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FORORD

INDHOLDSFORTEGNELSE

KLIMAETS FORANDRINGER

FORANDERLIGHEDEN

I vores tid fylder klimaforandringerne mere end nogensinde. Verdenshavene
stiger og mere ekstreme vejrforhold gør deres indtog rundt om på kloden
og vidner om, at verden er i forandring. Med disse forandringer vokser også
vigtigheden af, at indse de konsekvenser klimaforandringerne og de øgede
vandmasser, fører med sig. Vandet kommer oftere ind i byerne og landskabet, og påvirker vores daglige liv. Naturen er i en konstant forandring, og
der sker hurtige ændringer, som vi mennesker ikke tilsvarende følger med.
Ønsket om at bevare vores land som vi kender det nu er en stor prioritet, og
gennem en bevaring af de gamle byer og landskaber, fortæller vi historien
om vores land og vores kultur. Både fra havet og fra himlen, vil vandet komme, og det vil bevæge sig tættere og tættere ind på vores liv og kæmpe for
en større plads i vores landskaber. Skal vi give det plads, holde det tilbage,
eller tænke i alternative løsninger til hvordan vandet kan integreres i vores
samfund og gøres til en del af vores kultur?
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PROJEKTETS AFSÆT

VANDET I RIBE
Vores projekt tager sit udspring på Danmarks vestlige kyst. Nærmere bestemt i Ribe, Danmarks ældste, stadigt eksisterende by, der ligger i Vadehavsregionen. Vadehavet, som strækker sig langs den sydlige vestkyst,
har et helt unikt landskab, og der ligger på dette sted, så meget natur- og
kulturarv som vil påvirkes af klimaets forandringer. På dette særlige sted,
kan vi formidle en større helhedstænkning af hvordan naturen, vandet og
byen bedre kan spille sammen med det dynamiske landskab.
Hensigten med projektet er at opnå en viden, som gør det muligt at åbne
op for en gentænkning af en fremtidig planlægning, der foregår på landskabets præmisser. Projektet vil vurdere, om vi begrænser vores fremtidige
muligheder for en mere klimatilpasset by, i ønsket om at bevare fortidens
kultur- og naturarv? Skal vi se vandets kanter som barrierer og grænser,
eller som åbninger og nye muligheder?
Ribe oplever i disse år store problemer med vand og oversvømmelser. Noget må gøres, og det må gøres nu, hvis Ribe stadig skal eksistere i fremtiden. Vi kan ikke ignorere problemerne og blot stoppe vandet i de små,
ubemærkede løsninger. Der er brug for en helhedstænkning, der handler
om, at Ribe ikke blot er en bygget by, men Ribe er sit landskab.
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FORANDERLIGHEDEN

Foranderligheden findes kun i kraft af en form for konstanthed. Jorden er
under konstant forandring, det samme er mennesket og kulturen. Side om
side, lever vi i og med foranderligheden.
En gammel by som Ribe, kommer til at stå som et symbol på de foranderlige tider. Ribe står pludselig der, som en ø i et hav af foranderlighed, og
man ved snart ikke, om det er en ø på land, eller en by i vand. Alt synes at
smelte sammen i en masse af vand. Salt som ferskt, stille som vildt. Vandet
kender pludselig ingen grænser. Ufremkommelige veje og stormflodssøjler,
solidt plantet på den jyske Vestkyst, fortæller om et foranderligt landskab.
Og mennesket har brug for symbolet, for at forstå denne foranderlighed.
Fortællingen om, at vandet engang nåede over vores hoveder, sætter perspektivet op for os.
Foranderligheden har brug for konstantheden, for overhovedet at eksistere.
Hånd i hånd går de, ud i fremtiden i fortidens spor.
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Foranderligheden
marint sand og ler
marsk
bakkeøer
klitlandskab
ældre havaflejringer
smeltevandsslette- og dal

ISTIDENS HVISKEN, FREMTIDENS KALD
Danmarks landskaber er skabt af istidens enorme kræfter. Så store kræfter,
at landet til stadighed er under forandring. På kortet viser hovedopholdslinjen, hvordan størstedelen af Danmark under den seneste istid, Weichsel,
var dækket af ismasser, dog med undtagelse af det sydvestlige Jylland,
hvor Vadehavet er.
Smeltevandets floder gravede store dale gennem Danmark, og står som
levn fra de enorme kræfters vej gennem landskaberne. Bakkeøerne titter
op, og står som efterladte plateauer og afløses længst mod vest af marskens frodige jorde. I resten af Danmark, hæver landet sig stadig efter at
have ligget under et enormt tryk fra ismasserne, men modsat sker der en
sænkning i Vadehavsområdet. Dette landskab undergår en lang forandring.
Det ånder stadig ud, i takt med at havene stiger.
Fortidens og fremtidens kræfter mødes her på Danmarks kant. Vandets nyfundne kræfter flyder mod Ribe gennem floddalenes ældgamle spor i øst,
ligeså vel som de rejser sig i vandets bølger mod vest. Fortidens hvisken
møder fremtidens vand, der kalder på os. Hvor ender det, og hvad skal der
blive af vandets nyfundne kræfter i de gamle landskaber?

istidskort 1:1.500.000
8

hovedopholdslinjen
9

Foranderligheden

10

11

Foranderligheden

DET FORANDERLIGE LANDSKAB
Ribe ligger i Vadehavsregionen, og skriver sig således ind i et større landskab. Vadehavet strækker sig fra Blåvands Huk i Danmark, gennem Tyskland
og helt til Den Helder i Holland. Som det største tidevandsområde i verden,
er det et helt unikt og foranderligt sted, hvor tidevandet stiger og falder. To
gange i døgnet er det højvande, og to gange trækker havet sig tilbage og
danner dybe tidevandsrender. Hydrologisk set er Vadehavet en kæde af 39
selvstændige tidevandsbassiner, der er kendetegnet ved at bestå af: vadehav, tidevandsdyb, barriere øer, tidevandsdeltaer ved lavvande og marskområder. Tidevandets bevægelser skaber dyb og banker og et forgrenende
mosaiklandskab af vand og land, der er under konstant forandring.
Vadehavet er en del af UNESCOs verdensarv. Hvert forår og efterår passerer 10-12 millioner af verdens trækfugle gennem området og Vadehavet er
derfor også et vigtigt sted for biodiversiteten helt op i den globale skala.
Turisme spiller også en væsentlig rolle, og i kraft af sin status som Verdensarv besøger 10 millioner turister Vadehavsregionen hvert år og skaber en
årlig omsætning på 3-5 milliarder Euro. Der bor 3,7 millioner mennesker på
fastlandet i og omkring Vadehavet og 75.000 på øerne.
Med klimaforandringerne og de øgede vandmængder, vil Vadehavsregionens flade landskab og dets indbyggere blive særligt hårdt ramt. De dynamiske landskaber, som allerede findes her, må ses som en styrke, der kan
tilpasse sig disse nye omsændigheder, og finde kvaliteten i dem.
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Foranderligheden

FLADEN, HØJDEN OG DYBET

Den danske del af Vadehavsregionen er et helt særligt sted, så særligt, at
det er Danmarks største nationalpark. Vadehavet og det landskab det ligger
i, er karakteriseret ved, at være ekstremt fladt. Herude er horisonten flad og
himlen høj. Det er ikke til at sige, hvor landet slutter og vandet begynder.
Vandet er Vadehavets og livets puls herude, der minder os om, at intet
nogensinde er det samme.
Vadehavet er omgivet af både dyb og højder i sine omkringliggende landskaber. Istidens smeltevandsdale skærer sig vej herfra mod øst, til højereliggende dele af Danmark. Mod vest mødes man af Vadehavets dyb, skåret
af tidevandet, der skærer sig forbi barriereøerne og videre ud mod de store
have. På trods af Vadehavets og marskens flade karakter, så findes der således herude både sete og usete forskelle i landskabets højde og dybde.

vadehavets dyb, højder, kirker og fyrtårne 1:500.000
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Foranderligheden

DET BARSKE LANDSKAB

Vadehavet har gennem tiden, været et landskab med muligheder for mennesket. Her har man boet, man har dyrket og levet. Man har sejlet og udnyttet naturens ressourcer. Men det har også været et barskt sted at slå
sig ned, og det voldsomme vejr og de kraftige stormfloder, der præger livet
herude, sætter sine spor i Vadehavets områder. Stormfloderne og deres
tilnavne som eksempelvis ”Den Store Manddrukning” vidner om alvoren
i, at bo i så tæt nærhed til naturens voldsomme kræfter. På en nat kan
geografien og landet herude, drastisk ændre sig. Stormflodssøjlen står som
et vidne om, at vandet og dets kræfter gør sit indtryk på mennesket, og til
tider kan have alvorlige konsekvenser herude. Søjlen bliver som et symbol
på foranderligheden.
Fortidens fortælling vidner om, at disse hændelser altid har været en del
af dette sted, og vi må derfor kigge tilbage når vi skal håndtere fremtidens
klimaudfordringer.
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Erland Porsmose, ”Herfra Hvor Vi Står”, 2010

Gennem tiden, har et varmere klima, en stigning i havspejlet og flere, større stormfloder og nedbør resulteret i, at mennesket har barrikaderet sig
mod vandet. Diger, dæmninger og sluser er blevet anlagt, for at beskytte marskens landbrugsjord og mennesket, mod vand og oversvømmelser.
Mennesket har med sit indtog gjort store indgreb i landskabet og naturen,
for fortsat at kunne være bosat på dette dynamiske og foranderlige sted.
Store linjer er blevet skåret, og landskabet er på særligt udvalgte steder
blevet løftet, som trak man jorden i en snor, til den havde den rette højde.
I det danske vadehavsområde er der omkring 87 km havdiger, der adskiller
vand fra land.
Diger, dæmninger, sluser og kanaler står som symboler i landskabet, der
markerer menneskets kamp mod vandet, og forsøget på at skabe kontrol.
Det vidner om, at herude, hvor horisonterne er vide og vinden er stærk, der
er vandet en del af livet. Alle disse indgreb sætter deres spor i landskabet.
De stopper blikket og de stopper vandet og giver en sikkerhed. Men på
sammen tid agerer de også som holdepunkter og giver udsyn, over det flade
landskab.
Vi ser disse elementer som en del af stedets kultur. De er en del af kulturarven, ligesom Ribes by er det. For Ribe er sit landskab, og alle de elementer
det indebærer.
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K U LT U R L A N D S K A B E T

Havdige
20

Kammerslusen

Gennemskæring af Ribe Vesterå

Marskens landbrug og dræning

Opdæmmet ringvej

Bro over Ribe Vesterå

Middelalderbyen

Opdæmmede øer og stemmeværker

Opdæmmet jernbane
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VADEHAVETS BOSÆTNING
Hvor Vadehavet smelter sammen med landjorden, starter marsken. Tidevandets aflejringer har dannet den frodige marskjord, der igennem tiden
har været kilden til liv og bosætning nær Vadehavet. Helt tilbage til år 9000
f. Kr., ses der tegn på at have været bosætninger i Vadehavsregionen. Man
bosatte sig dengang, direkte på den flade marskbund for at have forbindelse til havet og dets muligheder. Gennem tiden voksede menneskets spor og
kulturlag, i form af affald og livets efterladenskaber, op omkring bosættelserne. En naturlig proces for det menneskelige liv, var pludselig med til at
skabe nyt, højereliggende land. Heraf opstod byggeskikken, værftet, som vi
kender i dag, hvor man på en kunstig forhøjning anlægger sit hus.
Marsken støder mod øst op til den såkaldte Geest-rande, kanten på istidens
bakkeøerne. Oftest har vadehavsindbyggerne bosat sig her, på disse allerede eksisterende forhøjninger, for at beskytte sig mest muligt mod stormfloder og oversvømmelser. De danske Vadehavsbyer lægger sig som perler
på en snor i det højereliggende terræn. Vadehavet er, i sin byggeskik og sit
bosætningsmønster, baseret på at placere sig højt i terræn, for at beskytte
sig mod vand og stormfloder.

barriere-ø
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VANDETS TO SIDER

LIVSGIVENDE

Vandet er, og har altid været, en tvetydig størrelse for Vadehavets indbyggere. Vandet har været grundlaget, for at bosætte sig netop her. Saltvandet
har skænket den frodige marskjord, det har været en kilde til føde og en
transportvej, der gjorde fragt og handel til en mulighed netop her. Vandet
har givet byerne både velstand, liv og beskyttelse. Men vandet har også
altid været en fjende. Vandet har taget menneskers liv, og skabt store ødelæggelser. Nærheden til Vadehavet og det barske vejr, med sine stormfloder, fortæller om vandets anden side. Man har forsøgt at barrikadere sig
mod det, selvom det også har været kilden til livet her. At bygge barrierer
mod noget, der er så essentielt for byerne, fortæller også om viljen og lysten til fortsat at leve på dette sted.
Vandet fortæller om landskabet, om naturen, om kulturen og om mennesket på netop dette sted. Vandet er en ven, og vandet er en fjende. Der er
kvalitet i nærheden til vandet, samtidig med, at det skal holdes på afstand.

ØDELÆGGENDE
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Varde

STUDIER AF MARSKBYERNE
Mennesket har i mange år nydt godt af Vadehavet og dets goder. Vadehavets mange ressourcer og den frodige marskjord, med tilnavnet ”Neptuns
Have”, tiltrak mennesket hertil. Menneskene bosatte sig, hvor vandvejen
og landvejen mødtes, og dannede et trafikalt knudepunkt. På dette sted opstod marksbyerne i det højest liggende terræn. De tre største handelsbyer,
Varde, Ribe og Tønder, er alle opstået på dette grundlag.
På trods af voldsomme stormfloder, der til tider har skabt store ødelæggelser og tab, er menneskets tilstedeværelse stadig at finde ved Vadehavet.
Livet med og kampen mod vandet herude bliver tydeligt, når man sammenligner de tre byer, der ellers har de samme præmisser, for at være placeret
netop her. Deres relationer og indgreb i forhold til vand, adskiller sig fra
hinanden, hvis man undersøger dem nærmere.

Ribe

Tønder

marskbyerne 1:500.000
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VARDE - DET UREGULEREDE LANDSKAB
Varde har ingen sluser eller diger, da byen ligger beskyttet i Ho Bugt

1:200.000
Indsejling fra havet var mulig via Varde Å og skabte gode handelsmuligheder
for byen.

Grundet større skibe og sandflugt, var Varde Å ikke længere tilstrækkelig som
handelsvej. Byen fik flere ladepladser ved andre mindre byer, og åen bruges
nu kun til mindre sejlads.

RIBE - BYEN BAG DIGET
Ribe Diget og Kammerslusen blev bygget for at beskytte byen og landbruget mod stormfloder

1:200.000
Ribe Å blev brugt som handelsvej fra havet og ind til byen. Men også til videre
indsejling til den skov der lå øst for Ribe og forsynede byen med tømmer.

Den lave vandstand i Ribe Å betyder at de store skibe ikke længere kan sejle
ind til byen og byen bliver, ligesom Varde, afhængig af ladepladser i andre
byer for at kunne fortsætte handlen.

TØNDER - DIGERNE OG SLUSERNE I MARSKEN
I dag har Tøndermarsken flere diger og to sluser som regulerer vandet så byen i det lave terræn, kan klare sig igennem stormfloder

1:200.000
Selvom Tønder er beliggende langt fra havet, blev byen stadig grundlagt som
en havneby, hvor handlen foregik via Vidåen og ind til byen.
28

Efter flere voldsomme stormfloder, blev det første dige etableret for at beskytte byen. Dette betød at det ikke længere var muligt at sejle ind til Tønder, og
byen blev afhængig af Højer som fungerede som handelshavn for begge byer.
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BYEN PÅ SKRÆNTEN AF ÅDALEN
Varde

Byens forbindelse til havet
Forholdet til havet

1:125.000

Den oprindelige by

Byens udvikling i terrænet
Byens udvikling i terrænet
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1:50.000

Middelalderbyen

1:12.500
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BYEN PÅ BAKKEØERNE
Ribe

Byens forbindelse til havet
Forholdet til havet

1:125.000

Byens udvikling i terrænet
Byens udvikling i terrænet
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1:50.000

Den oprindelige by
Middelalderbyen

1:12.500
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BYEN I DET FLADE LANDSKAB
Tønder

Byens forbindelse til havet
Forholdet til havet

1:125.000

Byens udvikling i terrænet
Byens udvikling i terrænet
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1:50.000

Den oprindelige by
Middelalderbyen

1:12.500
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ET REGULERET LANDSKABS UDFORDRINGER
Klimaets forandringer og vandets nyfundne kræfter, rammer det flade terræn i Vadehavsområdet hårdt, og giver udfordringer i kontrolleringen af
vandet. Billederne er fra de tre marskbyer, fra februar 2020, og vidner om
at de øgede vandmasser og det hyppigere ekstreme vejr, giver store udfordringer for byerne og deres indbyggere.
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BYERNES INDGREB I LANDSKABET GENNEM TIDEN

BYGRØFTEN

DIGET

Nedgravet kanal og hævet
jordvold som fungerede som
bygrænse, men som også kan
opsamle vand.

Diget skaber en afgrænsning
mellem havvandet og fastlandet og sikrer mod højvande og
stormfloder.
Diget laver en visuel og fysisk
grænse.

BYEN I ÅEN
VANDKRAFT

DOBBELT DIGE

Møllerne har været en måde at
udnytte vandkraften til at producere elektricitet.

To diger kan sikre det meget flade
landskab mod havvandet.
Mellem digerne kan opstå en
opsamling af vandet, som ikke
kan komme ud ved sluselukning.

Gennem denne case study af marskbyerne, har vi forsøgt at klarlægge grunden til bosættelse ved Vadehavet og byernes behov for nærhed til havet.
Varde er en by, der har udviklet sig på landskabets og vandets præmisser.
Byen er gennemskåret af en ådal, som både opdeler og forbinder byen.
Mens bosætningen er opstået på dalens skråninger.
Tønder er en by, hvor reguleringer tillader liv og bosætning, i det flade landskab. Kulturelementerne i Tønder vokser ud i marsken, og lader byen blive
en del af landskabet.

GENNEMSKÆRING

SLUSEN

Gennemskæring af vandløb for at
minimere sejlafstanden.

Slusen sikrer fastlandet mod
saltvand ved stormfloder.
Ved lukning af slusen ophobes
regn- og åvand, og det kan ikke
længere løbe ud i havet.

UBERØRT VANDLØB

STEMMEVÆRKER

Naturlige vandløb som ikke er
blevet gennemskåret eller ændret
efter byens behov.

Kontrollerer og regulerer
vandstanden i åløbet og bremser
vandet.

Ribe er en by på bakkeøerne, som mimer vadens toppe og dyb. Øerne er
omringet af vandløbets forgreninger, der både er med til at afgrænse bydele
og forbinde hele byen.
Ribe er interessant at arbejde videre med, da denne by har den længste historie og kulturarv. Byen har problemer med vandet, som endnu ikke er løst,
på trods af en vis grad af vandregulering. Ribe er en by i åen, med en kant
til det flade landskab. Her skal der findes fremtidige løsninger, for hvordan
denne gamle by, skal eksistere i den foranderlige fremtid.

Vandløbet bliver opdelt i to.
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BROEN

DÆMNINGEN

Broerne gør det muligt at krydse
vandet og samle byen på tværs af
vandløbene.

Dæmningen kan gennemskære
vandet og kan fungere som et
infrastrukturelt element.
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ARVEN

Ribe kan dateres tilbage til 700-årene, hvor byen er startet som en handsplads. På de tørre bakkeøer opstod byen. Bakkeøerne var omringet af våde
marskenge mod vest, og ferske vådområder mod øst. Ribe Å var dengang en
vigtig handelsvej fra havet og ind til byen, men også en transportvej videre
mod øst, hvor den store skov Farrisskoven lå, som forsynede byen med tømmer. Mod vest møder Ribe den frodige marsk, der gennem tiden har været
vigtig for landbrug og dyrkning.
Ribe har igennem tiden haft status som købstad, og handel og sejlads har
således udgjort en vigtig del, af byens identitet indtil 1500-tallet. Efter en
stor brand i 1580, brændte næsten hele bymidten ned. Bygningerne blev
genopbygget, i håb om en blomstrende handel. Dette skete dog ikke, og
byen fik ikke det samme slid på husene, som først antaget. Derfor har Ribe
så mange fredede og bevaringsværdige bygninger i dag. Ribe Domkirke,
der tårner sig op i det flade landskab vidner også om, at byen har været en
stærk kirkeligt magt. Udover Domkirken havde Ribe på et tidspunkt 5 kirker,
3 kapeller og 4 klostre.
Ribes langvarige udvikling, har dannet den by vi kender i dag, og Domkirkens tårn står som et konstant pejlemærke i det flade landskab.
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700

Sejlads
Transportrute
Handelsby
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Bygrøft
Vold
Byen afgrænses
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Ribe Domkirke
Kirker og klostre
Kirkelig magt

1200

Dæmning mellem øer
Vandkraft
Byporte

1500

Den store brand
Genopbygning
Tilbagegang

1600

1800

Stormflod
”Den Store Manddrukning”
1,7 meter vand i kirken

Gennemskæring af åen
Halvering af sejlruten
Holmefærgen

1900

Havdige
Kammerslusen
Ringvej på dæmning

NUTID

FREMTID

Klimaforandringer
Oversvømmelser
Tørke

Byens kant er synlig
Byens omgivelser
opsamler vandet
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K U LT U R S V A M P E N
Ribe ligger i dag på flere meters kulturlag, skabt og aflejret af menneskets
lange tilstedeværelse på dette sted. På domkirkeøen er der flere steder
skabt op til 5-7 meters tykke kulturlag. Ribes domkirke er i dag placeret i
en lavning. Dette skyldes ikke, at kirken er sunket, men i stedet at byens
affaldslag er vokset omkring byen og husene ligger derfor i dag, højere end
domkirken. Disse kulturlag bliver også kaldt for Ribes kultursvamp.
Kultursvampen består af kulturlagenes uomsatte organiske materiale. Hvis
svampen holdes fugtig er omsætningshastigheden i det organiske materiale meget langsom. Men hvis svampen derimod udtørrer, vil luftens ilt kunne
trænge ned og sætte gang i omsætningen. Dette vil efter få år, resultere i
en sætning af jorden, og dermed udgøre en fare for de gamle, fredede og
bevaringsværdige bygninger i Ribe. Svampens fugtighed afhænger også af
grundvandsstanden, som afhænger af vandstanden i bl.a. Ribe Å.
Ribes kulturarv er dybt afhængig af byens vand, og hvordan det håndteres,
så man opnår en balance, hvor kulturen og historien kan leve videre under
disse nye omstændigheder, som klimaforanderingerne fører med sig. Den
gamle by, står pludselig i en ny kontekst, hvor vandet fylder mere, end det
før har gjort. Men vandet kan hverken fjernes fuldstændig, og kan heller
ikke fylde for meget.

44

45

Arven

Oplevet mapping og registrering af vandet i Ribe og landskaberne den 11. februar 2020
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Arven

RIBES OPLAND

Ribes store vandopland
1:300.000

Ribes oplande i vest og øst
1:300.000

Vandets strømninger mod Ribe og havet
1:125.000

Bluespot 15 mm regn (skybbrud)
1:300.000
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Værdifuldt kulturmiljø og vandets scenarier
Statistisk forekommende hændelser, RCP 8.5

50

5-års hændelse: kote 3,42 meter

50-års hændelse: kote 4,68 meter

100-års hændelse: kote 4,95 meter

1:30.000
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RIBE IDAG

Marsken

Ringvejen
Riberhus

Klimakote 3m

Jernstøberiet
Hovedengen

Domkirken

Middelalderbyen

Station

Tange

Vådområde
1:20.000

52

53

Arven

TO VANDSYSTEMER MØDES

VEST

Havvandet
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ØST

Diget

Den gamle by og kultursvampen

I Ribe mødes øst og vest, himmel møder hav. Fra vest presser havets bølger,
højvandet og vinden sig på, hvilket ender i en lukket sluse, for at holde havvandet væk fra landet. Fra øst strømmer vand gennem smeltevandsdalene
fra oplandet mod Ribe og den flade kyst. Diget og slusen, de elementer der
skulle skabe afstand til vandet og sikkerhed imod oversvømmelser, bliver nu
en mur, der rammes af vand fra begge sider. Vestvandets brusen og østvandets strømmende vand. Uden mulighed for afløb til havet, stiger østvandet
nu på digets inderside, og forandrer langsomt Ribe til øer i ådalen. Stærke
kræfter mødes lige her i Ribe og de omkringliggende landskaber.

Åløbet
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BYSTUDIER
Ribes terræn og monumenter

Ribes hovedstrøg og vandets krydsninger heraf

Ribes fredede og bevaringsværdige bygninger

Ribes åers vandretning og ekstrem flow

Kantstudier
1:25.000
1:17.500
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Byzone/matrikelgrænser/bygninger/beplantning

Eng/mose/hede/skovrejsning/lavbundsareal/bevaringsværdige landskaber
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LANDSKABETS MØDE MED BYEN
Hovedengen

Ringvejen

Riberhus slotsruin

Jernstøberiet

Hovedengen

Ringvejen

Middelalderbyen

Private og offentlige områder
langs åløbet
1:15.000

Tved Å

Hovedengen

Vester Å

Skibbroen Middelalderbyen

Bløde og hårde kanter
langs åløbet
1:15.000
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BYENS VAND I ØST OG VEST
I 1250’erne byggede man en dæmning på tværs af åen, som i dag er byens
hovedgade. Dermed blev åen opdelt i to, nemlig Vesteråen og Østeråen.
Dæmningen betød at vandstanden i Østeråen blev hævet med 1,5 m, og
dette ændrede landskabet og dyrkningsforholdene langs åen. Men dette
gav også mulighed for udnyttelse af vandkraften, ved anlæggelse af først
en mølle og sidenhen tre møller.

Frislusen

Vesteråen

Ydermøllen

Midtmølllen

Midtmøllen
Frislusen

Østeråen
Stampemøllen

Ydermøllen
1:6000
Frislusen
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Midtmøllen

Ydermøllen
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1:1000

Arven

VESTERÅEN

50 års hændelse: 5 m
10 års hændelse: 4,5 m
5 års hændelse: 3,5 m
2 meter
1 meter

Snit af Skibbroen og Hovedengen gennem Vesteråen
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ØSTERÅEN

50 års hændelse: 5 m
10 års hændelse: 4,5 m
5 års hændelse: 3,5 m
2 meter
1 meter

Snit af Kurveholmen gennem Østeråen
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FREMTIDEN

Saxo, 1200

Ribe står som øer i åen, med sin gamle fortælling om stedets kultur. Foranderlige landskaber, omringer byen og sikrer dens fremtidige overlevelse.
Vandets pulserende kræfter, falder og stiger omkring Ribe. Sommetider er
byen øer i åen, sommetider er den bakketoppe i det flade landskab. Vandet
får lov til at tage sin plads, i de omkringliggende landskaber. Vandet baner
sig vej gennem render og dyb, og slynger sig mellem bakkeøerne. Foranderligheden er tydelig her, hvor vandets tilstedeværelse og fravær tegner Ribe
som en konstant i de skiftende landskaber.
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Fremtiden

MARSKEN OG
VÅDOMRÅDERNE
Marsken fra vest smelter
sammen med vådområdet
i øst.

BAKKEØERNE OG
DYBENE
De tørre bakkeøer holder
vandet væk mens dybene
opsamler vandet.

S T R AT E G I E N
Vores vision for Ribe, er at forsinke vandet ind imod byen, og dermed mindske risikoen for oversvømmelse i den gamle bydel. Vi vil anlægge flere bakkeøer i marsken, som leder vandet og sikrer tørre steder. Mellem toppene
skal der være dyb, som kan opsamle vandet ved sluselukning. Øst for byen
skal et større vådområde forsinke oplandsvandet, og implementeringen af
flere vandløb, som snor sig om øerne, skal yderligere forsinke vandet ud
imod diget. En forbedret infrastruktur, skal forbinde byen mod vest, med
en vej som er hævet over det lave landskab. Vejen består af dæmning hvor
terrænet er lavt, og broer hvor vandet har brug for at kunne passere under.
Et nyt kulturlandskab i Ribes landskaber bliver skabt, til at afhjælpe byens
vandproblemer.

INFRASTRUKTUREN
Vejene kan stoppe vandet
med dæmninger og kan
lade vandet passere
igennem med broerne.

VANDLØBENE
Vandløbene både opdeler
og forbinder øerne. Indførelsen af flere vandløb,
giver vandet flere veje
at flyde og forhindrer
dermed en ophobning af
vandet.

5-års hændelse: kote 3,42 meter
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50-års hændelse: kote 4,68 meter

100-års hændelse: kote 4,95 meter

1:10.000
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Fremtiden

1:40.000
Helhedsplanen
Under udarbejdelse
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Fremtiden

Nyt vådområde mod øst

Dyb som vandopsamler

Broer og kig til byen

Marsken

Hovedengen
Fladen møder byens kant

Fladen ind til byen

Vejen på dæmning

Riberhus

Forbindende broer
Kulturøer

Hovedvejen gennem byen

Vej på dæmning
Vejen kører på terrænet på øen

Eksisterende bakkeø

Udvidelse af vådområde

1:6000
Situationsplanen
Under udarbejdelse
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Fremtiden

REFLEKSION

Dette projekt skal ses som et ud af mange udgangspunkter, for de diskussioner som er nødvendige, for at finde på løsninger som kan sikre vores fortsatte
eksistens, i de mere udsatte stedet i Danmark. Dette skal ske fordi klimaet
forandrer sig, og udfordrer vores bosætning.
Ved indgangen til dette projekt, var vi af den overbevisning, at elementer
som diger og sluser, var ødelæggende for dette unikke flade landskab. Men
gennem vores undersøgelser af stedet og dets traditioner, har vi fået en forståelse for kulturelementernes betydning, for stedets identitet. Ved at bruge
fortidens traditioner, kan vi både sikre mod fremtidige trusler, samtidig med
at vi tydeliggør Ribes eksistens med vandet.
Ribe er den forhøjede kant til fladen og byen i åen. Byen rykker, i kraft af
sine kulturelementer, ud i det flade landskab. Vi ser muligheder i de store
landskaber omkring Ribe; med marsken, ådalene og vandvejene. Gennem en
helhedstænkning af Ribe og dens landskaber, kan vi både sikre overlevelse
af den gamle by, på samme tid som vi kan byde foranderingerne velkommen.
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