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Vi skal gøre emnet 
stormflodssikring nærværende, 
og inddrage borgere og aktører 
i en proces, hvor vi ikke kender 
løsningen, og selve truslen også 
kan virke abstrakt. 

”

”Projektbeskrivelse Stormflodsbeskyttelse der gror med byen

Foto: Jonas Normann
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Mødet med fjorden skal 
være trygt og godt, 
også når vandstanden stiger, 
og stormfloden raser.

”

”Vejles Resiliensstrategi

BAGGRUND

EN BY I RISIKO

“Vand er overalt,
før det er et 
sted”
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100-årshændelse i 2050 (Foto: Cobe)

Vejles Resiliensstrategi

Oversvømmelse i Staldgaardsgade i Vejle, 1941

Baggrund

Vejle midtby blev i 2011 udpeget som et område med særlig risiko 
for oversvømmelser jævnfør EU´s oversvømmelsesdirektiv. Derfor 
er Vejle Kommune forpligtiget til at udarbejde en risikostyrings-
plan, og som en del af det arbejde har Vejle Byråd besluttet, at der 
skal laves en stormflodsstrategi. Stormflodsstrategien skal være 
med til at sætte en retning for, hvordan risikoen håndteres i for-
hold til oversvømmelse fra stormflod og havvandsstigninger, og 
hvordan dette tænkes sammen med byudviklingen, så beskyttel-
sen også skaber merværdi. 

Resiliens
Vejle er en del af netværket 100 Resilient Cities, og den resiliente 
tilgang er de seneste 5 år blevet en forankret del af den måde, 
Vejle Kommune udvikles på. Det indebærer, at Vejle Kommune 
stræber efter at skabe en by og kommune, som er modstands-
dygtig og omstillingsparat over for klimaforandringerne. Som en 
del af resiliens-netværket har Vejle Kommune samarbejdet med en 
række internationale aktører og byer med lignende udfordringer i 
forhold til klimaforandringer. 

Arbejdet med stormflodssikring indgår som en del af fyrtårnspro-
jektet ”Fjordbyen” i Vejle Kommunes Resiliensstrategi, og erfarin-
gerne fra resiliens-netværket er et afgørende afsæt for det fremti-
dige arbejde.



10 11

Stormflodsstrategien

Målet med stormflodsstrategien er at understøtte fremtidens klimaresi-
liente og bæredygtige byudvikling, hvor borgernes sundhed, trivsel og 
værdier sikres mod klimaforandringernes påvirkninger. Strategien er delt 
op i tre faser, som fokuserer på stormflodsbeskyttelse her og nu, på mel-
lemlang sigt og på lang sigt.

Strategien bygger på tre strategiske kriterier: 

1. Alle stormflodstiltag skal styrke Vejles identitet

2. Vi vil beskytte byen og gøre vandet til et aktiv for den urbane og sociale 
kapital

3. Alle stormflodstiltag skal følge de tre grundprincipper:

 A. Alle tiltag skal sikre merværdi 
 B. Alle tiltag skal sikre det bagvedliggende 
 C. Alle tiltag skal bidrage til det gode møde med vandet 

Byrådet har besluttet, at stormflodsstrategien skal udarbejdes som en 
”adaptiv stormflodsstrategi der gror med byen”.

Stormflodsstrategi 
Stormflodsbeskyttelse der gror med byen

Resiliente ambitioner 
for Fjordbyen

Vejles stormflodsstrategi 2020

GRUNDPRINCIP 1: ALLE TILTAG SKAL SIKRE MERVÆRDI

GRUNDPRINCIP 2: ALLE TILTAG SKAL SIKRE DET BAGVEDLIGGENDE

GRUNDPRINCIP 3: ALLE TILTAG SKAL BIDRAGE TIL DET GODE MØDE MED VANDET
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Vi har arbejdet med folks 
bevidsthed om truslen fra 
vandet. Der er designet og 
testet en eksplorativ proces, 
hvor vi gennem borgerdialog 
og installationer mv. har styrket 
dialogen omkring vandets 
betydning for Vejle ... 

”

”Projektbeskrivelse Stormflodsbeskyttelse der gror med byen

STORMFLODSBESKYTTELSE 

DER GROR MED BYEN

“Vand er overalt,
før det er et 
sted”
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Den adaptive strategi

En af udfordringerne med den adaptive stormflodsstrategi er 
at formidle strategiens mulige fremtidsscenarier bredt, samt at 
sandsynliggøre en realisering af de innovative løsninger, som 
er skitseret i de tre plan-faser, så finansieringen af og opbaknin-
gen til projekterne understøttes. 

Formålet med Vejles deltagelse i partnerskabet ”Byerne og det 
stigende havvand” var at tilrettelægge en åben og tilgængelig 
dialogproces i høringsfasen, der leder til, at stormflodsbeskyt-
telse forenes med en resilient og bæredygtig byudvikling. Dette 
for at gøre emnet stormflodssikring nærværende og inddrage 
borgere og aktører i en proces, hvor vi ikke kender løsningen, 
og selve truslen også kan virke abstrakt. Projektet har arbejdet 
for at indhente ny viden og udvikle samarbejdsformer, der kan 
være med til at sikre implementering af innovative multifunktio-
nelle klimaløsninger, så Vejles strategi om en stormflodsbeskyt-
telse, der gror med byen, på sigt kan blive en realitet.

Derfor satte Vejle Kommune i foråret 2020, en proces i gang 
med tre spor , der på forskellig vis samler viden og skaber fæl-
les forståelse, ejerskab og identitet til udviklingen af en storm-
flodsbeskyttelse, der gror med byen. På den lange bane er det 
vigtigt, at man ser processen med stormflodsbeskyttelse som 
en iterativ proces, hvor nye faser bygger videre på de forrige, så 
løsningerne bliver stadigt mere innovative og forfinede, og at 
borgerne ses som en ressource, hvis viden gror med projektet. 

Fase 1 - Kote 2 meter i 2025

Fase 2 - Kote 2,5/3 meter i 2050

Fase 3 - Kote +3 meter i 2070

Vejle stormflodsstrategis faser. 2020



 FÆLLES FORSTÅELSE

 FÆLLES BILLEDE

 FÆLLES IDENTITET
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VAND

NATUR

KUNST

De tre spor

Vand - Fælles forståelse
Formålet var at skabe en fælles forståelse for, at stormfloden er en reel 
trussel mod Vejle i fremtiden. Vejle Kommune har arbejdet med folks be-
vidsthed om truslen fra vandet. Der er designet og testet en eksplora-
tiv proces, hvor der gennem borgerdialog og installationer mv. er blevet 
skabt en styrket dialog omkring vandets betydning for Vejle, herunder 
både hvilke udfordringer og hvilke muligheder fremtidens øgede vand-
mængder skaber. Gennem bl.a. en formidlingsinstallation på Havneplad-
sen formidledes let forståelig information om fremtidsprognoser, tidlige-
re stormflodshændelser, koter etc.

Natur – Fælles billede
Formålet var at finde nye billeder på, hvordan en naturbaseret stormflods-
beskyttelse kan se ud i Vejle i fremtiden. Kanten mellem byen og vandet, 
over og under vandoverfladen, kan måske udvikles på en ny måde. Kon-
kurrencen skulle undersøge, hvordan man kan skabe en klimaresilient, na-
turbaseret stormflodskant, hvor beskyttelsen ikke kun skaber en barriere 
mod vandet, men samtidig skaber merværdi i fjordmiljøet og for byen. 
Gennem idékonkurrencen Kanten indsamledes en lang række forslag til 
dette.

Kunst – Fælles identitet
Den kunstneriske tilgang kan ”vende ting på hovedet” og hjælpe os at se 
komplekse problemstillinger fra nye vinkler. Det blev brugt som et værk-
tøj i dialogen om stormflod og stigende havvand.
Dette skulle gøres gennem offentlige ”Stormflodssaloner” med det for-
mål at styrke den fælles identitet gennem dialogudvikling, men også ved 
at etablere en installation eller lignende, der udforsker betydningen af 
de stigende vandmængder. Kunstneren Regitze Engelsborg Karlsen blev 
tilknyttet projektet og skabte en række værker, som udfordrede synet på 
vand, fjord og jord.



Opstarten af idékonkurrencen Kanten foregik digitalt - her tre oplægsholde-
re, som præsenterer i videoformat.
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I lyset af COVID-19
Omtænke i stedet for at aflyse

Fra den 12. marts 2020 blev alle offentligt ansatte hjemsendt grun-
det COVID-19. Samtidig blev forsamlingsforbud og en lang ræk-
ke andre forholdsregler indført af den danske regering, som Vejle 
Kommune selvsagt også fulgte i sit arbejde.

Høringsperioden af stormflodsstrategien skulle foregå som en 
eksplorativ dialogproces med Vejles borgere, hvor der skulle ska-
bes ovennævnte fælles forståelse, fælles billede og fælles identi-
tet omkring stormflod og stormflodsbeskyttelse. Dette skulle gen-
nemføres gennem fire events, såkaldte “stormflodssaloner” og en 
række andre aktiviteter i byen, i løbet af 2020.

Corona-krisen tvang os alle til at tænke anderledes, og i Vejle 
Kommune bestræbtes der på at “omtænke i stedet for at aflyse”. 
Kommunen har derfor i største mulige grad bestræbt sig på at 
få involveret Vejles borgere i stormflodsproblematikken og storm-
flodsstrategien, på trods af Corona-krisen. Det indebar bl.a. en 
større digital tilstedeværelse og en række andre initiativer, som in-
formerede og interagerede med borgerne i Vejle by, på en “Coro-
na-sikker” måde.
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Fra at ville styre og kontrollere 
vandet, føre vand i rør, 
kanalisere floder og opfatte 
vandet som truende, skal vi i 
stedet invitere vandet helt ind 
i bydelen og lade det blive en 
del af byens design ... 

”

”Beskrivelse af ”Membranen” - Vinderforslaget fra Kanten

“Vand er overalt,
før det er et 
sted”

IDÉKONKURRENCEN

KANTEN



Udstilling af Kanten i Spinderihallerne i Vejle 2021
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Idékonkurrencen Kanten

I april 2020 udskrev Vejle Kommune den åbne idékonkur-
rence Kanten. Idékonkurrencen inviterede arkitekter, land-
skabsarkitekter og kunstnere til at komme med innovative, 
naturbaserede og rekreative bud på fremtidens storm-
flodsbeskyttelse i Vejle. Konkurrenceintroduktionen var, på 
grund af COVID-19, 100 % digital, hvilket gjorde det muligt 
for deltagere fra hele verden at være med. 25 forslagsstille-
re fra både ind- og udland har vist interesse og indleveret 
forslag til konkurrencen.

Forslagene er hovedsageligt blevet bedømt på styrken af 
hovedidéen og de konceptuelle løsninger til en naturbase-
ret, værdibaseret og rekreativ stormflodsbeskyttelse over 
og under vand i Vejle, med særligt fokus på arkitektonisk, 
landskabelig og kunstnerisk innovation og kvalitet jf. kon-
kurrenceprogrammets krav og ønsker.

De honorerede forslag, alle skabt i samarbejde mellem ar-
kitekter, landskabsarkitekter og kunstnere, viste stor inno-
vation og bredde, samt mange nye billeder på, hvordan 
fremtidens stormflodsbeskyttelse kan se ud.
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 Kanten har en stærk symbolværdi - Vi holder vandet ude. Vi mener at 
kanter er med til at skabe flere barrierer og afgræsninger ud mod vores vand. 
I form af en addition til de eksisterende kanter skabes der et helt nyt byrum der 
er en blød, gradierende overgang til vandet og som sikrer at vandet bliver et til-
gængeligt element og som ikke fremhæver sin funktion som sikring mod højvand. 
For fremtiden vil dette byrum kunne danne grundlag for nye adaptive løsninger 
der vil kunne sikre til en højere kote. Ved at betragte løsningen som en flade sikrer 
vi at der ikke må bygges højere og højere mure mod en herlig fjord med stor 
rekreativ og bymæssig værdi. 

 Som så mange andre havnebyer oplever Vejle en transformation af de gam-
le havnearealer. Vores opfattelse af de tidligere industrielle arealer ved havnen, 
revideres til kulturelle og beboelsesmæssig store potentialer. Havnebyen som ty-
pologi er vokset ud af havets aktiviteter, havnen med den direkte adgang til vandet 
og byen anlagt i anden række giver idag en situation hvor vandet og havnen ofte 
er frakoblet for byens kerne. 
Vi vil med vores strategi adressere at skabe stærkere forbindelse og synergier 
mellem midtbyen og de funktioner der findes i konteksten, så vandet bliver en 
ligeså sammenflettet del i bystrukturen, som resten af byens bærende aktive tyn-
gdepunkter og oplevelser. 

En grøn buffer

Havnegade
Nordkajen lille havn Nordkajen

industri rykker ud 
2030

Havnetunnel

Rekreativt område ved 
fjordkanten

Rekreativt fjordlanskab

Havnepladsen

Havneruten Havneruten
Bølgen

Havneøen

Nørregade

boligområde

Fjordenhus

Kajakklub

Lystbådhavn

Midtbyen

Sydkajen Sydkajen

Kirken
Den nye havn

Jernbanen

VEJLES FORTID, NUTID & FREMTID

FRA KANT TIL BYRUM BINDELED

KT 2.5

Fald mod byen

Fald mod vandet

Plan Havnepladsen 
1:100
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1:50
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it 

A

liv i vandet Blå aktiviteter

En blød grænse mellem by og vand
Havnepladsen ligger sig i forlængelse af Havnegades akse. 
Pladsen ligger sig mellem den nordlige og den sydlige strækning 
af kanten og mellem den industrielle Sydkaj og Nordkaj som 
muligt fremtidigt boligområde med nær adgang og kontakt til 
vandet.
I dag er både de store infrastrukturer, trægrupper, kantstene og 
derefter et beskedent sæt trapper med til at gøre pladsen uat-
traktiv uden kontakt til hverken vand eller by. 
Vores forslag er en flade og et byrumstæppe der folder sig ud 
henover den eksisterende kajkant med et højdepunkt i sikring-
skoten 2.5. Fladen står som en markør i formidling og forbin-
delsen til byen, ved at invitere direkte uden barriere ud til Vejle 
fjords vandflade. 
Vandet bliver en evig dynamik i rummet der i sin tilstedeværelse 
sætter spor og mærker rummet i fladen. Et rum der skabes af 
vandet og i sin enkelthed formidler vandet i en fysisk fortælling.  

Et byvandløb til vand og til mennekser
Fladen i sig selv er en formidler af vandets cyklus med forskud-
te hældende flader der kan optage, lagre og dirigere vandet. 
Materialitet understøtter forskelligartede oplevelser med van-
det som motiv i byrummet. Samtidig understøtter materialiteten 
den bynære kontekst (et byrum) og i den vandfladenære kontekst 
et bosted for vandets, organismer, planter og dyr. I byrummets 
midterste og letsænkede byvandløb samles byrummets vand 
både oppefra og nedefra i en samlet fortælling om vandets til-
stedeværelse. 
Fladen er bindeled mellem byens overjordiske rum og fjordens 
underjordiske rum der kan komme til syne og sætte sine aftryk 

og spor. Det bliver byens kunstværk skabt af hele byens fulde 
dynamik. Både kulturen og naturens aftryk. Dele af fladen er 
udformet med en ru tekstur i varieret overflade for at skabe 
en sedimentering for planter at gro på, dyr at gemme sig i og 
leve ved. Den struktur vi placerer i vandet skal ikke blot skabe 
merværdi for vejlenserne over vandet, men også dem og de hab-
itater der lever under vandets overflade. 
Rummets tværgående bånd skaber en synergi mellem bygge sid-
er af den eksisterende kajkant og understøtter havnepladsens 
placering som bindeled mellem nordkajen og sydkajen. 

Et fleksibelt rum i byudviklingen
Pladsen står som et punkt i en vigtig formidling om Vejles fortid, 
men også om Vejles fremtid. Pladsen bliver bindeled. Den har 
ligget der, for enden af indslusningen mens dens omgivelser og 
udformning har skiftet udseende og funktion. 
Derfor vil vi med Havnepladsen også skabe et byrum der er 
fleksibel i sin indretning og i sit program. Havnepladsen skal 
kunne fungere i et sceneri af erhvervshavn og rekreativ boli-
ghavn. Pladsens ramme står åben for, at en fremtidig udvikling 
vil kunne sætte et aftryk. 
Løsningen illustrerer et nyt bud på vores klimasikringer, ikke 
som værende kanter, men som byrum, der kan rumme tid, sted, 
mennesker, dyr og vand. 

Pladsen skal igen bindes sammen med byen. Den skal være en 
forlængelse af gaderummet og en vision om en mere helhed-
sorienteret løsning for strækningen vil udarbejdes på sigt. Det 
bliver mødet mellem vand, by, menneske og natur.

Når vi i dag taler om højvandssikringer af vores havnebyer er 
kanten ofte motiv for løsningen. Ved høje vandstande holder 
kanten vandet ude fra byens beskyttelsesværdige zoner. 
Men kvaliteten af barrieren ved højevandstande vil ofte i 
hverdagsscenarier skabe den modsatte værdi - En barrierer 
mellem byen og vandet. Den iboende kvalitet, som de danske 
havnebyer har qua deres historiske funktion og symbiotiske 
tiltrækning med havet, er i vores optik afgørende at bevare. Den 
menneskelig opfattelse af vandet og det store landskabsrum 
på tværs af vandfladen som bl.a. opleves i Vejle fjord må ikke 
devalueres af en rummelig barrierer. Vi har igennem de sidste 
mange år set forslag på integrerede kantløsninger i Danmark, 
der med en polyvalent tilgang skaber strukturer i byrummet, 
der både sikrer mod vandet og tilbyder ophold og inviterer til 
byliv. Men med konkurrenceprogrammets rammesætning for 
højvandssikringen i Vejle, skabes rammerne for ikke “bare” 
at vise en ny kantsikring på gammel form, men istedet skabe 
muligheden for at bringe den klassiske højvandssikring til debat. 
Vi vil med vores forslag til strategien for Vejles højvandssikring 
udfordre dette med en højvandssikring skabt uden kanter mellem 
vandet og byen. Vi vil skabe en byrumstypologi, der ikke blot 
holder vandet tilbage, men også bruger vandet som en aktiv 
ressource til at skabe attraktive byrum der fuldendes af vandets 
tilstedeværelse. Vi vil sikre mod højvande ved at lade vandet 
blive en del af løsningen. 

Vandet vil uagtet menneskelige indgreb påvirke vores byer. 
Derfor mener vi, at der ved at indarbejde vandet i byens fysiske 
rum kan skabes holistiske løsninger, der tilgodeser flere af de 
naturlige cyklusser der ses i både byen og i vandet.
I tråd med Stormflodsstrategien og Fjordbyens Resiliensstrategi 
vil vi skabe en løsning der kan gro med Vejle og i sit greb løse 
flere problematikker og forløse flere potentialer der ligger i 
sammenspil mellem vand og by. Der er i Det Blå Rum fokus 

på hvordan vi igennem en naturlige inddragelse og accept af 
vandets tilstedeværelse i byen kan give vandet en vigtig rolle i 
byens rum der kan understøtte Vejles allerede stærke identitet 
som en by med vand og de helt særlige og enestående oplevelser 
der kan komme ud af det.  

En resilient tilgang - et resilient blik på vand. 
Vandet betragtes ofte som en fjende for funktionen og værdierne 
i vores byer. Kanten som sikring mod vandet understreger i sin 
symbolværdi netop det fjendtlige heri. Den symbolværdi er i et 
byrum ikke et indbydende element uagtet hvor mange funktioner 
man ønsker at additerer barrieren. Vandet vil være der, vandet 
vil komme, så lad det skabe et aftryk i det fælles rum. Ved 
at nedbryde kanter og nedbryde skabte grænser der skiller to 
sameksisterende organismer ad, ønsker vi at skabe et byrum der 
forener byen og vandet. Ved at lade de to mødes og forenes kan 
der skabes et stærkt resilient blik på en stormflodsbeskyttelse, 
der handler om at tilgodese begge.    

Byrummet
Vandet kan give os en masse oplevelser og er derfor en stor 
aktie for en by der søger at skabe gode rekreative rammer og 
et attraktivt sted at bo. Omdrejningspunktet for Vejles Blå Rum 
er at gøre vandet til en større del af byens hverdagslandskab 
langs Vejles fjordstrækning. Det Blå Rum skal formidle byens 
vand i en ramme der tilbyder særlige oplevelser og fænomener 
omkring vandet og dets dynamik. Både når det gælder det vand 
der kommer oppefra, men også det vand der presses ind fra 
fjorden. 

Ved at strække kanten ud over fladen opnås en højvandssikring 
igennem en byrumsdannelse, som igennem vandets varierende 
tilstedeværelse former et tredje sted - Det Blå Rum, Byens Blå 
Rum der hverken er blåt, grønt eller gråt.   

HAVNEPLADSEN -  EN FORTÆLLING OM BYENS VAND

HOVEDKONCEPTER FOR DET BLÅ RUM

PROGRAM FACILITERING

SAMMENFLETNING BY - VAND

FRA PLADS TIL REVVAND OPPEFRA OG NEDEFRA

KANT SOM OPHOLDSRUM

PROGRAM FACILITERING

SAMMENFLETNING BY - VAND

FRA PLADS TIL REVVAND OPPEFRA OG NEDEFRA

KANT SOM OPHOLDSRUM

PROGRAM FACILITERING

SAMMENFLETNING BY - VAND

FRA PLADS TIL REVVAND OPPEFRA OG NEDEFRA

KANT SOM OPHOLDSRUM

PROGRAM FACILITERING

SAMMENFLETNING BY - VAND

FRA PLADS TIL REVVAND OPPEFRA OG NEDEFRA

KANT SOM OPHOLDSRUM

FRA KANT TIL BYRUM PLATFORM TIL SAMMENFLETNING

OPHOLDSRUM TIL LIVSFORMERISCENESÆTTELSE VANDCYCLUS

FRA KANT TIL BYRUM PLATFORM TIL SAMMENFLETNING

OPHOLDSRUM TIL LIVSFORMERISCENESÆTTELSE VANDCYCLUS

B Y E N S  V A N D L Ø B

fordybning 
MIDLERTIDIGE 
MADVOGNE

KUNST PÅ PLADSEN

opholdplateau

højere byrumsplateau

taktil flade som grosted og bosted for planter og dyr
DEN BLÅ ZONE

DEN URBANE ZONE

EVENTZONE

beplantningsvækster på overfladen

mulighed for ophold på vand ved høj vandstand

VEJLES BLÅ RUM

Byen Vejle er nævnt i historien første gang i år 1256. Vejle bety-
der vadestedet. Frem til 1850 defineres byen som Købstad, men 
grundet 1600-tallets krige og konkurrence i nyanlagte havne som 
Fredericia havn, blev Vejles havn presset.  I 1827 blev Jeppe 
Jensen, som have godt kendskab til Vejle Fjord og lagde planen 
for havnen, den første Havnefoged i Vejle Havns historie. Der 
blev gravet en Kanal ud til fjorden og i 1868 kommer Jern-
baneforbindelsen. Vejle bliver en station på den jyske jernbane. 
Dette bliver startskudet for et erhvervsliv og en blomstrene erh-
vervshavn. Den centrale kobling mellem by og vand ligger langs 
med Havnegade, der leder op til byens kirke.

I starten af 1900-tallet sker der en stor industriel vækst i Vejle 
omkring havnen. Denne erhvervsmæssige vækst skabte også en 
stor befolkningstilvækst i byen. Byen vokser, og industrien vok-
ser og dette er med til at skabe en by, hvor erhvervet er centreret 
omkring vandet. Vandet er en transportvej for byen og er en ak-
tie for skibe, fragt og transport og ikake for mennesker og ikke 
for Vejles Centrale by. Infrastrukturen ekspanderes også ud mod 
havnen, hvilket er med til at skabe infrastrukturelle barrierer fra 
byen til vandet. Der er nu ikke længere en grøn zone mellem 
bykernen og vandet, men en stor industri, hvor kanten er præget 
af stor aktivitet med fragtskibe der ligger til.

I løbet af de sidste 20 år har havnen været igennem en stor trans-
formation. Flere erhverv og industrier lukker ned og nye kultur-
tilbud og boligområder skyder frem. Der er et skift i hvordan vi 
betragter vandet. Ikoner som Fjordenhus, Bølgen og maritime 
aktiviteter ved kajakklubben og bådhuset, samt de nye boligom-
råder ved Stævnen og Havneøen, samt tilhørende kaj er med til 
at skabe et rekreativt rum omkring vandet. 
Vejle står i dag som mange andre havnebyer i verden i en tran-
saktionsperiode, hvor boligområder og byliv vokser frem i dele 
af haven sammen med erhverv og industri. 

Hvordan ser fremtiden ud for Vejles fjordstrækning? Kommunen 
har ønsker og visioner om at skabe en større rekreativ værdi 
langs byens kant. Industrien og den rekreative havn er to spor 
der er vigtige omdrejningspunkter langs kanten i Vejle. Dele af 
indsutrien flytter om muligt ud i 2030 og kan skabe plads til et 
nyt udviklingsområde og en ny kontakt til vandet kan etableres 
langs dagens indstrielle kaj i Nordkajen. 
Kontakt til bykernen gennem havnegade genetableres ved at 
placere en havnetunnel ved havneruten under havnepladsen, der 
skaber muligheden fot et mere attraktivt byrum uden biler. Det 
skal være en del af byen og skabe mere værdi, men! - som set i 
en konstant epokeudvikling af kanten til vandet må man se at en 
løsning må kunne indpasses i et bybillede der er i konstant foran-
dring, når det gælder kultur, funktioner og klimaudfordringer. 
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Eksisterende kajkant

BYENS VANDLØB
INDUSTRIKAJEN

DEN BLÅ ZONE

EVENTZONE

event på pladsen

beplatningsvækster

Kant til ophold
nedsænket rum

Byplateauet

Sommermorgen langs Tirsbæk 
strandvej år 2100. En belagt 
promenade snor sig gennem en 
menneskeskabt biotop hele vejen 
ind til centrum af Vejle.

Havnepladsen er det rumlige knudepunkt mellem byen og vandet,  det menneskeskabte 
og naturen. Herfra udfoldes fortællingen om kanten i et storslået perspektivisk blik ud 
gennem havneløbet og videre ud over vandfladen hvor Vejle Fjord Broen tegner en præcis 
menneskeskabt silhuet mod den landskabelige baggrund. At stå i dette rum er allerede 
imponerende, men infrastruktur og logistik dominerer stedet som det ser ud i dag. Det vi ønsker 
med fremtidens havneplads er at lade biltrafikken træde i baggrunden og løfte stedet til en  
monumental oplevelse, hvor mennesker mødes og hver generation ser et nyt perspektiv ud 
gennem havnens løb. 

Pladsen indrammer det centrale kig mod fjordens horisont flankeret af fjordens grønne kanter 
- en genetablering af de historiske billede af havnegade, som vi lagde ud med. Nu trækkes 
naturen blot ind i hjertet af vejle gennem det nye menneskeskabte landskab langs havneløbet. 
Et landskab som kulminerer på havnepladsen. Havnepladsens fremtidige udformning har 
således til formål at styrke og understrege det eksisterende potentiale og samtidig skabe et 
særligt sted, der kan fungere som bindeled mellem det historiske oliemaleri i starten af hæftet 
og udvilklingen frem mod år 2100. Det forvredne perspektiv i det gamle oliemaleri, som er vist 
tidligere, etablerer en forbindelse mellem byen og fjorden som vi ønsker at genskabe efter at 
have været tilsløret siden udbygning af jernbanen og industrihavnen.

FREMTIDENS HAVNEPLADS

1. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Eksisterende 
Infrastruktur og havnekant intakt.

2. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Etablering af 
menneskeskabt natur i overgangen til vandet i 
bunden af havnebassinet.

Plan, fremtidens havneplads, 1:500

3. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Adaptivitet 
til kote 3,0  meter vist med stipling. Etablering 
af menneskeskabt natur helt ind til pladsens 
møde med den oprindelige by.

Snit, fremtidens havneplads, 1:200 NATURGENOPRETNING LANGS YDERKAJ OG 
STRANDVEJE

Visionen for naturkanten er at stormflodssikringen genetablerer Vejles historiske og 
naturlige møde med fjorden.

Vender vi tilbage til oliemaleriet først i hæftet, så lå Vejle oprindeligt på en holm i bunden 
af ådalen omgivet af marker, overdrev og strandenge, der skabte et naturligt møde med 
fjorden. Det er disse naturtyper og den medfølgende biodiversitet, som vi i forbindelse 
med stormflodssikringen vil genskabe langs naturkanterne, og som vist i de foregående 
afsnit trækkes videre ind langs byens urbane vandkant. Den centrale vision i forslaget er 
således  at styrke byens forbindelse til landskabet ved at trække elementer fra fortiden 
med ind i fremtidens menneskeskabte natur. 

På samme måde som langs de urbane kanter, tager stormflodssikringen af naturkanten 
udgangspunkt i den samlede deponeringsstrategi for overskudsmaterialer i nærområdet 
- her primært med overskudsjord frem for asfalt og brokker, med henblik på at skabe et 
mere naturligt udtryk.

Vandkanterne langs de to strandveje udgør stormflodssikringens møde med det 
naturskabte istidslandskab. I dag domineres disse stræk af vej og jernbane og har karakter 
af at være et sted som passeres uden nævneværdige muligheder for at standse og 
betragte landskabets herlighed. Stormflodssikringen rummer også her (med særligt fokus 
på Tirsbæk Strandvej) en oplagt mulighed for, dels at skabe et særligt oplevelsesrigt sted i 
kombination med den funktionelle nødvendighed. 
Den grundlæggende tanke for naturkanten er, at den skal være naturlig og samtidig 

tale det samme sprog som den urbane kant. Stormflodssikringen består i første fase af en 
simpel forhøjning af landskabet langs vejene til Kote 2,5, som herefter tilplantes. Forhøjningen 
møder vandet som en lang og meget flad hældning, der i fremtidens landskab fremstår som 
et lavtliggende overdrevslandskab. Dette landskab vil at rumme en stor biodiversitet og 
herlighedsværdi bryde bølgerne under stormflod, hvormed behovet for en hård sikringskant/
armeret kappe frafalder. I senere faser foreslår vi at  tilføje en promenade langs Tirsbæk 
Strandvej og Ibæk Strandvej, der i sin udformning og materialitet udføres i beton ligesom den 
urbane sikringskant. Promenden løber i kote 1,40 hvilket svarer til 20cm over højvande i år 2100, 
hvor normal vandstanden er steget med 100cm. Herved vil man i fremtiden opleve en variation 
i mødet mellem land og vand, som skifter i takt med ebbe og flod, regn og vind. Ved højvande 
i fjorden står vandspejlet næsten oppe ved promenadens kant mens lavvandet afslører en 
udvidet kantzonen langs strandvejene i form af et oversvømmelseslandskab, der sikrer en større 
biodiversitet og artsrigdom og samtidig peger tilbage til fortidens landskab omkring Vejle. Det 
langsigtede mål for vores strategi er desuden at trække naturkant og promenade med ind i 
byen ved at etablere en stormflodssikret landskab langs de nord-sydgående kajkanter, som i 
konkurrenceprogrammet er defineret som urban kant. Ligesom langs naturkanten er det her 
tanken at på-fore et fladt overdrevslandskab, der oversvømmes ved stormflod - dog først i en 
senere fase såfremt dette kan tilpasses de øvrige planer for Vejles byudvikling.

1. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 2,5 meter. Eksisterende vejprofil 
og kystlinje intakt. Bevoksning etableres som 
armering i deponeringslandskabet af grus og 
overskudsjord.

2. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 3,0 meter etableres ved at 
udbygge og hæve landskabet med ekstra 
overskudsjord. Fortovet langs Tirsbæk 
strandvej nedlægges og en promenade 
etableres på sikringens yderside istedet for. 
Eksisterende kystlinje intakt.

3. fase: Snit, 1.200
Sikring til kote 3,0 meter. Etablering af ny natur 
over og under vand langs strandvejene. Stenrev 
under vand og oversvømmelseslandskaber 
sammen med selvgroet natur over vand - Nye 
levesteder for både menensker og dyr!!

Planudsnit, fremtidens havneplads, 1:100 Planudsnit, fremtidens naturkant, Tirsbæk Strandvej, 1:100 

CIRKULÆR TÆNKNING TIL LANDS OG TIL VANDS

Foruden at sikre mod stormflod søger projektet at øge biodiversiteten i hele Vejle fjord, både til 
lands og vands. 
Ved at genetablere Vejles naturlige møde med vandet opstår, foruden de vildtvoksende 
forhøjninger langs naturkanten, et stort marsk- / overdrevslandskab, der med tiden vil blive 
oversvømmet. Disse landskaber danner på sigt en vifte af nye våde biotoper i et blødt møde 
mellem land og vand, som Vejle Fjord har været foruden siden industrialiseringen, hvor Vejle 
ophørte med at være et vadested beliggende på en lille holm i ådalen. Landskaberne som 
periodevis oversvømmes danner, foruden herlighedsværdien, levested for en lang række nye 
planter og dyr, som trives i overgangen mellem land og vand.

Både vildtvoksende volde, forhøjninger og bakker og de våde marsk-biotoper trækkes ligeledes 
ind i hjertet af Vejle langs kajkanter og danner et grønt og varieret byrum på Havnepladsen og 
kan på sigt sætte kimen og grundtonen i en ny grøn omdannelse af fjordbyens industriområder. 
Det er således visionen at ikke kun naturkanterne, men hele fjordbyen på sigt kan bidrage til at 

hæve biodiversiteten i Vejle fjord - til glæde for både dyr, planter og mennesker.
Foruden de periodevist oversvømmede arealer, hæves biodiversiteten til vands gennem samme 
deponeringsstrategien, som i resten af projektet. Dette gennem etablering af stenrev langs 
kajkanter kyst, samt i forbindelse med etablering af marsk- / overdrevslandskaber og holme.
Som en del af industrialiseringen af Danmark har man benyttet granitsten opgravet fra bunden 
af fjorde og sunde, til at etablere fundamenter i bebyggelser samt til moler, havneanlæg og 
anden kystsikring, med det resultat at stenrevene på bunden af vandet er forsvundet og 
hermed også væsentlige levesteder for bundlevende fisk og skaldyr. I Århus har man iværksat 
en omfattende genetablering af disse stenrev. I forbindelse med nedrivningsprojekter samler 
man de gamle granitsten og fører dem tilbage til vandet, hvor de påny kan danne levested for 
vandlevende organismer. 
Vi foreslår at benytte den samme strategi i Vejle som en del af projektet overordnede idé 
om genanvendelse og cirkulær tænkning i vores landskabelige deponeringsstrategi for 
stormflodssikring af Fjordbyen.

Projektet forholder sig til konkurrenceoplægget ved at forankre afsæt, vision 
og hovedgreb direkte i programmets, kriterier og principper:

KRITERIE 1: VEJLES IDENTITET
Visionen for vores forslag er at skabe en tydelig identitet forankret i byens 
historie og dens særlige landskabelige karakter og på den baggrund udvikle 
en fælles procesbaseret, byggeteknisk og landskabskunsterisk tilgang for 
både naturkanten og den urbane kant, der kan udvikles over tid i dialog med 
det fysiske sted og lokale interesser. 

KRITERIE 2: FJORDBYEN - EN RESILIENT BYDEL
Projektets hovedgreb foreslår at etablere en resilient og adaptiv 
stormflodssikring af Vejle, udformet som et rekreativt land-art projekt, der 
baseres på et fortløbende samspil mellem naturlige og menneskeskabte 
processer frem mod år 2100.

Ud fra et ønske om at opbløde grænsen mellem menneskeskabt natur og 
“naturlig” natur, er idéen at lade disse mødes i en blandingszone, der i den 
ene retning skaber et oplevelsesrigt møde mellem land og vand, og den anden 
retning forbinder tunneldalens to sider med hinanden i et sammenhængende 
landskabsbånd som opfordrer til at blive indtaget til fods eller på to hjul - i 
badetøj eller med en pagaj i hænderne.

RESUME: MENS VI VENTER PÅ VANDET

Projektet er baseret på en cirkulær og ressourcebesparende tankegang, som 
definerer principper for genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord i 
forbindelse udvikling af Vejles stormflodssikring. Herved er tanken at skabe en 
tydelig landskabelig og kunstnerisk identitet som kan udvikles over tid i dialog 
med lokale aktører og konkrete praktiske benspænd. Projektet skal således 
forstås som et visionsoplæg med lydhørhed overfor borgere og interessenter i 
Vejle, der deler vores drøm om at skabe gode rammer for fællesskab og møder 
mellem mennesker i den nye natur langs kanten.

KRITERIE 3: SIKRING AF DET BAGVEDLIGGENDE, MERVÆRDI OG DET GODE 
MØDE MED VANDET
Forslaget sikrer økonomisk merværdi ved at danne afsæt for fremtidens 
bydannelse i fjordbyen, som herved får en rekreativ og økonomisk fordel samt 
et stærkt helhedsgreb at forholde sig til. 

Projektet sikrer det bagvedliggende og skaber samtidig merværdi i Fjordbyen 
og for byen som helhed i et samlet greb. Ved at etablere et sammenhængende 
landskabsrum i kantzonen, der inviterer til gåture, roture og svømmeture er 
tanken, at fremtidens søndagstur vil foregå af en lang promenade, der sømløst 
forbinder den nye havneplads, den urbane kant og den naturlige kant med 
fjordens skovklædte skrænter. En gåtur, der iscenesætter det karakterfulde 
havnebassin i Vejle, naturens foranderlighed og vandets langsomme stigning 
gennem århundret. 

Snit, fremtidens naturkant, Tirsbæk Strandvej, 1:50

Havnepladsen etableres i faser sammen med resten af stormflodssikringen, hvor den første fase 
fungerer som en del af denne. Den fuldt udbyggede plads er således ikke en nødvendighed for 
at beskytte til kote 2,5. 

På længere sigt er det formålet med pladsen at etablere en ny menneskeskabt natur, der 
understreger og indrammer den helt særlige udsigt gennem havneløbet. Vi foreslår, at dette 
kan opnås gennem en bearbejdning af terrænet (stormflodssikringen) i kombination med 
beplantning og bevoksning. Pladsen forbinder således Havnegade med havnebassinet i et 
vifteformet rumligt forløb, udformet som en bred landskabelig trappe, der i al ubemærkethed 

Delsnit, fremtidens havneplads, 1:50

løfter sig til kote 2,5-3,0 for derefter at løbe ud i havnens vand i et oversvømmelses-
landskab bestående af småøer og lavninger. Det tragtformede rum understreges af 
lave vold-formationer langs dets sider samt af træer og buske som vokser i disse og 
bagvedliggende områder.

Overordnet afgrænses den nye havneplads i den øst-vest gående retning af henholdsvis 
byens oprindelige kant og havnebassinet. På nord og syd siden af pladsen afgrænses 
den af søjlepopler, der plantes som allétræer, der fortsætter ud langs havnekantens 
sikringslinje.

Stormflod: Kote 1.90 Stormflod: Kote 2.7

Snit, fremtidens havneplads, 1:50

Planche 2  Kendingstal: 84608

Udsigten fra fremtidens 
havneplads, hvor trærækker 
og selvgroet natur indrammer 
kigget genne fjorden samt 
et fladt og delvist belagt  
oversvømmeseslandskab.
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Naturzonen, analyse:
• Strækket langs Tirsbæk Strandvej består i dag af en smal strandeng med små træer, buske og græsbeplantning.
• I vandkanten er der bevoksning med siv og rør.
• Fjordbunden består af sand og sten, men den er mudret og uindbydende.
• Forløbet er påvirket af trafikken fra Tirsbæk Strandvej.
• Alt i alt virker området lidt overset, et mellemrum mellem "Bølgen” og Skyttehushaven.
• Forslaget med diget vil give området karakter og identitet. Der skabes en gangsti med udsigt over fjorden, en beskyttet strandeng, et udsigts-/iagttagelses punkt, opholds-/lege steder og områdets plante- og dyreliv styrkes.
• Fjordbunden oprenses, der etableres stenrev, udplantes ålegræs og muslinge-banker. Dermed skabes der betingelser for en reetablering af den natur, der tidligere var i fjordlandskabet. 

Rekreativ værdi  dige med en strandeng - planter der tåler saltvand - havtorn - rødel. Sti på toppen der forbinder lystbådhavn - Kajakkluben - Fjordbyen med Skyttehushaven og Nørreskoven/Dyrehaven.
Cykelstierne og fortovet med den faste belægning bibeholdes. Dermed sikres kørestolbrugere en god adgang til til Skyttehushaven, der ligger i læ af vind fra fjorden.
Stien/promenaden på toppen får en bedre udsigt over fjorden og strandengen.

Naturzonen:
• Stormflodssikringen udføres som et traditionelt dige. Det opbygges af en kerne af sand, grus og evt. nedbrydningsmateriale. Øverst dækkes diget af lerjord og muld. 

Denne sammensætning afstemmes med jordbunden ved fjordbredden. De skrå sider udføres med en hældning på 1/3 - 1/2, hældningen tilpasses påvirkning fra bølger ved høj vandstand.
• Diget beplantes med græsser, engelsk græs, strandasters, kællingetand, stenkløver , engblomster og mindre buskplanter som kornel og havtorn. 
• Strandengen udbygges i området omkring ”Sol-gryden” , Træde-sten og Shelter. Der tilføres sand og strandsten. Langs vandkanten udplantes siv og rørplanter f.eks. dunhammer. 
• Sivbevoksning vil medvirke til at beskytte kystlinjen samtidig skaber det levestider for insekter, tudser og småfisk. Der placeres Træde-sten, der giver mulighed for at komme lidt ud fra kysten. 

Herfra kan man iagttage livet i vandkanten eller fiske efter ørreder med snøre. 
• På strandengen udplantes enkelte træer som fuglekirsebær, rødel og hvidtjørn. Træer der har frugter, der kan tiltrække fugle.  
• Fjordbunden oprenses, der udlægges stenrev og udplantes ålegræs. Det vil medvirke til at forbedre fjordens biologiske balance. 
• Tiltagene styrker områdets natur, så der skabes levesteder for planter og dyrearter. Samlet set styrkes områdets biodiversitet.
• På digets krone placeres fjordpromenaden, en fodgænger sti, der forbinder byen og ”Bølgens-bastion” med Skyttehushaven og Nørreskoven med Dyrehaven. 

Stien udføres med en belægning af grus, småsten og knuste muslingeskaller, ligesom den lyse fine belægning ved Skyttehushaven. 
• Dermed udbygger diget også borgernes mulighed for at bruge området langs Tirsbæk Strandvej rekreativt.
• De forslåede indretninger med ”Sol-gryden”, opholds/-legeplads, Shelter samt Træde-sten giver yderligere mulighed for at bruge området rekreative- og læringsoplevelser. 

Da området afskærmes fra vejen, bliver her mulighed for at børnehaver og skoleklasser kan bruge strækket fra byen langs fjorden ud til Skyttehushaven til læring og ophold.
• Træde-stenene giver mulighed for at ”træde ud” på fjorden og iagttage dens liv og tilsstand.
• ”Sol-gryden” giver et sted for leg og afslapning. Her kan man holde en lille pause, nyde de første solskinsdage, lave sandslotte eller balancere på træ-stubbe. 
• Det lille Shelter giver ly når regnen styrter ned. Her kan lystfiskeren eller børnehaven komme i læ. 
• Diget langs Tirsbæk Strandvej er en enkel og logisk løsning på stormflodsproblemet. 
• Diget er en økonomisk løsning, da den har en lang levetid og små udgifter til vedligehold. 
• En dige-løsning er også fleksibel, den kan ud problemer tilpasses til en højere vandstand så som de 3 m over dagligt vande eller højere.  
• Diget opfylder de kriterier der opstilles i stormflodsstrategien. 
• Det sikrer merværdi gennem en strandpromenade og en beskyttet strandeng/-kant  med mulighed for biodiversitet.
• Diget sikrer det bagvedliggende, det kan tilpasses fremtidige krav.
• Diget bidrager til det gode møde med vandet, da der defineres et rum, hvor overgangszonerne styrkes. 
• Der bliver bedre udsigtsmuligheder, der skabes steder til den lille pause, hvor man kan kigge ud over fjorden og reflektere.   
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Siv/dunhammer

Siv/dunhammer

Sti

Kote 1.5

Snit Tirsbæk
Strandvej Folder
Se tegn.:---

Snit Tirsbæk
Strandvej Folder

Se tegn.:---

Snit, Tirsbæk Strandvej, Promenade/Dige, M:1:50

KANTEN VEJLE - STORMFLODSSIKRING - NATUR ZONEN 

Plan, Tirsbæk Strandvej, 

Promenade/Dige, M:1:100

Aksonometri, Tirsbæk Strandvej, Promenade/Dige, M:1:400
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95765

Snit Tirsbæk Strandvej 1:50

Plan Tirsbæk Strandvej 1:100

Tirsbæk Strandvej

Cykelsti

Kano og kajak pladser

Gangsti langs barriere

Intim have med forskellige planter


Område med sand

Have med siddepladser

Ø i vandet

Strand-eng

Have med siddepladser 
og legeplads

Barriere i beton

Mulighed for tæt kontakt til vandet Ø i vandet

Skitse af strand-eng langs Tirsbæk Strandvej. Strand-eng langs Tirsbæk Strandvej.

Skitse set oppefra med en æggeformet ø i vandet.

Barriere mod stormßod

Punkt langs kanten med 
have og ø i vandet.

Tæt samspil mellem vand 
og land

Punkt langs kanten med 
have og ø i vandet.

Eksempel på have i aftrykket fra ægget.

Barriere i grov beton.

Ægge-formet ø i vandet

Kote 2.0
Kote 2.5

Det er muligt at hæve koten fra 2.5 
til 3.0 ved at hæve den skrå falde.

Kote 2.0

Kote 3.0

Kote 2.5

Kote 3.0

Princip snit i kanten.

Barriere i tegl ved havnepladsen 
og i beton langs Strandvejen.

Princip snit i kanten.

Den fysiske stormßodbarriere er placeret et stykke fra 
vandkanten og tænkt udformet som en mere anonym 
baggrund til de kunstneriske æg foran.


Ved havnepladsen og langs strandvejen er koten hævet til 
2.5. Ved at hæve belægningen op til muren kan murens 
højde reduceres til siddehøjde, og vil derfor virke mindre og 
som en integreret del af landskabet.


Da der er stor afstand ned til vandkanten, og den skrŒ ßade 
ned mod vandet ikke er så stejl, kan den nemt hæves 50 
cm op til kote 3.0 uden at udformningen ændres.

Strand-eng

Strand-eng

Barriere mod 
stormßod
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De 25 indsendte forslag i idékonkurrencen Kanten
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1. plads - Membranen

Forslagets hovedidé er et strategisk design, hvor der er fokus på 
at lade vand svinge, komme og gå uanset retning og skabe et 
”akvatisk” terræn i hele Fjordbyen. Fra at ville styre og kontrol-
lere vandet, føre vand i rør, kanalisere floder og opfatte vandet 
som truende skal vi i stedet invitere vandet helt ind i bydelen og 
lade den blive en del af byens design. Sikringslinen består af en 
membran, der fungerer som et oversvømmelsesterræn, der åb-
ner og lukker alt efter påvirkningen. Den hårde kant, der adskiller 
vand og land i dag, forandres over tid til en membran, der gene-
rerer nye naturtyper, som kan bidrage til at rense vandet gennem 
naturbaserede filtre. Den genererer også møder mellem arter; 
dyr, mikroverdner og mennesker.

Rådgiver: 

Josephine Philipsen (landskabsarkitekt), Andrés Hernández 
Wiliamson (landskabsarkitekt), Luisa Brando (kunstner), Johan 
Philipsen (modelbygger) og Alexander Cammarato (marinebio-
log og konsult)

S. 6 | ID: 88057

1. Membranen - perspektiv
fra en beskyttende kant til indbydende terræn

EN CELLE ER KENDETEGNET VED EN GRÆNSE (CELLEMEMBRANEN), 
DER ADSKILLER “SELVET” FRA SIT MILJØ.

INDEN FOR DENNE GRÆNSE ER DER ET NETVÆRK AF FORSKELLIGE 
STRUKTURER, DER FÅR SYSTEMET TIL AT OPRETHOLDE SIG SELV.

NUVÆRENDE KANT

PERFORERING

ARBEJDE MED EN
TERRÆN, DER KAN TRÆKKE VEJRET 

OG TILPASSE SIG

EN CELLEMEMBRAN SIKRER LIV I BEGGE RETNINGER.

ET TERRÆN, DER ÅBNER OP FOR VANDSTRØMME OG FUNGERER 
SOM ET MØDESTED MELLEM VERDENER. DET ER INDEN FOR DE 
OVERGANGSØKOSYSTEMER, HVOR LIVET TRIVES, OG HVOR MENNESKER, 
DYR OG ANDRE ORGANISMER SAMLES

Formålet er at behandle fænomenet i tide. Vand er 
alt andet end statisk, det ændrer sig altid, fra hav 
til luft, fra skyer til regn. Derfor tilpasser projektet 
sig og fungerer med farvandens impermanence. 
Fra havoverfladen til storme af oversvømmelser, fra 
tørke til stabilitet, gennem topografi, vegetation og 
bymøbler, er hovedplanen og de to foreslåede sted-
er konstrueret som tidspecificitetsprojekter. Det er 
en langsigtet tænkning og høvling med vand. Tiden 
læses derfor både som en vejrforhold (regn, storme 
og tørke) såvel som lineær. Og Vejles “usynlige 
kant” svinger ifølge begge sider.

2. Tid og Adaptivitet
Regn og havvandsstigning

En membran er forskellig fra en cellevæg. 
Cellevæggene er stive strukturer, mens membraner 
altid er aktive, åbner og lukker kontinuerligt, holder 
visse stoffer ude og slipper i andre. Hvis man ser 
på bykanten som en membran, hvor kanten er 
et filter, der er rig på biodiversitet, der fungerer 
som en cellemembran, ville det muliggøre en 
mere tilpasningsdygtig dynamik. Membranen eller 
oversvømmelsesterræn bliver et mødested, hvor 
livet kan opretholdes. Det bliver en overgangszone i 
stedet for en enkelt kant.

KONCEPT

Diagram: Membran - perspektiv

Tidligere vandlinie

Perforeringer

Nuværende kant

PUNKTUELLE INTERVENTIONER PÅ OBSOLETRUM 

Havneområdet, der i dag er under en transformerende anvendelse, har 
tidligere ikke været attraktivt for vandre eller for offentlige rummøder. 
Det er et meget værdifuldt område på grund af dets nærhed til havet, 
og det er en mulighed for at omdanne en måde at give plads til vand 
på. Gennem punktlige kunstneriske og filtrerende interventioner på 
forældede rum omkring “membranen” vil byen langsomt omdanne sit 
forhold til vand, fra adskillelse til udnyttelse. Disse vil ske gradvist overalt 
i området.

Designet er ikke forudbestemt. Det er afhængig af samfundets aktive 
deltagelse, da det gradvist åbner pladser til at holde vand. Dets succes 
som en levende membran afhænger af hver generations arbejde og den 
gradvise ændring af opfattelsen af vand som det vigtigste rum, hvor livet 
manifesterer sig.

At genoverveje kanten som en proces, der er udviklet gennem tid 
betyder inddragelse af arealanvendelse og forhold til vand gennem 
proces og lag i tid. Det er designet til det uforudsigelige.
Faser, anvendelse og stadier.

Den imaginære vandlinje omfavner fjorden i Vejle som byens sociale 
og miljømæssige livsgrund. Det strikker byens bymateriale tilbage til 
fjorden og bruger selve fjorden - og de fornyede rum inden for det, som 
kommunen kalder fjordby - som katalysatorer til byfornyelse gennem 
tiden i samfund med dess Cirkulær proces og partnerskab hvilket ikke er 
forudbestemt.

S. 8 | ID: 88057

MASTERPLAN
inviter vandet og styrke 
hovedkvaliteten i Fjordbyn - 
en by ved og i vandet

TIDLIGERE VANDLINIE

NUVÆRENDE KANT OG VANDLINIE

ZONE

OMRÅDE

MEMBRAN
ID: 88057 |  S. 9 

Kanten er ikke en linje, men 
et oversvømmelsesterræn 

der filtrerer og sikrer liv 
i begge retninger.

By making the 
phenonmenon 

visible, we create 
empathy, wonder 

and reflection. 

JAN GEHL. THE HUMANIZATION OF PUBLIC SPACES

Sand til udfyldning tages 
fra de dybere havzoner i 
Vejle. Når sandet udgraves 
et sted, dukker der også 
flere sten op og hjælper 
bunden med at få en 
hårdere struktur.Sandet 
hæver den eksisterende 
kant kanten mellem 25-50 
cm og får en hældning 
på 3-4% for at forhindre 
erosion. 

Membrane - andre perspektiv på vand:  
Inviter vandet og naturens løsninger

1

2 Tid og Adaptivitet
Regn og havvandsstigning

Projektets succes er baseret på 
de forskellige rum til møde, der 
understøtter grænseoverskridende 
integration mellem levende arter. Grove 
overflader. Platforme. Broer. Alle møder 
er lokaliseret i forskellige stader og 
zoner.

Ud over terrænet, der når op til 2,5 m, 
er der placeret bevægelige bænke 0.5m 
langs cykel- og gangstien. Bænke er 
spredt og har forskellige former såvel 
som farver, lys og materialer. Under 
stormbølger danner de en legende 
barriere. Vores idé er ikke at gå ind og 
beslutte, hvordan de skal se ud, men 
kun give den en idé om en legesyg og 
fleksibel barriere, der også kan fange 
nye perspektiver på vand.

Steder for møder3
mikroverdener mødes med hjælp fra teksturer og naturbaserede løsninger

Rørskov med åbninger i form af 
mønstre. Giver en balance mellem 
filtrering af overnæringer og giver 
reden for dyr

Regnbeder til filtrering og stormflod. 
Idéen med filtreringen er at fremme 
spredningen af ålgræs og andre arter.

Pooler, der efterlader spor fra 
vandstorme og giver et visuelt 
indtryk fra vandstanden

3-4%

Faser
bevidsthed og refleksion over vand 

To faser: Strandvej består af 2 faser ligesom havnen. Også her handler den første fase 
om at vække en tanke og en bevidsthed omkring emnet med stigende vand. Vi mener 
også, at en jævn overgang mellem land og hav er vigtig såvel som at filtrere vandet 
i begge retninger. Sikring af udstrømme såvel som indstrømme. Den første fase har 
to bevægelser baseret på en ændring i terrænet. Den første gestus er at arbejde med 
terrænet i nærheden af   vejkanten, hvor cykelstien flyttes fremad 1,5 m og flyttes op 
til et niveau på +2,5 m højde. Cykelstien giver plads til regnbed mellem cykelstien og 
vejkanten, hvor vand får lov til at sprede sig. Den anden gestus er i zonen mellem 
hav og land. Der søges en længere og mere afrundet kant. For at trække kanten ud 

placeres sand og sten i en hældning på ca. 3-4% for at undgå erosion. Sandet hentes 
fra de dybere havzoner uden for Vejle, ikke alle på én gang, men lidt ad gangen. Når 
der opsamles sand i de dybere zoner, vil flere sten også være i stand til at dukke op fra 
bunden, hvilket igen giver gavn for de hårde strukturer i bunden.

Den anden fase handler om at skabe tilgængelighed i landskabet for både dyr og 
mennesker. Det er i denne fase, broer, betonstammer og teksturer er bygget både 
over og under vandet. Til sidst vil der være mødesteder i grænsezonerne, hvor 
grænseoverskridende møder kan finde sted.

Fase 1 Fase 2

Strandvej fra landsiden

+3m

+0.69m

+ 0.25 + 0.69 + 3.0

plan 1:100
planen og sektionen viser scenariet om 
50 år med en vandstand på + 0,25 m

snit 1:50

kendingstal: 88057

Adaptivitet og beskyttelse
Regn og havvandsstigning Membranen 

2.Strandvej

platform +1.5

platform +0.69

naturlig pool +0.69
naturlig pool, for vandet at 
efterlade sine spor

naturlig pool +0.25
naturlig pool, for vandet at 
efterlade sine spor

naturlig pool +0.25

naturlig pool +0.69

platform med tekstur
under vand +0.25

platform med tekstur
under vand +0.25

cykelsti +2.5

+2.0

gangsti i regn

gangsti i regnbed

regnbed beskyttelsesbænker 
bevægelige 0.5m

beskyttelsesbænker 
bevægelige 0.5m

regnbed

regnbed

vejbane

platform +2.0

træbrygge
træbrygge

betonsti

betonsti

betongsti med 
tekstur under 
vand +0.0

Rørskov

RørskovRørskov

Beskåret Rørskov
giver et markeret 
vandspejl

Beskåret Rørskov
giver et markeret 
vandspejl

træbrygge

beskyttelsesbænker 
bevægelige 0.5m

naturlig pool +0.25 Rørskov/ filtreringseffekt 
og skjulested for dyr

Beskåret Rørskov
giver et markeret vandspejl

Designet er ikke forudbestemt. Det er afhængig af samfundets aktive deltagelse, da det gradvist 
åbner pladser til at holde vand. Dets succes som en levende membran afhænger af hver generations 
arbejde og den gradvise ændring af opfattelsen af vand som det vigtigste rum, hvor livet manifesterer 
sig. At genoverveje kanten som en proces, der er udviklet gennem tid betyder inddragelse af 
arealanvendelse og forhold til vand gennem proces og lag i tid. Det er designet til det uforudsigelige.
Faser, anvendelse og stadier. 

Den imaginære vandlinje omfavner fjorden i Vejle som byens sociale og miljømæssige livsgrund. Det 
strikker byens bymateriale tilbage til fjorden og bruger selve fjorden - og de fornyede rum inden for 
det, som kommunen kalder fjordby - som katalysatorer til byfornyelse gennem tiden i samfund med 
dess Cirkulær proces og partnerskab hvilket ikke er forudbestemt.

En Fjordby der udvikler sig over tid i interaktion 
med sine medspillere

+.0.69 +.0.80

+.2.0

+.2.5

+.3.0

0.8-1.2 m
Betonsti

sand og stenlandskab

regnbed

1.5m
flydende gangbrygge

3.8m
cykelstieksisterende 

vejbane +2.0

hældning 3-4%
for reduceret erosion

Vision for Tirsbæk Strandvej

Visionsplan for Fjordbyen
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Membranen: Vision for Havnepladsen
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2. plads - Mens vi venter på vandet

Forslagets hovedidé er at skabe et nyt landskab, der skal være 
Vejles værn mod stormflod. Landskabet skabes af overskuds-
materialer fra anlægsarbejder og opbrydningen af den eksi-
sterende asfalt i lange bånd, der beklædes med en vandsikker 
kappe af beton. Herefter skal planter og vækster gro henover 
og omkring dette landskab.

Rådgiver: 

Jonathan Houser (arkitekt) og Jonas Johansen (arkitekt)
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MENS VI VENTER PÅ VANDET01. VISION

Udsigten fra Kirkegade, OliemaleriVejle set fra nordvest - En by i et pastoralt landskab
Maleri efter Søren Læssøes tegning, 1822

Den centrale vision i forslaget er således  at styrke byens forbindelse til 
landskabet ved at trække elementer fra fortiden med ind i fremtidens 
menneskeskabte natur. Det første af ovenstående billeder illustrerer, hvordan 
Vejle oprindeligt lå på en holm i bunden af ådalen omgivet af marker, overdrev 
og strandenge, der skabte et naturligt møde med fjorden. Det andet billede 
viser hvordan den historiske by er centreret og forankret i fjordens horisont 
og havnens forbindelse til verden. Her trækkes fjorden natur helt ind til byen. 
Begge billeder er indarbejdet i nærværende forslag. 

Ambitionen er, at tydeliggøre hele kanten, som en sammenhængende 
forlængelse af fjordlandskabets grønne skrænter, og samtidig fremhæve og 
raffinere henholdsvis naturzonen og den urbane zone som særlige steder, 
der på hver sin vis går i dialog med lokale forhold og karakterer  som gør sig 
gældende på eksempelvis havnepladsen, industrihavnen og langs Tirsbæk 
Strandvej.

Forslagets idé er således, at der langs kanten skabes et helt særlig og 
stemningsfuldt sted der på samme tid løser de praktiske udfordringer med 
stigende vandstand og stormflod samt styrker byens forbindelse til landskabet, 
dens forhistorie og dens fremtid.

Vi skal tilbage til fremtidens landskab!

Vejle set fra nordvest - En by i et pastoralt landskab
Maleri efter Søren Læssøes tegning, 1822
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KENDINGSTAL: 84608KANTEN - IDEKONKURRENCE

MENS VI VENTER PÅ VANDET

Visionsplan, 1:2000

Surfklub

Flydende
bar/reastaurent

Havnebad

Søspejder

Besøgscenter for
fjordnaturudvikling

Strand

Vejle Kunstmuseum
natur-outpost

Mulig grøn byudvikling

Mulig grøn byudvikling

Mulig grøn byudvikling

Stenrev

Genetablering
af naturkant

Genetablering
af naturkan

Genetablering
af naturkant

Nybyg ifm.
kantens natur

Nybyg ifm.
kantens natur

Nybyg ifm.
kantens natur

Stenrev

Havnepladsen:
Naturen trækkes ind
i hjertet af byen

Havnegade - Byens akse

Havnens akse

Grøn promenade

Mulige fortsatte kaj-
funktioner på ydre kaj

Stenrev
(biodiversitet+bølgebrydning)

Helhedsplan, fuldt udbygget

Et blødt og nuanceret møde med vandet 
er genetableret mens naturen og fjordens 
grønne kanter trækkes ind i hjertet af vejle

PRINT UDGAVEKANTEN - IDEKONKURRENCE KENDINGSTAL: 84608

MENS VI VENTER PÅ VANDET
Vision for Havnepladsen

Vision for Fjordbyen
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Vision for Tirsbæk Strandvej
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Isometrisk tegning at geo-cellemembranen med åbne og lukkede celler eller masker. 

Isometrisk tegning at geo-cellemembranen med 
åbne og lukkede celler eller masker.
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3. plads - På kanten af en utopi
En undersøisk botanisk have i Vejle Fjord

Selve stormflodssikringen består af en modstandsdygtig, til-
pasningsdygtig og nedbrydelig geo-cellemembran, hvori der 
plantes vækster, der kan absorbere vandet. Ideen er her at det 
er naturen, der bygger stormflodssikringen over tid. 

Den gror frem og samtidig bidrager den til en bedre natur og 
en sundere fjord, fordi planterne også bidrager til at rense van-
det. Reb, pæle og flettede tekstile overflader og strukturer ud-
vikles som en del af stedets æstetik. 

Objekterne kan være midlertidige, så de forgår med tiden. Dis-
se objekter bruges som en praktisk, konkret måde at inddrage 
borgerne på i et konkret, kunstnerisk arbejde langs kanten.

Rådgiver: 
Gamborg/Magnussen v. Karen Gamborg Knudsen og Kasper 
Magnussen



Collage. Naturzonen. Geo-cellemembranen.
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Collager. Hængebro og undersørisk tanghave.

Collage: Undersøisk botanisk have
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Plan: Tirsbæk Strandvej
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Indkøb - Kanten

Forslagets hovedessens er de fem teser om at bo ved, med og i 
havet på en hastigt forandrende planet med stadig mere vand, 
således at den biologiske mangfoldighed sikres. Her udfoldes de 
muligheder og udfordringer, der følger af bl.a. klimaforandringer 
ved at vende perspektivet på hovedet og anskue Vejle fra bunden 
af Vejle fjord, som var vi væsner, der levede under vandet. 

Overvejelserne udmønter sig i et forslag, hvor der i den urbane 
zone arbejdes med et demokratisk amfiteater, der strækker sig 
fra land til vand, og hvor fisk og mennesker på den måde samles 
i et enkelt greb. Langs Tirsbæk Strandvej skabes et vådområde 
af øer, hvor planter og fisk lever. Amfiteateret og øerne består af 
lyserøde, porøse moduler med optimal mulighed for, at alger og 
tang kan udvikle sig og bidrage til en bedre miljømæssig balance.

Hovedrådgiver, ophavsret:
SUPERFLEX i samarbejde med BALDIOS

45053

3 Tirsbaek

Beskyttelse KT.+2.50

+0.00 Normal vandstand

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

Tirsbaek Strandvej

Almindelig bændeltang (Zostera marina)

Tagrør (Phragmites australis)Vadegræs (Spartina maritima)

3.00

Bredbladet dunhammer (Tipha latifolia)

Alnus glutinosa/Betula alba

3.00

+0.00 Normal vandstand

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

Beskyttelse kt.+2.50

Adaptivitet kt.+3.00

+1.65

-4.00

-3.0
0

+3.00
+3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+2.50

+2.00

+1.50

+1.00

+2.00

-3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+2.50

+2.00
+1.50

+1.00

+2.50

+2.00

+1.50

+1.00

+0.50

+0.00

+0.70

+1.50/2.00

3.00

+0.00 Normal vandstand

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

Beskyttelse kt.+2.50

Adaptivitet kt.+3.00

KANTEN - ÅBEN IDÉKONKURRENCE VEJLE KOMMUNE 
TIRSBÆK STRANDVEJ

EN NATURBASERET LØSNING NATUREN OVER OG UNDER VAND STORMFLODSSTRATEGIENS KRITERIER

Forslaget til Tirsbæk Strandvej forsøger at maksimere mulighederne 
for udviklingen af naturlige habitater samt konstruktionen af   
beskyttelsesbarrieren på land. Desuden at egenskaberne ved de 
foreslåede elementer, beton modulerne, vil påvirke miljøet minimalt. 
I stedet for at tale om bæredygtighed, som i sig selv kan blive til en 
jargon som enhver diskurs søger at drage fordel af, er det bedre at 
tale om regenerering. Skabelsen af   velfungerende kystnære habitater er 
særligt fordelagtige, da saltmarsken opsamler kulstof i højere grad end 

økosystemer på land. Saltmarskens evne til at rense og filtrere forurenet 
vand vil desuden være et godt værktøj til regenerering af fjorden 
som et stort system. Til det urbane område foreslås en forøgelse af 
fodgængerarealer på pladsen og skabelsen af et amfiteater, der vender 
mod havnen. Ud over at forstærke byens træstruktur, vil udvidelsen af   
amfiteatret til undervandsverdenen muliggøre direkte kontakt mellem 
de marine og de landlige (menneskelige) økosystemer, hvilket øger 
bevidstheden om fjorden som en verden, der tilhører det samme system.

Forslaget sigter mod at maksimere kontakten mellem vand og land for 
at opnå det, der kaldes “kanteffekt” i landskabsøkologi. Biodiversitet 
øges i kontakten mellem to habitater da arterne som bebor dem kan 
drage fordel af begge habitater. På bredden af   Tirsbæk Strandvej er 
der i øjeblikket en 500 meter lang kontakt linje mellem fjord og land, 
men den vil blive øget til 700 meter. Med implementeringen af   de 
modulære øer vil den samlede længde af kontakten mellem land og 
vand passerer 6700 meter. De indre søer på de foreslåede øer giver 
mulighed for forskellige typer af vegetation, såsom vasenge af tagrør 
(Phragmites australis), mens der mellem øerne vil udvikles store 
områder med saltmarsk med muligheder for salturt og vadegræs. Med 

stigningen i havvand niveauer vil disse saltmarsk områder gradvis give 
plads til undervands habitater med ålegræs (Zostera Marina), som vil 
besætte det mest sandede underlag, mens klippefyldningsmodulerne 
vil blive dækket af hård bundne bentiske levesteder med alger såsom 
søgræs (Laminaria hyperborea) og brunalger (Desmarestia aculeata) og 
derudover bløde koraller, såsom Alcyonium digitatum, så muslingerne 
og fisk (Ichthyo Fauna) kan udvikle sig. Det foreslåede design til havne 
amfiteatret er den urbane ækvivalent til overflade maksimering af kanten 
som desuden fordrer social interaktion. Udvidelsen af   amfiteatret til 
undervandsverdenen vil skabe en havbund, hvor alger, muslinger og fisk 
deler det samme rum med deres landlige menneskelige modstykke.

1. KRITERIUM. Den vej byen Vejle har taget for at inkludere design 
praksisser og en arkitektonisk kultur i skabelsen af   moderne offentlige 
rum og funktioner, er unik på verdensplan. Kombinationen af   behovet 
for beskyttelse med den arkitektoniske kultur vil påvirke byens identitet. 

2. KRITERIUM. Samtidigt med at være en del af en strategi for at beskytte 
byen vil fjord promenaden og amfiteatret være omdrejningspunkterne i 
forbindelsen mellem indbyggerne i Vejle og fjorden. 

3RD-KRITERIER 1. princip - Amfiteatret og ruten ved fjorden vil gøre 
det muligt for forholdet mellem byen og dens kanter at være mere 
effektive og klarere. Havneaktiviteterne vil gøre amfiteatret til et unikt 
sted for denne meget vigtige del af kystbylivet. 2. princip - Siden der 
vender mod vandet, vil være modstandsdygtig nok på grund af dens 
bølgeformede design, der tillader spredning af energi og konsolidering af 
habitater tilpasset storme og tidevands variationer. 3. princip. Omfanget 
af indgriben i fjorden ses ikke som en fortsættelse af de deponering 
processer, der har fundet sted siden det attende århundrede, men som 
en måde at bringe vandet til byen ved at maksimere konstruktionernes 
overfladeareal.

PLAN 1:500

AFSNIT 1: 250

AFSNIT 1: 50 VISUALISERING TIRSBÆK STRANDVEJ

PLAN 1:100
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3 Tirsbaek

Beskyttelse KT.+2.50

+0.00 Normal vandstand

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

Tirsbaek Strandvej

Almindelig bændeltang (Zostera marina)

Tagrør (Phragmites australis)Vadegræs (Spartina maritima)

3.00

Bredbladet dunhammer (Tipha latifolia)

Alnus glutinosa/Betula alba

3.00

+0.00 Normal vandstand

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

Beskyttelse kt.+2.50

Adaptivitet kt.+3.00

+1.65

-4.00

-3.0
0

+3.00
+3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+2.50

+2.00

+1.50

+1.00

+2.00

-3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+3.00

+2.50

+2.00
+1.50

+1.00

+2.50

+2.00

+1.50

+1.00

+0.50

+0.00

+0.70

+1.50/2.00

3.00

+0.00 Normal vandstand

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

Beskyttelse kt.+2.50

Adaptivitet kt.+3.00

KANTEN - ÅBEN IDÉKONKURRENCE VEJLE KOMMUNE 
TIRSBÆK STRANDVEJ

EN NATURBASERET LØSNING NATUREN OVER OG UNDER VAND STORMFLODSSTRATEGIENS KRITERIER

Forslaget til Tirsbæk Strandvej forsøger at maksimere mulighederne 
for udviklingen af naturlige habitater samt konstruktionen af   
beskyttelsesbarrieren på land. Desuden at egenskaberne ved de 
foreslåede elementer, beton modulerne, vil påvirke miljøet minimalt. 
I stedet for at tale om bæredygtighed, som i sig selv kan blive til en 
jargon som enhver diskurs søger at drage fordel af, er det bedre at 
tale om regenerering. Skabelsen af   velfungerende kystnære habitater er 
særligt fordelagtige, da saltmarsken opsamler kulstof i højere grad end 

økosystemer på land. Saltmarskens evne til at rense og filtrere forurenet 
vand vil desuden være et godt værktøj til regenerering af fjorden 
som et stort system. Til det urbane område foreslås en forøgelse af 
fodgængerarealer på pladsen og skabelsen af et amfiteater, der vender 
mod havnen. Ud over at forstærke byens træstruktur, vil udvidelsen af   
amfiteatret til undervandsverdenen muliggøre direkte kontakt mellem 
de marine og de landlige (menneskelige) økosystemer, hvilket øger 
bevidstheden om fjorden som en verden, der tilhører det samme system.

Forslaget sigter mod at maksimere kontakten mellem vand og land for 
at opnå det, der kaldes “kanteffekt” i landskabsøkologi. Biodiversitet 
øges i kontakten mellem to habitater da arterne som bebor dem kan 
drage fordel af begge habitater. På bredden af   Tirsbæk Strandvej er 
der i øjeblikket en 500 meter lang kontakt linje mellem fjord og land, 
men den vil blive øget til 700 meter. Med implementeringen af   de 
modulære øer vil den samlede længde af kontakten mellem land og 
vand passerer 6700 meter. De indre søer på de foreslåede øer giver 
mulighed for forskellige typer af vegetation, såsom vasenge af tagrør 
(Phragmites australis), mens der mellem øerne vil udvikles store 
områder med saltmarsk med muligheder for salturt og vadegræs. Med 

stigningen i havvand niveauer vil disse saltmarsk områder gradvis give 
plads til undervands habitater med ålegræs (Zostera Marina), som vil 
besætte det mest sandede underlag, mens klippefyldningsmodulerne 
vil blive dækket af hård bundne bentiske levesteder med alger såsom 
søgræs (Laminaria hyperborea) og brunalger (Desmarestia aculeata) og 
derudover bløde koraller, såsom Alcyonium digitatum, så muslingerne 
og fisk (Ichthyo Fauna) kan udvikle sig. Det foreslåede design til havne 
amfiteatret er den urbane ækvivalent til overflade maksimering af kanten 
som desuden fordrer social interaktion. Udvidelsen af   amfiteatret til 
undervandsverdenen vil skabe en havbund, hvor alger, muslinger og fisk 
deler det samme rum med deres landlige menneskelige modstykke.

1. KRITERIUM. Den vej byen Vejle har taget for at inkludere design 
praksisser og en arkitektonisk kultur i skabelsen af   moderne offentlige 
rum og funktioner, er unik på verdensplan. Kombinationen af   behovet 
for beskyttelse med den arkitektoniske kultur vil påvirke byens identitet. 

2. KRITERIUM. Samtidigt med at være en del af en strategi for at beskytte 
byen vil fjord promenaden og amfiteatret være omdrejningspunkterne i 
forbindelsen mellem indbyggerne i Vejle og fjorden. 

3RD-KRITERIER 1. princip - Amfiteatret og ruten ved fjorden vil gøre 
det muligt for forholdet mellem byen og dens kanter at være mere 
effektive og klarere. Havneaktiviteterne vil gøre amfiteatret til et unikt 
sted for denne meget vigtige del af kystbylivet. 2. princip - Siden der 
vender mod vandet, vil være modstandsdygtig nok på grund af dens 
bølgeformede design, der tillader spredning af energi og konsolidering af 
habitater tilpasset storme og tidevands variationer. 3. princip. Omfanget 
af indgriben i fjorden ses ikke som en fortsættelse af de deponering 
processer, der har fundet sted siden det attende århundrede, men som 
en måde at bringe vandet til byen ved at maksimere konstruktionernes 
overfladeareal.

PLAN 1:500

AFSNIT 1: 250

AFSNIT 1: 50 VISUALISERING TIRSBÆK STRANDVEJ

PLAN 1:100

Illustration:  Tirsbæk Strandvej
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Idéskitse til Pop Up Bylab på Havnepladsen.

“Vand er overalt,
før det er et 
sted”

POP UP

BYLAB
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Pop Up Bylab

For fortsat at have den gode, informative dialog med borgerne 
oprettedes et såkaldt “Pop Up Bylab” om stormflod på Havne-
pladsen i Vejle i juni 2020. Denne indsats fik i lyset af Corona-kri-
sen ekstra fokus. 

Pop Up Bylab var en rumlig informations-installation, en forlæn-
gelse af Vejle Kommunes, hvor Vejles borgere kunne læse og 
blive informeret om stormflodstruslen, og hvordan kommunen 
arbejder på at håndtere den. 

Borgerne fik her mulighed for at få en fysisk forståelse for ko-
ter, oversvømmelseshøjder, og hvor høje fysiske sikringstiltag vil 
være.

Rådgiver:
Arkilab

LAND KANT FJORD
Interaktive kasser med infografik på

Konceptskitse
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Pop Up Bylab på Havnepladsen
Foto: Jonas Normann
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Pop Up Bylab på Havnepladsen
Fotos: Jonas Normann
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Skal styrke vores kontakt til vandet
skabe nye forbindelser
gøre os mere opmærksom på kanten
lære os at holde af kanten
dele oplevelser af kanten

”

”Regitze Engelsborg Karlsen
Fra projektbeskrivelse til værket Skurestriber & Randzoner

SKURESTRIBER 
&

RANDZONER
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At italesætte fjorden og vandets rolle i Vejle

Kunstneren Regitze Engelsborg Karlsen udstillede i sommeren 2020 
en række kunstværker i relation til Vejles vandkant. Projektet hedder 
Skurestriber & Randzoner, og værkerne skulle emotionelt vække tanker 
omkring vand, fjord, menneske og natur og på denne måde engagere 
borgerne i dialogen om stormflod. 

Kunstprojektet bestræbte sig på dels gennem fysisk tilstedeværelse i 
byen, og dels gennem digital tilstedeværelse på en hjemmeside, ska-
be involverende fysiske og mentale billeder, som italesatte fjordens og 
vandets rolle i Vejle by.

Skurestriber & Randzoner - Proces
Foto: Jonas Normann

Collage fra digitalt PDF-laboratorium
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”Havet gav mig drømmene” udstillet på Tirsbæk Strandvej
Foto: Jonas Normann
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””Jeg er allerede flydende” udstillet i fjorden ved Tirsbæk Strandvej
Foto: Jonas Normann
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Skulptur udstillet i Pop Up Bylab på Havnepladsen
Foto: Jonas Normann

”Havet gav mig drømmene” udstillet på Tirsbæk Strandvej
Foto: Jonas Normann
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DIGITAL

KOMMUNIKATION
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Kommunikationsfilm

For at nå ud til borgerne, trods Corona, har kommunen sammen 
med fotograf og filmskaber Jonas Normann udsendt to kom-
munikationsfilm, som fremmer forståelsen for stormflod og den 
trussel, den udgør for Vejle by. 

Filmene indeholder dels borgmester Jens Ejner Christensen 
og stadsarkitekt Lisbet Wolters, som fortæller om stormflod og 
stormflodsbeskyttelse samt de tilknyttede rådgiveres tilgang til 
emnet stormflod i Vejle. Filmene blev delt på Vejle Kommunes 
sociale medier.

Skærmbillede fra filmen ”Stormflodsbeskyttelse der gror med byen”
af Jonas Normann

Skærmbilleder fra filmen ”Stormflodsbeskyttelse - Det gode møde med vandet”
af Jonas Normann
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Yderligere kommunikation

Facebook-kampagne 
For at fremme fokus og deltagelse på onlineplatformen 
www.bylab.vejle.dk kørte vi løbende Facebook-kampagner. 

Nyhedsbrev 
For at få fat i interessentgrupper, borgere og andre, som vi 
ville have inviteret til arrangementerne, blev der udsendt 
nyhedsbreve. Nyhedsbrevene havde til formål at opdatere 
interessenter og borgere på vores arbejde med stormflod 
og opfordre folk til at deltage i den digitale høring på www.
bylab.vejle.dk samt at gå ned og se Pop Up Bylab på Hav-
nepladsen og kunstværkerne ude i byen. 

Besøgende på www.bylab.vejle.dk 
Onlineplatformen Citizenlab blev løbende brugt til at infor-
mere borgerne om Stormflodsstrategien og skabte mulig-
hed for interessenter at komme med input.

Hvordan 
beskytter vi 
Vejle mod 
stormflod?

DELTAG AKTIVT I DEN AKTUELLE HØRING AF VEJLES STORMFLODSSTRATEGI!

LÆS OG KOMMENTÉR PÅ STORMFLODSSTRATEGIEN

Vejle er truet af stigende havvande og stormflod. For at beskytte Vejle by og sikre en bæredygtig 
byudvikling har vi derfor udarbejdet en stormflodsstrategi. Stormflodsstrategien hedder “Storm-
flodsbeskyttelse der gror med byen” og udpeger en retning for, hvordan vi i Vejle skal håndtere 
trudslen fra vandet. Hvis du vil læse strategien og kommentere på indholdet, klik her:

Gør din stemme hørt! Hvad er din holdning til Vejles stormflodsstrategi?

LÆS OG KOMMENTÉR PÅ STORMFLODSSTRATEGIEN PÅ BYLAB.VEJLE.DK

NYHEDSBREV #1

Nyhedsbrev

Stormflodssikring på www.bylab.vejle.dk
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”

”Citat fra dommerbetænkningen til Kanten

Den hårde kant der adskiller 
vand og land i dag, forandres 
over tid til en membran der 
genererer nye naturtyper, 
som kan bidrage til at rense 
vandet gennem naturbaserede 
filtre. Den genererer også 
møder mellem arter; dyr, 
mikroverdener og mennesker. 

“Vand er overalt,
før det er et 
sted”

REFLEKTION

HVAD HAR VI LÆRT?
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Råderum til at innovere

At være en del af partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” har udvidet 
Vejle Kommunes syn på stormflodsbeskyttelse, både som borger, politiker og 
internt i embedsværket. Finansieringen gav kommunen mulighed for at skabe 
en anderledes form for høringsperiode på Vejles stormflodsstrategi – resultatet 
af dét arbejde, der er lavet siden udpegningen som risikoområde i 2011. Storm-
flodsstrategien blev vedtaget af byrådet i december 2020, og kommunen har 
nu et strategisk værktøj til at etablere de tiltag, der skal til for at beskytte byen i 
fremtiden. Stormflodsstrategien er en adaptiv strategi, hvilket betyder, at strate-
gien lægger op til at kunne udvikles i takt med nye prognoser, klimascenarier og 
rammer for beskyttelse. Partnerskabet gav Vejle økonomisk rum til at udforske, 
eksperimentere og innovere i den retning og vision, som stormflodsstrategien 
udpeger, samt åbnede op for nye spørgsmål og vinkler at overveje i fremtiden.

Illustration af forslaget ”Muslingepladsen” fra Kanten

Udbytte af viden

At deltage i partnerskabets forskernetværk har skabt nye perspektiver og vink-
ler på stormflod og stigende havvand i Vejle. Workshops, debatter og andre 
arrangementer i forskernetværkets regi skaber ny viden, der går begge veje. 
At blive udspurgt om Vejles tilgang til emnet, gør at man som embedsperson 
eller politiker reflekterer over både eksisterende og fremtidige sikringsløsninger. 
Ligesom beskrevet i partnerskabets ”indsats-model” skaber det en øget fælles 
viden at variere mellem forskning og den reelle praksis der gør sig gældende i 
den enkelte kommune. 

Workshop med forskernetværket i Vejle

Partnerskabets ”indsatsmodel” for viden
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En ny tværfaglig platform skabte øget politisk 

fokus

Udskrivningen og bedømmelsen af idékonkurrencen Kanten åbnede for 
nye perspektiver på stormflodsbeskyttelse i Vejle. Vejle Kommune har 
igennem de seneste 10 år (siden risiko-udpegningen af staten i 2011) 
haft et tæt samarbejde mellem embedsværk, politikere og borgere for 
at forankre diskussionen om risiko og beskyttelsesmetoder. Alt fra sik-
ringshøjder til betondæmninger er diskuteret på studieture, temadage 
og udvalgsmøder. 

Med idékonkurrencen Kanten ønskede Vejle Kommune at tage skrid-
tet videre og stille nye spørgsmål til fremtidens stormflodsbeskyttelse. 
Hvordan ser en naturbaseret beskyttelse ud? Hvordan lever byen med 
vandet? Hvordan ser en adaptiv sikringslinje ud? Dommer-komiteen og 
dommerrådgiverne bestod af et tværfagligt hold af politikere, embeds-
værk og fageksperter inden for arkitektur, kunst, biologi og natur. Dette 
skabte en ny slags tværfaglig platform, hvor stormflodsbeskyttelse blev 
diskuteret på en ny måde, hvor ingen havde én enkelt løsning, men hvor 
kombinationen af de forskellige vinkler pegede på nye veje at gå. 

Idékonkurrencens 25 indsendte forslag gav 25 nye billeder på Vejle som 
oversvømmelsestruet by. Det skabte perspektiv på, hvilke værdier der er 
vigtige i dag og i fremtiden i Vejle – naturmæssigt, byudviklingsmæs-
sigt og kulturelt. Samt hvilken rolle naturbaserede løsninger kan spille 
i fremtidens stormflodsbeskyttelse. Dette blev et vigtigt samtaleemne i 
bedømmelsen af idékonkurrencen, noget der ellers kan være abstrakt at 
diskutere, da der ikke eksisterer mange eksempler på urbane, naturbase-
rede klimaløsninger i dag.

Fotos fra bedømmelsesmøderne på idékonkurrencen Kanten.



72 73

Bredere perspektiv

Ved at deltage i et partnerskab bestående af andre kommuner, forskere og eksper-
ter er kommunens perspektiv blevet bredere. Partnerskabet synliggør, at stigende 
havvande er en national og global problemstilling og giver bud på, hvordan den 
kan løses. Partnerskabets syv deltagende kommuner har vist syv forskellige tilgan-
ge, som alle har inspireret til arbejdet i Vejle. På samme måde har de forskellige 
tilknyttede forskere og eksperter bragt forskellig viden til Vejle Kommunes proces. 
Hvordan problematikken angribes; ingeniørmæssigt, økonomisk, rekreativt etc., 
og at se forskellige eksempler på dette, har været givende at diskutere i regi af 
partnerskabet.

”Den levende kyst”. Naturbaseret stormflodssikring og kystudvikling af Hovedstadsområdet. Visionsplan.

Synlighed for borgerne

Der har været mulighed for at skabe større synlighed om kommunens arbejde med 
stormflod og stigende havvand, især over for kommunens borgere, ved at kunne ska-
be fysiske installationer i byen. Borgerinddragelse inden for dette emne er komplekst, 
da det for borgere og andre interessenter ofte først er relevant, når man selv har en 
oversvømmet kælder. Derfor er en løbende inddragelse, informationsstrøm og fysisk 
tilstedeværelse i byen nødvendig for at skabe større viden, forståelse og ikke mindst 
tryghed blandt borgerne. Borgernes opmærksomhed på klimaforandringernes effekt 
på vores byer og hjem bliver større og større, og det har skabt momentum at kunne 
kommunikere om dette emne netop nu. 

Stormflodsstrategien præsenteret i byrummet. Pop Up Bylab på Havnepladsen.
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Synlighed omkring arbejdet

Internt i kommunen har projektet skabt øget samarbejde på tværs af afdelinger og 
forvaltninger. Formidlingsspørgsmål i forhold til borgerinddragelse kræver samar-
bejde med kommunikationsafdelinger, og spørgsmål om havmiljøet i Vejle fjord 
kræver samarbejde med vandløbsspecialister og biologer. Dette samarbejde på 
tværs gør, at problematikken forankres i hele forvaltningen, og når forskellige fag-
ligheder involveres, resulterer det i en fælles øget viden. Ligesom vand ikke kender 
grænser, bliver alle afdelinger og forvaltninger berørt, når Vejle står under vand. 
Det styrker kommunen som organisation, at berøringsfladen bliver større, og at 
flere kollegaer er involveret i arbejdet.

Samarbejde mellem biologer og arkitekter i processen omkring Pop Up Bylab.

Nye vinkler og perspektiver på et abstrakt emne

Partnerskabets forskere og eksperter, i kombination med de rådgivere pilot-
kommunerne har haft mulighed for at tilknytte til arbejdet, har synliggjort nye 
vinkler og perspektiver på det abstrakte emne, som stigende havvand er. Gra-
fer, hændelser og skræmmescenarier er sjældent vejen til at skabe en frugtbar 
dialog med borgere, politikere og internt i organisationen. Til gengæld kan 
arkitektoniske installationer og kunst være med til at skabe rum, hvor diskus-
sionen tager fart, fordi det taler til vores kropslige forståelse og vores sanser. 
Derfor er det et effektfuldt supplement til fakta.

Kunstneren Regitze Engelsborg Karlsen fortolker relationen mellem land og vand i kunstprojektet Skure-
striber og randzoner.
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Konsensus om Vejles taktik

Deltagelsen i ”Byerne og det stigende havvand” har udviklet vores syn 
på Vejle som en oversvømmelsestruet by. IPCC inddeler beskyttelse 
af menneskelige interesser i tre kategorier i det byggede og naturlige 
miljø: Beskyttelse, tilpasning og tilbagetrækning (IPCC, 2014). Der er 
i processen skabt en forstærket konsensus om, at Vejle er en by, hvor 
man lever med vandet, udnytter dets kvaliteter, og hvor en rekreativ 
kombination af beskyttelse og tilpasning skaber løsningerne. 

Til forskel fra nogle af de andre kommuner, som deltog i partnerska-
bet, skal vi Vejle ikke kun beskyttes fra vandet fra en side (havet eller 
fjorden), men også fra omkringliggende bakker, fra Vejle Ådal, og fra 
stigende grundvand. Vejle er derfor en by, hvor byudviklingen er nødt 
til at gå hånd i hånd med vandets veje, og hvor naturen er en medspil-
ler i form af rekreative, naturbaserede løsninger. Vandet er nødt til at 
få lov til at perforere byen på en måde, hvor det kan skabe merværdi, 
både når der er normal vandstand, og når der er oversvømmelse.

Vinderforslaget i Kanten, Membranen, honoreredes i høj grad på 
grund af sin italesættelse af netop dette. Konkurrenceforslaget citerer 
Jan Gehl i sin beskrivelse: “By making the phenomenon visible, we 
create empathy, wonder and reflection.” (Jan Gehl, The humanization 
of public spaces). At synliggøre vandets veje, naturlige strømninger og 
hvilke positive effekter det kan skabe i Vejle, er det, som gør Membra-
nen til en spændende vision for byens fremtidige møde med vandet.

Innovationen halter

Processen peger dog også på, at det er svært at skabe stor innovation 
inden for emnet stormflodsbeskyttelse med den viden og de rammer, 
der eksisterer i dag. Der er behov for en stor mængde politisk mod for, 
som kommune, at være ”front runner” på emnet og skabe det økono-
miske råderum, der er nødvendigt for at afprøve nye løsningsmetoder, 
indenfor et felt, hvor der er stor risiko indblandet. Desuden skaber an-
lægsloftet en naturlig begrænsning på innovationen og handlekraften 

i de danske kommuner. Det kan derfor synes lettere ikke at gøre noget 
end at risikere at vælge en ny sikringsmetode, der kan vise sig at være 
forkert. 

Processen med idékonkurrencen Kanten viste, at der ”gemmer” sig 
en stor mængde innovation i branchen, hvis man tør åbne udbuddet 
og spørge frit blandt arkitekter og kunstnere. Erfaring fra processen 
peger ligeledes på, at ingeniørerne venter på innovative forslag fra ar-
kitekterne – ikke omvendt. At kunstnerkollektivet SUPERFLEX, som er 
honoreret med et indkøb for sit forslag idékonkurrencen Kanten, et år 
senere vinder Kronprinsparrets Kulturpris for et snarligt projekt, peger 
på, at et modigere samarbejde mellem ingeniørvidenskab, biologi og 
kunstnerisk tilgang til klimaløsninger kan være værd at udforske. Den 
frihed, den kunstneriske tilgang rummer, skaber rum for nye måder at 
arbejde med klimasikring og byudvikling på.

Tests kan skabe handlekraft

I Vejle har arbejdet med stormflod og stigende havvand, såvel som 
med de andre vand-udfordringer byen står over for, været en del af 
kommunens arbejde længe. Det har resulteret i en nu vedtaget storm-
flodsstrategi, som er et vigtigt værktøj i den fremtidige byudvikling. 
Men at gå fra ord til handling, og at  udføre innovative projekter i virke-
ligheden er svært. At deltage i et partnerskab som ”Byerne og det sti-
gende havvand” viser, at det formodentlig er en kompleks kombination 
af forskning, politisk vilje, engagerede borgere, erfarent embedsværk 
og visionære rådgivere, der skal til for at gennemføre klimaløsninger 
med reel merværdi. En mellemvej kan dog være at udbrede en større 
praksis for ”test-sites”, hvor der er mulighed for at prøve nye metoder 
af. Det kan skabe rum for handlekraft og fremdrift i kommunerne samt 
lokalt ejerskab til løsningsmetoderne.

Der er stadig mange spørgsmål, ikke mindst i forhold til bidrags- og fi-
nansieringsmodeller for fremtidens stormflodsbeskyttelse i Vejle. At få 
etableret beskyttelse tager lang tid, og desværre peger prognoserne 
kun i én retning, nemlig mod højere vandstande og flere oversvøm-
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melser som følge af klimaforandringerne. Det er derfor en svær rejse som 
Vejle, og Danmark i det hele taget, begiver sig ud på i de kommende år-
tier, for at sikre sig mod vandets kræfter. Hvad der dog er tydeligt i Vejle, 
uanset om man er borger, embedsmand/kvinde eller politiker, er, at vandet 
og naturen er nødvendige medspillere i en stærk bystrategisk udvikling og 
medvirkende til at bevare den identitet, som Vejle har i dag. Nøglen til at 
skabe velforankret opbakning til beskyttelsesmetoderne, holdningsmæssigt 
som økonomisk, ligger derfor i at udvikle modeller, hvor netop dette er det 
kvalitative omdrejningspunkt. 
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På trods af de kystnære 
økosystemers store betydning 
ses der ofte bort fra 
beskyttelsen af disse vitale 
biologiske levesteder til fordel 
for de urbane miljøer ... 

”

”Soo Ryu, Ph.d.-studerende, Arkitektskolen Aarhus og Cintia Organo Quintana, 
Adjunkt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

“Vand er overalt,
før det er et 
sted”

STEMMER

UDEFRA
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Hvis vi ikke ændrer den måde, vi håndterer kli-
maforandringerne på nu, »vil fremtiden byde 
på en mere og mere homogen biosfære med 
tomme have, færre forskellige lyde, lag, teks-
turer, levende farver og perciperbare forskel-
le«. Sådan skrev landskabsarkitekten Kate Orff 
i sin bog ’Toward an Urban Ecology’ fra 2016.

Det betyder, at de aktuelle modeller for by-
udvikling, som ikke tager højde for dette, skal 
nytænkes i lyset af de oversvømmelser, storm-
floder og stigende vandstande, som vil blive 
mere og mere udbredte i dette århundrede. 
Desværre er der i den aktuelt dominerende 
danske udviklingsmodel for havnefronter i by-
erne en markant tendens til at implementere 
den såkaldt ’hårde tilgang’, hvor en konstrue-
ret infrastruktur fungerer som et bolværk, der 
både kontrollerer og holder på vandet, samti-
dig med at det afskærer byen fra det.

Havnebydele dræber dyre- og planteliv
Desuden har den nuværende tendens til at 
inddrage havnefronterne til bymæssig be-
byggelse, det såkaldte ’ocean sprawl’, ført til 
tab af kystnære og marine økosystemer i Dan-

mark, som engang bød på et rigt og varieret 
dyre- og planteliv. Det ironiske er, at disse 
økosystemer står over for en usikker fremtid 
og skal beskyttes mod virkningerne af menne-
skelige aktiviteter, samtidig med at der – for at 
økosystemerne skal overleve – kræves en aktiv 
indsats fra menneskets side.

Oven i det giver det store fokus på beskyttel-
sessystemer som for eksempel diger ikke kun 
en falsk følelse af sikkerhed, men ansporer 
også indirekte til at køre videre med de ovenfor 
beskrevne udviklingsmodeller for havnefron-
terne, som både er forbundet med store risici 
og er ressourcetunge i forhold til beskyttelse. 
Derfor er det afgørende, at vi bevæger os væk 
fra de hidtidige, kortsigtede quick-fix-strategi-
er.

Vi skal sætte ind, hvor kysten møder byen
Livet på land og livet i havet er tæt forbundet 
via et netværk af flodmundinger og kystnære 
økosystemer, som er stærkt afhængige af hin-
anden. For eksempel leverer flodmundinger 
næringsstoffer til kystområder, som øger bio-
diversiteten, og kystområder beskytter landa-

Arkitekt-ph.d. og biolog: 

Nutidens klimatilpasning og byudvikling giver tomme have, færre lyde 
og kedelige farver. Byudviklingen skal gentænke, hvad det vil sige at bo 
med fjorden og ikke kun ved fjorden.

SOO RYU
Ph.d.-studerende, Arkitektskolen Aarhus

CINTIA ORGANO QUINTANA
Adjunkt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Vi skal væk fra de hårde havnebydele, der 
ødelægger kysten

realer mod oversvømmelse og erosion.

På trods af de kystnære økosystemers store betyd-
ning ses der ofte bort fra beskyttelsen af disse vitale 
biologiske levesteder til fordel for de urbane miljøer, 
hvilket er skyld i størstedelen af den globale ned-
brydning af havmiljøet.

I Danmark er størstedelen af de kystnære vandom-
råder i dårlig tilstand på grund af miljøproblemer re-
lateret til eutrofiering, som har en negativ effekt på 
den naturlige genoprettelse, som den vanskeliggør.

Der bør derfor lægges større vægt på at formulere 
mere hensigtsmæssige regler og proaktive genop-
retningstiltag i disse økosystemer.

Og hvor kan det være bedre at starte end der, hvor 
kysten møder byen, og hvor mulighederne for at øge 
borgernes bevidsthed og påskønnelse er størst?

Et vigtigt skridt i retning mod at bevæge sig væk fra 
den business as usual-praksis, der hidtil har domine-
ret, er at inkludere kystnære levesteder og trække 
på erfaringer fra tidligere genoprettelsesprojekter i 
udviklingen af en adaptiv og robust strategi for en 
bæredygtig fremtid. Som en del af dette paradig-
meskift skal vi i større grad være opmærksomme på 
de forskellige indbyrdes forbundne netværk, de lan-
ge genoprettelsestider og vandstandsstigninger og 
dynamiske processer, der fremhæver den konstante 
synergi mellem by og vand.

Ved at integrere og genoprette vores kystnære øko-
systemer som led i fremtidige, mere naturbaserede 
løsninger i vores kystbyer vil vi både kunne ruste os 
bedre i forhold til fremtidige klimaforandringer og 
nyde godt af en større biodiversitet.

Vi skal bo med fjorden
Interessenter, især kommunalbestyrelsesmedlem-
mer, politikere, investorer, praktikere, borgere og 
forskere, har mulighed for gennem en kollektiv ind-

sats at finde kreative og alternative måder at moti-
vere til mere genoprettende relationer mellem byen 
og fjorden på.

Det indebærer, at man skal udforske og omfavne de 
komplekse relationer og den indbyrdes afhængig-
hed, der er mellem mennesker, planter og dyr, og 
som strækker sig ud over den business-as-usual-til-
gang, der kendetegner vores måde at tænke på i 
dag.

Ved ikke kun at kigge på land, men også ned under 
vandoverfladen, kan vi bedre få greb om det usyn-
lige og gøre det synligt. Vi kan starte med at skabe 
et sikkert, smukt, lærerigt og innovativt mødested 
mellem borgerne og fjorden – et sted, som skaber 
nye fortællinger om fjorden og dens livsformer og 
dens centrale plads i byens identitet (se ovenståen-
de og nedenstående visualisering til Vejle Kommu-
nes idékonkurrence ’Kanten’).

Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at fremme 
og styrke den måde at tænke på, som er nødvendig 
for, at vi kan tackle de udfordringer, vi vil møde frem 
mod udgangen af dette århundrede.

I takt med at vandstanden i havene stiger, skal vi 
med vores byudviklingsstrategier gentænke, hvad 
det virkelig vil sige at bo med fjorden og ikke kun 
ved fjorden.

Publiceret på Byrummonitor den 12. marts 2021.
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Danmark skal udvikles. Ifølge Realdania-pro-
jektet ”Byerne og det stigende havvand” er 60 
% af alle de pro-blemer, som vi har med vand, 
skabt af os selv i løbet af de seneste 60 år. 
Vi taler og drømmer om nytænkende by- og 
landudvikling, men vi er strandet i manglende 
nysgerrig-hed, og at vi fagligt frygter, at det 
at give plads til andre vil udvande vores egen 
indflydelse. Vi er grundlæggende nødt til at 
finde nye metoder til at løse de problemer, vi 
står overfor.

Stigende havvand og stormflodssikring er en 
global problemstilling, men vi må finde loka-
le løsninger. Det samme gælder for havdød. 
Samtidig må vi erkende, at bæredygtigheds-
begrebet er et helhedsbegreb1, som det ikke 
giver mening at bruge, medmindre vi forhol-
der os til både sociale, økologiske og økono-
miske (og vil jeg hævde: også æstetiske) pro-
blemstillinger og i et globalt perspektiv. Det er 
vigtigt at tage dette med i måden, vi overho-
vedet tænker stormflodssikring på.

Kunsten er vigtig i udviklingen af vores byer 
og landska-ber og i arbejdet med klimafor-
andringer. Den kan give os nye og uventede 
perspektiver og æstetiske løsninger, som kan 
vise nye retninger. Kunsten kan bidrage til, 
at vi får vendt tingene på hovedet, så vi ser 
noget andet end det, vi plejer, og bidrage til, 

at vi stiller de rigtige spørgsmål. Kunsten og 
de kunstneriske metoder er ét værktøj blandt 
mange. Men vi mangler kunstnerens blik og 
metode, også i forhold til permanente tiltag 
og ikke kun som et midler-tidigt nedslag, der 
blot skal adsprede og underholde os, imens vi 
venter på, at arkitekterne og ingeniørerne skal 
frembringe de varige løsninger alene.

Tag kunsten med fra starten af
I forbindelse med stormflodssikring må vi be-
væge os fra, at kunsten er noget, som placeres, 
når de store ingeniørmæssige og arkitektoni-
ske løsninger er fastlagt, til at kunsten tages 
med i processen. Vi må åbne os og forstå, at 
nye løsninger ofte kræver, at vi tør bevæge os 
i nyt terræn og være formidlende og åbne. Vi 
kender kun lidt til, hvordan kunsten kan se ud 
i forbindelse med stormflodssikring, men det 
kunstneriske potentiale i dette regi er bl.a., at 
vi via det æstetiske kan åbne for at stille grund-
læggende spørgsmål som: Hvem planlægger 
vi for? Hvem skal udføre arbejdet? Hvem skal 
være fælles om havet i fremtiden, hvem skal 
være fælles om landet? Hvem skal betale, og 
hvad skal der betales? Er det borgere, som 
skal udføre anlægsarbejdet, eller er det alene 
entreprenør-firmaer? Skal vi arbejde med nye 
tidshorisonter? Hvad er afvejningerne?

Arkitekt, kunstner og kunstrådgiver:

Når dagsordenen for byplanlægning og forskning i forhold til stormflods-
sikring sættes, er det vigtigt, at der tænkes flere faggrupper ind i det 
arbejde – ikke mindst fagfolk med kunstnerisk viden.

MARIE MARKMAN
Arkitekt PhD, kunstner og kunstrådgiver

Stormfloden mellem faggrupper
Tværfaglighed i udvikling og bedømmelse
Kunst, som ikke antager det mere klassiske format 
som skulptur, men som handler om sociale, æste-
tiske, økologiske og økonomiske problemstillinger, 
kan i kom-bination med andre fagligheder løfte bar-
ren i forbindelse med stormflodssikring og udfordre 
vante strategier og tænkemåder. I en dansk sammen-
hæng har vi fra den åbne idekonkurrence ”Kanten” 
(2020) i Vejle Kommune eksempler på, hvordan kunst 
bidrager til naturbaserede løsninger i forbindelse 
med stormflodssikring. Baggrunden for program-
met i dette projekt var udviklet mellem fagfolk fra 
henholdsvis antropologi, arkitektur, byplanlægning, 
geologi, ingeniørvidenskab, kunst og landskabsarki-
tek-tur, heraf enkelte med speciale i borgerinddra-
gelse og i klimakoordinering. På beslutningsniveau 
i forbindelse med udpegning af vindere var der 
endvidere repræsentanter fra det politiske niveau, 
embedsværket, forsknings-, muse-ums- og fonds-
verdenen. Og netop tværfaglighed i udvikling og 
bedømmelse af projekter er vigtig for, hvilke faglige 
perspektiver som får lov at udfolde sig.

Vi må byde kunsten indenfor
Når dagsordenen for byplanlægning og forskning i for-
hold til stormflodssikring sættes, er det vigtigt, at der 
tænkes flere faggrupper ind i det arbejde – ikke mindst 
fagfolk med kunstnerisk viden. Værker og tilgange fra  
en lang række kunstnere er relevante at se i retning 
af, fordi de introducerer nye måder at tænke og ar-
bejde med byudvikling på. De udfordrer os også, 
men det er i håndte-ringen af udfordringerne, at vi 
kan udvikle nye metoder og løsninger.

Vi må være parate til kunst, som beskæftiger sig 
med at sænke byggematerialer ned til fisk i havet for 
at rejse spørgsmål om, hvem og hvad vi overhovedet 
skal bygge til. At botaniske haver kan være undersø-
iske, og at havet inviteres ind i vores byer, fremfor at 
vi bygger høje diger, som skal holde vandet ude. At 
zonen, hvor hav møder land, kan udformes af byg-
ge- og anlægsarbejderes overskudsma-terialer, som 
vi for nærværende ophober, uden at vi ved, hvad vi 
skal gøre med det. At vi må indarbejde aktivistiske 
tilgange, og at vi må medtage spørgsmål, som i høj 

grad er politiske, og som vil udfordre mange af de 
præmisser, vi i dag godtager i by- og landskabsud-
vikling.

Mange af os kender billedet af en hvedemark tæt 
ved World Trade Center, to blokke fra Wall Street. 
Færre ken-der baggrunden for værket Wheatfield – 
a Confrontation fra 1982. Kunstneren, Agnes Denes, 
forklarede: ”Min beslut-ning om at så en hvedemark 
på Manhattan i stedet for at designe blot endnu en 
offentlig skulptur, voksede ud af en mangeårig in-
dignation og et behov for at gøre opmærksom på 
forkerte prioriteringer i fordelingen af ressourcer”2.  
Vi må byde kunsten indenfor, fordi der her er mar-
kante og radikale projekter, som introducerer nye 
agendaer og stiller spørgsmål ved de kriterier, der 
for tiden definerer planlægningen både nationalt og 
globalt.

Vi må samle og ikke adskille, og vi må kaste os ud 
i nye faglige samarbejder, så det ikke bliver en pa-
rentes, at kunst og kunstnerisk viden medtages i det 
vigtige arbejde med stormflodssikring. Indholdet 
må formes på tværs af bl.a. de kunstneriske, naturvi-
denskabelige og tekniske discipliner. Endvidere må 
vi have respekt for, at det er poli-tikerne, som over 
for borgerne skal stå på mål for de valg, der træffes. 
Vi er ofte ikke bedre, end en formidling sætter os 
i stand til at være. Det påhviler os derfor som råd-
givere, at vi kan åbne de faglige verdener, som vi 
repræsenterer, men også at vi er i stand til at se vo-
res faglighed, når den udformer sig i samspil med 
andre faglige perspektiver, som er ligeværdigt vigti-
ge. Ellers når vi ikke de nødvendige løsninger, som 
skal bane vejen for en ny sameksistens med (i dette 
tilfælde) vand.

Noter:

1. Brundtland Rapporten, 1987. Vores fælles fremtid – 

Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvik-

ling. Oxford University Press

2. Wheatfield – a Confrontation (1982). Tilgængelig på: 

https://www.interviewmagazi-ne.com/art/agnes-denes

Publiceret i magasinet Landskab nr. 2 2021.
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BILAG

LEVERANCER

Leverancer og dokumenter i forbindelse med 
Stormflodsbeskyttelse der gror med byen

Dokumenter:

Vejles stormflodsstrategi
https://www.vejle.dk/media/35150/201202-stormflodsstrategi.pdf

Løsningskatalog
https://vkintra.vejle.dk//media/2sbaylwn/210421-
l%C3%B8sningskatalog-vedtaget-online-pdf.pdf

Idékonkurrencen Kanten Konkurrenceprogram
https://vkintra.vejle.dk//media/d2ckx33o/kanten-konkurrenceprogram-
low-sk%C3%A6rm.pdf

Idékonkurrencen Kanten Dommerbetænkning
https://vkintra.vejle.dk//media/r1onn3tk/201004-
dommerbet%C3%A6nkning-small.pdf

Film:

Stormflodsbeskyttelse - Det gode møde med vandet
https://www.dreambroker.com/channel/atm5stdj/
lcycue1w?quality=1080p

Stormflodsbeskyttelse der gror med byen
https://www.dreambroker.com/channel/35o89loe/
jfv6qhtz?quality=1080p
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