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Work Package II – Samlet Interventionsbeskrivelse
Fra stedsspecifikke arkitekturstrategier og on site prototyper til byudviklingsscenarier for
Hvide Sande
Mathias Meldgaard, Tom Nielsen og Jens Christian Pasgaard, Arkitektskolen i Aarhus

INTRODUKTION

Work Package II er sammensat af to dele. Del A bærer overskriften Understanding,
reframing and redesigning the territory of tourism and everyday life in Ringkøbing Skjern
Municipality, og del B, som er ph.d. projektet, bærer overskriften Transformative site
specific architectural strategies for a renewed tourist landscape. Som projektet er skredet
frem, har det vist sig fordelagtigt, at skabe tættere dialog mellem del A og B og flydende
grænser mellem Del A’s delopgaver i form af 1st, 2nd og 3rd entry. Dette skyldes ikke mindst,
at kortlægning og forslagsstilling8 er forløbet som en iterativ proces, hvor feedback fra
borgere, turister, erhvervsdrivende, kommune og den øvrige projektgruppe løbende har
informeret først skrivebordsinterventioner, siden fysiske on site prototyper og i sidste ende
udarbejdelsen af konkrete byudviklingsscenarier for Hvide Sande. Dette dokument er
således en samlet beskrivelse af den serie af interventioner, der er blevet udført i regi af
Work Package II (WP II) på Arkitektskolen Aarhus.

Arkitektskolens arbejdsgruppe har bestået af ph.d. studerende Mathias Meldgaard (MM),
der har været den bærende og gennemgående arbejdskraft, samt professor Tom Nielsen
(TN) og Lektor Jens Christian Pasgaard (JCP) der har haft til rolle at vejlede og udfolde teori,
samt været konkret involveret i den afsluttende intervention jævnfør
interventionsbeskrivelserne i afsnit 4. Arbejdsgruppen har i kortere og længere perioder
haft bistand fra masterstuderende på Arkitektskolen samt fra eksterne konsulenter, hvilket
vil fremgå af nedenstående fasebeskrivelser.

1. HVORLEDES FORHOLDER INTERVENTIONERNE SIG TIL DE ANFØRTE FORSKNINGS OG
INNOVATIONSMÅL?

Interventionerne indeholdt i WP II har forholdt sig meget konkret til forskningsprojektets
overordnede ærinde udtrykt specifikt gennem projekttitlen Rethinking Tourism in a Coastal
City – Design for New Engagements. Projekttitlen udpeger to nøglediskussioner, som har
guidet arbejdet gennem hele projektperioden.

A) Titlens første del Rethinking Tourism in a Coastal City dækker over et markant opgør med
traditionel destinationsplanlægning og traditionel destinationstænkning. Vi forsøger ikke at
afkode et marked for derefter at imødekomme en given efterspørgsel. Det betyder, jævnfør

8 Projektet har løbende genereret forslag på forskellige niveauer. I første omgang har det været projektforslag
udarbejdet af kandidatstuderende på Studio ’Urban Design | Landscape Architecture’, efterfølgende har det
være forslagsstilling i form af prototyper udarbejdet af Mathias Meldgaard og endelig har det været i form af
helhedsorienterede udviklingsscenarier udarbejdet af den samlede projektgruppe på Arkitektskolen.
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den oprindelige projektbeskrivelse, at vi sætter fokus på the supply side i stedet for the
demand side. Kystbyerne er således ikke blevet adresseret som ’destinationer’, der rummer
en koncentration af attraktioner og turismerelaterede servicefunktioner. Kystbyerne er
derimod adresseret som bebyggelsesmæssige fortætninger, rumlige og programmatiske
komplekse strukturer, der møder hav, fjord og klitlandskab. Den grundlæggende tilgang har
været at supplere turistbranchens devise med at finde reasons to gomed at identificere
reasons to stay. På den måde har vi ønsket at diskutere kombinerede turisme og
bosætningsstrategier og derved skabe en positiv udviklingsspiral, der kan styrke helårsaktive
og flerdimensionelle lokaliteter.

Arbejdsgruppen har haft et stort ønske om at indskrive interventionerne i en bredere by og
landskabsdiskussion. Gennem kortlægning og analyser (beskrevet i afsnit 3) har vi bidraget
til at forstå Ringkøbing Skjern Kommune som urbant landskab, hvor vi har forsøgt at
beskrive fjord og kystlandskabet som et netværk af større og mindre bebyggelser. I et
urbant landskabsperspektiv har vi således haft fokus på at beskrive arbejdsdelingen og
rollefordelingen mellem Ringkøbing, Søndervig, Hvide Sande, og Nyminde Gab (Varde
Kommune). I særlig grad har vi peget på, hvordan Hvide Sandes programmatiske
sammensætning, dens historie, og dens beliggenhed i landskabet fungerer som et godt
eksempel (og det eneste i kommunen) på en kystby, der netop, i kraft af at den er en by, har
et særligt udviklingspotentiale. Udviklingspotentialet knytter sig ikke kun til dens forskellige
funktioner eller nøgleprogrammer (fiskeri, off shore industri, turisme, bosætning) men også
til samtidigheden eller samlokaliseringen af disse. Ved at læse Hvide Sande som hybridt
urbant landskab eller simpelthen som moderne netværksby9 og sammenholde med analyser
af andre tilsvarende og historiske eksempler, har vi udpeget et særligt potentiale, der ligger i
at udvikle hybride interventioner, der netop i så vid udstrækning som muligt forsøger at
koble de forskellige udviklingsdrivere.10

Arkitektskolens arbejdsgruppe har brugt referenceeksempler og i særdeleshed
masterplanscenarier til at formidle og forankre den grundlæggende antagelse at det er
afgørende at forstå turismeudvikling som by og landskabsudvikling. Det indebærer, at det
er essentielt at anskue turismeudvikling som fuldstændigt integreret i den normale
byplanlægningspraksis, hvor planer informeres af borgerinddragelsesprocesser og
eksekveres i dialog med nøgleaktører. Det er således vigtigt, at turismeudvikling ikke bare

9 Termen ’netværksby’ relaterer sig til en række værker, der har adresseret netværkssamfundet og dets
opståen. Til eksempel kan nævnes The Rise of the Network Society (Castells, 1996) og The Global City (Sassen,
2001). Endvidere knytter termen sig til en række forskningsprojekter på Arkitektskolen Aarhus, der har
arbejdet med byer og byregioner som et netværk af mange forskellige typer af materielle og ikke materielle
flows (fx forskningsprojekterne ’Den Grænseløse By’ , og ’Den Østjyske Millionby’).
10 I forhold til de historiske eksempler indeholder ph.d. afhandlingen Tourism and Strategic Planning (2012) en
beskrivelse af en række tidligt udviklede resorts, som løbende er blevet mere og mere komplekse rent
programmatisk (Pasgaard, 2012).
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betragtes som isolerede projekter, der realiseres på udpegede arealer der er allokeret til
turismeformål.

B) Det leder til de forsknings og innovationsmål, der mere præcist relaterer sig til
forskningsprojektets andet hovedærinde, udtrykt i titlens sidste halvdel som udviklingen af
Design for New Engagements. I forlængelse af diskussionen om det hybride landskab og om
netværksbyen har masterstuderende og arbejdsgruppen haft en tilgang, der tager
udgangspunkt i et bredt attraktionsbegreb. Det ordinære og hverdagslivet kan i visse
optikker være nøgleattraktionen. Eller attraktionen kan være et fravær af en synlig
turismeindustri. På den vis har Arkitektskolen søgt efter særlige stedsspecifikke kvaliteter,
der både kunne være ekstraordinære by og landskabstræk eller noget lokalt og særegent,
der vækker en basal nysgerrighed. Det sidste kan være kvaliteter, der kan være opstået som
en konsekvens af stedets brug eller måske som følge af tilfældige hændelser over tid.

Denne tilgang afspejler i flere henseender en klassisk og pragmatisk, landskabsurbanistisk
tilgang. Til eksempel kan nævnes den franske landskabsarkitekt Michel Desvigne, der taler
om ’a special sensitivity to the peculiarities of place, scale and local nuance’ (Corner, 2009),
og som i flere projekter arbejder med greb, der så at sige fremhæver og forstærker
eksisterende landskabstræk og iboende egenskaber i forhold til at skabe nye ’intermediate
landscapes’ (Desvigne, 2009), hvorved forstås processuelle landskaber, der åbner for
fortolkningsmuligheder og for mange former for hybridtilstande.

I forhold til inddragelsesaspektet så har de fysiske on site interventioner indeholdt i MM’s
ph.d. projekt spillet en særlig vigtig rolle i bestræbelsen på at skabe nye, lokalt forankrede
oplevelsesrum. Interventionerne søger at skabe fysiske rammer for nye meningsfulde
relationer mellem forskellige aktører. MM’s interventioner forholder sig eksplicit til
målsætningen om at skabe stedsspecifikke, arkitektoniske strategier, der både kan være
katalysatorer for nye former for turisme og for større strategiske transformationer.

Arkitektskolens arbejdsgruppe har forholdt sig direkte og indirekte til de forsknings og
innovationsmål, der vedrører the new, mobile tourist. Vi mener, at den samlede produktion
fra forskningsprojektet som helhed (WP I + II) i vid udstrækning understøtter en udvikling i
retning af et flerdimensionelt hybridlandskab. De flere dimensioner opstår som følge af at
projekterne ikke er direkte målrettet en ofte ensrettende produktorienteret turismeindustri.
Flere af projekterne arbejder med at gentænke lokaliteter ved at addere mere subtile
oplevelseslag eller ved at accentuere karakteristiske by og landskabstræk.
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Vi mener, at det flerdimensionelle hybridlandskab i stigende grad faciliterer denmobile
turist eller måske nærmere netværksturisten. En type turist, som måske ikke opfører sig i
forhold til gængse definitioner under hele sit ophold (flydende grænser mellem fritid og
arbejde), og som måske ikke kan rubriceres som en bestemt type turist11. Netværksturisten
er således vanskelig at artsbestemme og dermed vanskelig at klassificere som henholdsvis
kulturturist, naturturist, badeturist, osv. Netværksturisten vil med sine varierende ærinder,
sin avancerede referencebank og sine skiftende æstetiske præferencer udnytte kystbyernes
rollefordeling og hybridlandskabets for og bagsider. Bagsider kan i denne sammenhæng
siges at være de rum, som ikke er designet til at facilitere turismerelaterede aktiviteter og
som kommuner ofte ønsker at skjule for ’turistens blik’.

2. HVORDAN RELATERER INTERVENTIONERNE SIG TIL EKSISTERENDE FORSKNING?
Interventionerne forholder sig, i særlig grad, til eksisterende forskning på følgende områder:

Hybridlandskabet
Diskussionen om hybridlandskabet bygger i vid udstrækning på nyere by og landskabsteori,
der diskuterer konsekvenserne af den bymæssige revolution, hvor grænserne mellem by og
land i stigende grad er blevet opløst (se fx Offner 2000, Ascher 2002, Nielsen 2009).
Projektets udgangspunkt er forankret i det faktum, at det i dag er blevet særdeles vanskeligt
og i mange henseender ikke særligt hensigtsmæssigt at foretage klare opdelinger mellem,
hvad der er karakteriseret og defineret som henholdsvis byzone, landzone eller
sommerhuszone. Mere konstruktivt er det at diskutere kysten som et kompliceret og
sammenhængende netværk af mere eller mindre overlappende strukturer frem for at
underlægge sig det klassiske modsætningsforhold mellem by og land. Et
modsætningsforhold, der har betydet at planlæggere i årtier og uden større succes har
tilstræbt en skarp skelnen og opdeling mellem det bebyggede og det ubebyggede.
Projekttilgangen er således inspireret af en række forskningspublikationer, der er relateret
til det tværinstitutionelle forskningsprojekt Den Grænseløse By12. Endvidere relaterer
diskussionen sig til et igangværende forskningsprojekt, der diskuterer Den Østjyske
Millionby13 (se også Nielsen og Jensen, 2017).

Eksplorativ kortlægning

11 Se turismedefinitioner af The World Tourism Organization (UNWTO). Se fx publikationen ’UNWTO Tourism
Definitions’ (UNWTO, 2019).
12 Tom Nielsen og Arkitektskolen Aarhus har haft en stor andel i dette tværinstitutionelle forskningsprojekt, og
en samlende publikation kan downloades gratis på www.byforskning.dk eller www.byplanlab.dk (links efterset
d. 28.03 2019).
13 Se også projektbeskrivelse https://realdania.dk/nyheder/2018/09/%C3%B8stjysk millionby_05092018 (link
efterset d. 28.032019).
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Den grundlæggende kortlægning i kommunen, foretaget med hjælp fra masterstuderende
fra Studio Urban Design | Landscape Architecture (Studio UD|LA), relaterer sig til flere
forskellige kvalitative og kvantitative kortlægningstilgange. Studio UD|LA anvender en
blanding af klassiske metoder.14 I den store skala benyttes typisk en teknik, hvor visse
egenskaber og karakteristika (grønne strukturer, infrastruktur, historiske spor, topografi,
o.s.v.) isoleres og udtegnes på separate men overlejrende lag med henblik på at fremkalde
nye perspektiver på en given kontekst. Teknikken relaterer sig til analyse og
kortlægningsmetoder udviklet og praktiseret af fx landskabsarkitekten Jamers Corner og
tegnestuen James Corner Field Operations (Corner 1999 og Corner and MacLean 1996).
Endvidere er den eksplorative tilgang i høj grad afledt af metodikker udtænkt og praktiseret
af Raoul Bunschoten og tegnestuen CHORA (Bunschoten, Binet, Hoshino and Camii 2001).

Research by Design
I mange henseende er der en flydende overgang mellem den eksplorative kortlægning og
det brede forskningsfelt, der beskrives som Research by Design (RbD). Ph.d. projektets
arbejde med de stedsspecifikke designinterventioner indskriver sig i dette forskningsfelt,
som er under stadig udvikling inden for designforskning. Forskellige RbD tilgange er
beskrevet af fx Johan Verbeeke og Burak Pak (2013) og af Ranulph Glanville (2014).

Helt grundlæggende er RbD også kortlægning, men det er kortlægning gennem
forslagsstilling og gennem den feedback, som denne forslagsstilling fremkalder. Dermed er
RbD tilgangen tæt relateret til arkitektens og designerens sædvanlige designpraksis, hvor en
fortløbende skitseringsproces fremkalder og konkretiserer rumlige scenarier, der bliver
genstand for kritisk diskussion, hvilket så fremkalder et nyt sæt af mere kvalificerede
rumlige scenarier, osv. Men RbD tilgangen beskriver en mere bevidst sekvens af
designhandlinger. Designforslagene får så at sige en mere analytisk karakter.15

Som navnet antyder, er denne forskning praksisnær og tager afsæt i designfaglige metoder
og teknikker som den primære katalysator for vidensgenerering. Der rettes et systematisk
blik på selve designhandlingen, der forstås som et sæt af dialektiske processer, hvor der sker
en konstant udveksling af information mellem designeren, omgivelserne og designet. Design
er en eksplorativ og iterativ proces, hvor designeren veksler imellem forskellige modi, hhv.
spørgende, observerende, analyserende, forslagsstillende, demonstrerende og

14 PublikationenMetoder til landskabsanalyse: kortlægning af stedets karakter og potentiale af Per
Stahlschmidt og Vibeke Wainø Nellemann beskriver kortfattet en række af de klassiske
kortlægningstilgange (2009).
15 Professor Jens Kvorning har i flere studieforløb på Kunstakademiets Arkitektskole brugt termen ’Analytisk
Forslagsstilling’ som i mange henseender relaterer sig tæt til den tænkning, der ligger bag RbD tilgangen.
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provokerende. Det er vekslingen mellem disse modi, som sikrer udviklingen af nyt design/ny
viden.

Turismeforskning

Arbejdet i WP II relaterer sig til en bred vifte af litteratur, som kobler turismeteori og urban
design teori.16 En række af de antagelser, der fremføres i vores forskningsansøgning og i
beskrivelsen af WP II er relateret til ph.d. afhandlingen Tourism and Strategic Plannning
(Pasgaard, 2012). Rapporten er funderet i den antagelse, at turisme i bred forstand kan
bruges som en positiv katalysator i rumlige transformationsprocesser på mange forskellige
skalaniveauer. Rapporten er i vid udstrækning et opgør med traditionel turisme og
destinationsplanlægning og taler for fordelene ved integreret turismeplanlægning og for
fordelene ved programmatisk komplekse og turismedominerede rum.17 Rapporten har
introduceret begrebet ’positiv interferens’ som en potentiel desirable quality. Begrebet har
spillet en rolle i flere diskussioner gennem projektperioden.

Den afsluttende intervention – de tre udviklingsscenarier for Hvide Sande – er et udtryk for,
at arbejdsgruppen søger at skabe en tæt kobling til teori, der er målrettet Strategisk
byplanlægning. Forslagene kredser om det centrale spørgsmål, som er rejst af by og
turismeforsker Gregory Ashworth: ’Which Urban Problem are you Trying to Solve with
Tourism?’ (2009). Dette spørgsmål sætter direkte fokus på, hvad vi vil med turismen, og
tvinger os derved til at folde værdidiskussionen bredere ud end den traditionelt snævrere
fokus på turismens monetære værdiskabelse.

Stedsforståelse og ’placemaking’
Interventionerne relaterer sig til de aktuelle diskussioner om det stedbundne og det
stedsspecifikke. Realdania har været en central eksponent for stedsfølsomme tiltag indenfor
planlægning og byudvikling. Ikke mindst i forbindelse med strategiske projekter, der er
målrettet ’Udkantsdanmark’. Dette projekt søger at nuancere stedsbegrebet fra en
designeksperimenterende vinkel jævnfør ovenstående RbD beskrivelse.

Flere nøglebegreber relaterer sig til diskussionen om stedsforståelse. Det gælder ikke
mindst en årelang og kompleks forholden sig til betydningen af autenticitet og
’placemaking’. Arbejdsgruppen har forsøgt at bidrage til denne teoriudvikling gennem to

16 Her kunne gives mange eksempler. Se fx Dennis R. Judd og Susan S. Fainstein’s The Tourist City (1999) eller
Giovanni Maciocco og Silvia Serreli’s Enhancing the City New Perspectives for Tourism and Leisure (2009).
17 En diskussion der relaterer sig fænomenet ’mature resorts’ (se Getz, 1992)



49

artikler (nævnt i afsnit 7 under output).

3. EN BESKRIVELSE AF FORARBEJDE, HERUNDER KORTLÆGNING, STAKEHOLDERANALYSE
OG
INDDRAGELSE AF PARTNERE
Som nævnt i introduktionen kan hele projektet og serien af interventioner på forskellige
skalaniveauer beskrives som en lang iterativ kortlægningsproces. Processen har været
faseinddelt og er foregået på forskellige skalaniveauer.

FASE 1 – Grundlæggende kortlægning på kommuneniveau
Projektet tog afsæt i en indledende eksplorativ kortlægningsøvelse af Vestkysten og af
Ringkøbing Skjern Kommune i sin helhed. På baggrund af projektets overordnede fokus blev
blikket primært rettet mod arealer stødende op til fjord eller Vesterhavskysten. Kommunen
er blevet undersøgt med henblik på at indkredse de steder, som har undergået
bemærkelsesværdige transformationer, og hvor der er opstået særlige situationer og
særlige møder mellem aktører. Undersøgelserne blev foretaget med brug af forskellige
teknikker: feltobservationer, desktop research, kortoverlejringer, og semistrukturerede
kvalitative interviews.

Overlejringen af historisk kortmateriale kombineret med længere feltture var særlig
produktivt i forhold til at skabe et fundament for at kunne udpege steder og situationer til
nærmere undersøgelse.

Fælles for de udvalgte steder og situationer var, at den umiddelbare eller overvejende
stedsforståelse ved nærmere undersøgelse var udfordret eller til diskussion, og at
stedsforståelserne derved rummede en langt større kompleksitet end først antaget.
Eksempler herpå er:

 Skjern Å. Udretningen, genslyngningen og det løbende arbejde med at få etableret
en nationalpark i deltaet vidner om et komplekst og dynamisk natursyn. Endvidere
vidner landskabsprojekternes skala om den stærke transformative agens der er
knyttet til dette natursyn.

 Søndervig. Byens fortløbende transformation fra klitområde til ferieby har skabt en
helt særlig situation og programpakke. Det interessante er, at de forskellige aktører,
som knytter sig til byen, og som har haft en aktie i byens udvikling, giver udtryk for
meget forskellige tilhørsforhold og stedsforståelser.

 Hvide Sande. Endnu et komplekst eksempel er Hvide Sande, hvor klitlandskabet
møder havneindustrien og, hvor hverdagsaktiviteter møder turismeaktiviteter. Byen
rummer et hybridt landskab der indrammer forskellige og forskelligrettede
interesser.
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FASE 2 – Forskningsbaseret undervisning – Kortlægning via studieprojekter
Jævnfør den overordnede tidsplan, har Studio UD|LA (MA studio) haft fokus på Ringkøbing
Skjern Kommune i efterårssemestret 2016. Den indledende kortlægning i fase 1 og den
efterfølgende udpegning af situationer og steder dannede ramme for et
undervisningsforløb, der omfattede 25 kandidatstuderende. I løbet af semestret blev der
udviklet 23 arkitekturprojekter som på forskellig vis og i forskellig skala adresserede
stedsspecifikke potentialer. Forslagene har bidraget til den overordnede forståelse af de
forskellige dynamikker, der influerer arbejdsdelingen mellem kommunens større og mindre
byer.

Ved flere lejligheder har de studerende haft mulighed for at møde og diskutere med lokale
aktører, blandt andet i forbindelse med et indledende feltophold og ved et afsluttende
borgerarrangement på Ringkøbing Skjern Kommunes Rådhus. Ved borgerarrangementet
blev udklip fra deres semesteropgaver præsenteret og debatteret med interessenter.
Studieprojekterne havde fokus på Hvide Sande, Søndervig, Kloster, Ringkøbing.
Nymindegab, Houvig, og Lyngvig.

FASE 3 – Udvælgelse af Hvide Sande som test case – Lokal kortlægning

Forholdsvist hurtigt i projektet blev fokus rettet mod Hvide Sande, idet der her findes det
største sammenfald af interesser (i forhold til den føromtalte positive/negative interferens).
Byen rummer en kondensering af mange udfordringer og potentialer og indskriver sig i en
planlægningsmæssig aktuel debat omkring vækstmuligheder inden for kystturisme og
synergipotentialer herved. Det vurderes derfor, at Hvide Sande som forskningsfelt er i god
overensstemmelse med forskningsprojektets overordnede fokus og samtidig rummer en
række aktuelle arkitektur og planlægningsrelaterede problemstillinger af regional/national
relevans og interesse.

I forlængelse af denne geografiske afgrænsning af forskningsfeltet skiftede
kortlægningsteknikkerne karakter i retning af at blive mere fysiske og designorienterede
som led i et dybere kvalitativt engagement med steder og aktører. Det er i denne fase at
udviklingen af de fysiske design interventioner bliver et centralt omdrejningspunkt for
forskningen og for involveringen af lokale aktører.

Som projektet skred frem, blev fokus yderligere skærpet og rettet mod den centrale del af
Hvide Sande, da der her observeredes en større koncentration af diverse aktørinteresser,
magtdynamikker, kontinuerlige fysiske og programmatiske transformationer samt en stor
eksponering for turismeaktiviteter. Der blev etableret dialog med Hvide Sande Havn
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omkring udviklingen af de fysiske designinterventioner i erkendelse af denne aktørs
dominerende position i området som ejer og som virksomhed.

Nøgleobservationer og resultater fra den lokale kortlægning i Hvide Sande:

 Havnen og de primære havneaktørers aktiviteter er en betydningsfuld attraktion for
turister. Havneområdet kan således betegnes som et oplevelseslandskab for
besøgende, hvor havnens aktiviteter betragtes igennem en oplevelsesoptik.

 Mødet mellem forskellige aktører med forskellige stedsforståelser gør havnen til et
performativt landskab med positiv og negativ interferens.

 I dette landskab bliver stedforståelsen konstant forhandlet mellem aktører, hvilket
kan føre til aktivering af nye hybride stedsforståelser og et afledt udvidelse af
omgivelsernes ’affordances’,18 men også til konflikt. Graden af forhandlingsrum
hænger sammen med graden af agilitet i de dominerende aktørers stedsforståelse.

4. Beskrivelse af selve interventionerne (tidspunkt, deltagere, tilrettelæggelse etc.)

Vi har i det følgende kategoriseret interventionerne i tre dele som kan aflæses som en
sammenhængende og fortløbende sekvens af aktiviteter: a) Et projektkatalog –
Interventioner ved syv lokaliteter i kommunen; b) Fysiske on site interventioner i Hvide
Sande; c) Tre udviklingsscenarier for Hvide Sande.

4a: Et projektkatalog – Interventioner ved syv lokaliteter i kommunen

Som tidligere beskrevet har studerende fra Studio Urban Design | Landscape Architecture
arbejdet på syv forskellige lokaliteter i kommunen. De studerendes projektforslag har
fungeret som såkaldte skrivebordsinterventioner, der blev præsenteret for kommunen og et
begrænset antal borgere ved en mindre reception på Kommunens Rådhus i januar 2017. De
i alt 23 projektforslag er resultatet af mange diskussioner med vejledere, med
forskergruppen og med gæstekritikere og udgør samlet set, et imponerende idékatalog på
forskellige skalaniveauer. Enkelte forslag kan bedst beskrives som kunstneriske
installationer, mens andre nærmer sig deciderede udviklingsplaner. Forslagene har i mange
henseender informeret 4a og 4b og har generelt sat fokus på, at særligt Hvide Sande
rummede kvaliteter i forhold til at kunne bruges som test case.

18 Affordance begrebet som beskrevet af Gibson (1979), betegner omgivelsernes handlingsmuligheder for det
enkelte individ. Koblingen til design og arkitektur er blevet videreudviklet af bl.a. Norman (2013) og Rietveld
(Rietveld and Kiverstein, 2014), der knytter det an til en dynamisk sociokulturel forståelse af omgivelserne. I
udgangspunktet rummer omgivelserne et uudtømmeligt landskab af affordances, men grundet det enkelte
individs fysiologiske og sociokulturelle vilkår, aktiveres kun et afgrænset felt af dette landskab (Rietveld and
Kiverstein, 2014).
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4b: Fysiske on site interventioner i Hvide Sande
Herudover har MM i sit ph.d. projekt udført en række on site eksperimenter i Hvide Sande.
De vil blive gennemgået i det følgende. For overskuelighedens skyld inddeles de fysiske
designinterventioner i fem. Dette relaterer til den egentlige fysiske eksekvering på stedet.
Det skal understreges, at interventionsarbejdes betragtes som en kontinuerlig, dynamisk
proces, hvor de nedenfor beskrevne interventioner gentagne gange er blevet revideret og
videreudviklet i dialog og diskussion med lokale aktører, forskergruppen samt øvrige
interessenter af projektet. Interventionerne har således flyttet lokation, ændret format,
engageret nye og uventede aktører, ect. Denne udviklingssproces ses som et afgørende
element til at generere ny viden og værdi.

Fælles for de fem interventioner er, at de skulle undersøge og udfordre de havnerelaterede
aktørers stedsforståelse ved at forstærke områdets performative karakter samt aktivere nye
affordances og oplevelseslag på velkendte steder.

1) Re arrangering af havnens reserve stormpæle.

Havnens materialeplads og materialerne, som opbevares herpå, kortlægges i relation til
’affordance’ begrebet. Dette sker via opmåling og optegning af de opmagasinerede
objekter, hvor kroppens dimensioner bruges som den primære målestok. Materialernes
placering på materialepladsen, udenfor deres funktionelle kontekst stimulerer dette nye blik
og revaluering af elementernes brugsmuligheder. Blandt flere elementer på
materialepladsen rettes blikket på en stabel reservestormpæle der ligger opmagasineret på
pladsen. Måden de er stablet, deres varme overflade, sporene efter tidligere brug i havnen
og pælenes dimensionering giver dem en haptisk kvalitet og indbyder til at man sætter sig
på dem. Via en visualisering udtrykkes pælenes alternative brugsmuligheder som
opholdsmøbel, som man kan kravle op på og sidde på. For at efterprøve disse muligheder
flyttes pælene fra den aflåste og perifere materialeplads til et sted på kajkanten i centrum af
byen. Formålet med dette er tofoldigt; dels bliver stormpælene placeret i en urban kontekst
hvor de eksponeret for mere mangfoldige blikke og potentielle måder at interagere med
dem, og dels aktiveres det specifikke sted på kajkanten på en ny måde, som et opholdsrum,
hvilket udfordrer den vante perception af stedet. Efter at have omarrangeret pælene
observeres og dokumenteres det, hvorledes stedet ændrer karakter, og hvorledes pælene
og stedets rekreative affordances aktiveres af by brugerne i området. Design interventionen
var installeret fra juni til november 2017 og blev genopstillet fra april til november 2018.
Brugen af installationen er ikke blevet monitoreret, men er blevet dokumenteret løbende
ved fotodokumentation. Ved en timelapse optagelse den 25/06 2017 kl 1000 1400
dokumenteres det, at 221 personer interagerer med/gør ophold ved installationen.
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2) En gul IKEA stol monteret på en molesten.

Som en simpel designkommentar til den allerede observerede, alsidige brug af den sydlige
mole i Hvide Sande blev der lavet en prototype, hvor en gul IKEA stol blev monteret på en
molesten for at understrege molens performative kapacitet. Kommentaren blev suppleret af
skitser og visualiseringer af, hvorledes molens fysiske udformning og de alsidige aktiviteter,
der finder sted omkring den, indgik i en sammenhæng. Designet blev udarbejdet i
samarbejde med medarbejderne på Hvide Sande materialeplads, men blev ikke blevet
realiseret on site på molen, da havnearbejderne frarådede at montere noget på molen da
efteråret var forestående og vejret ville ødelægge installationen. Interventionen fik derved
karakter af en designmæssig kommentar og eksemplificering af affordance begrebet, og
førte yderligere til en række konkrete diskussioner omkring havnens performative
potentialer og udfordringerne herved. Molestenen med den gule IKEA stol blev
efterfølgende flyttet rundt i byen af havnepersonalet på eget initiativ.

3) Lys i garnpæle

Tyskerhavnen eksponeres kraftigt i markedsføringen af Hvide Sande som et autentisk
fiskermiljø og en tidslomme. Der pågår en løbende transformation af stedet med
turismesektoren som den primære aktør. Den mangfoldige konstellation af aktører i
området fører til en konstant forhandling af stedets identitet. Denne stedsforståelse er
central for den design intervention, der blev udført.
I samarbejde med tre ældre fiskere, der har et langt engagement med havnemiljøet,
etableres der tre lysinstallationer i deres stagekroner af bundgarnspæle. Disse stagekroner,
der har ikonisk status på havnen, tillægges både æstetisk og funktionel værdi.
Lysinstallationen forstærker og iscenesætter den visuelle oplevelsesværdi omkring
havnemiljøet.Installationen af LED lamperne fandt sted medio oktober 2017 og er nu
overtaget af havnen og naboerne.

Design interventionen førte umiddelbart efter installationen af LED lamperne
til en konflikt med naboer til havnen. Således skrev en af naboerne pr e mail; ”(man) bliver
blændet i de smukke skumringstimer, eller når vi lufter hund i aftenmørket. (Der er jo en
grund til at vi netop ikke har bosat os i et neonhelvede af en storby, hvor man konstant
bliver natteblind af reklamer og led lys).”19 I forlængelse af den kritiske kommentar fulgte
en konstruktive feedback til hvordan interventionen kunne tilpasses, og respondenten var
sågar gået sammen med en gruppe af naboer om at lave et alternativ lampedesign, som han
dokumenterede og sendte som kommentar: ”Var det ikke muligt at belyse pælene nedefra,
med en gyldent, blødt og varmt lys? Eventuelt en nedgravet lampe, der kun lyser opad, og
ikke kan ses fra siden?”

19 Uddrag af mailkorrespondance fra 10 10 2017
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4) Hvide Sandes Midlertidige Havnebad

Denne eventbaserede intervention søgte at diskutere det sanselige oplevelsespotentiale ved
havneområdet ved at lade brugerne interagere med havnens omgivelser på en anderledes
kropslig måde. Interventionen bestod af to gange to dages badeevents i Hvide Sandes
Midlertidige Havnebad og en efterfølgende periode med fri benyttelse af tøndesaunaerne.
To tøndesaunaer og tre vildmarksbade blev placeret på kanten af havneindsejlingen, et sted
som repræsenterer havnens hybride landskabskarakter. Her afskæres strand og klitlandskab
af den rå havnestruktur, hvilket også viser sig i de forskellige handlingsmønstre som
udspiller sig parallelt med hinanden. Strand og klitlandskabet benyttes i høj grad rekreativt
af vandrere, surfere, hundeluftere og lignende, mens kajområdet og indsejlingen benyttes til
havneaktiviteter, ss på og aflastning, skibsfart, tung trafik og opbevaring af havnemateriel.
Mødet og sammenfiltringen af disse aktiviteter og aktører var omdrejningspunktet for
havnebadseventen. Stedet var blevet udvalgt i dialog med havnen blandt en række
alternative lokationer.

Første event (20 21. december 2017) blev åbent annonceret for interesserede
borgere og turister og havde mere 72 deltagende. I løbet af eventen blev der indsamlet
kvalitative data i form af samtaler, billedregistrering og efterfølgende feedback pr email,
hvilket blev brugt til at kvalificere det næste event og tilhørende workshop, hvor inviterede
nøgleaktører deltog. Formålet med events, workshop og den efterfølgende periode med fri
adgang, var at undersøge havnens performative kapacitet og potentialet for en tæt kobling
mellem havneaktiviteter og rekreative aktiviteter. De to events havde tilsammen 95
deltagere. Antallet af brugere i den efterfølgende periode blev ikke monitoreret, men flere
af brugerne har selv dokumenteret deres brug på sociale medier.

5) Orange trafikkegler hængt i Isværkets transportbånd.

Centralt placeret på havnen er Hvide Sande Isværk, der produceret pakis og transporterer
det til fiskefartøjer på to transportbånd. I løbet af projektperioden blev det oplyst, at det
ene af de to transportbånd skulle tages ud af produktion og fjernes. Transportbåndende er
monteret på en stålkonstruktion i fire meters højde og løber ud på to landingsbroer. De er
således meget synlige og karakteristiske i havneområdet. Den centrale placering i byen gør
yderligere Isværket til en eksponeret aktør i oplevelseslandskabet og den performative by.

Design interventionen søger at iscenesætte det nu funktionsløse
transportbånds performative rolle ved at tilføje en oplevelsesfunktion. Til det formål
monteres der 81 signalorange trafikcylindre på tre wires ophængt mellem to af
transportbåndets stålben. Cylindrene bevæger sig og afgiver lyd i vinden. De iscenesætter
derved transportbåndet som et oplevelseselement i havneområdet. Designet, monteringen
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og dokumentationen af installationen foretages i samarbejde med Isværkets medarbejdere
og den lokale vodbinder. Efterfølgende overtager de ansvaret for vedligeholdensen.

4c: Tre udviklingsscenarier for Hvide Sande
Havnebadseventen og feedback i kølvandet på denne (fra lokale aktører, advisory board og
styregruppe) gav anledning til, at arbejdsgruppen valgte at søge om flere interne
projektmidler i forhold til at kunne udvide projektets interventionsfase i efteråret 2018 (i alt
3 mdr.). Vi ønskede at sætte fokus på den aktuelle kapacitetsdiskussion (af national
interesse)20 samt at teste en opskalering af kurbadet som en strategisk katalysator på
kanten mellem by og havn i Hvide Sande. Ambitionen var at gå fra interventioner, der havde
til formål at informere fremtidige udviklingsstrategier, til at give bud på konkrete
udviklingsscenarier. Endvidere så vi muligheden for at teste Research by Design tilgangen på
masterplanniveau.

Arbejdet kulminerede i produktionen af tre udviklingsscenarier, der blev fremlagt ved to
workshops i Hvide Sande den 10. og 11. december, 2018. Den første workshop havde
deltagelse af udvalgte, indflydelsesrige aktører, mens den anden var målrettet brugere og
borgere. Udviklingsscenarierne blev præsenteret med brug af konceptdiagrammer,
plantegninger, collager, renderinger, aksonometrier, og fysiske modeller.

De tre udviklingsscenerier er produceret med hjælp fra studerende, eksterne
konsulenter og med bistand fra antropolog Nanna Søvsø Mikkelsen, der har haft særligt
fokus på inddragelsesprocessen og workshopformater. Endvidere er det vigtigt at nævne, at
udviklingsscenarierne har været informeret af input fra kommunens planafdeling,
havnedirektør Steen Davidsen, Dansk Kyst og Naturturisme, VisitAarhus og generelt fra
talrige samtaler med aktører på forskellige niveauer.

5. DOKUMENTATION AF INTERVENTIONEN

Interventionerne beskrevet i afsnit 4a (de studerendes projektforslag) er arkiveret på
Arkitektskolen. Alle plancher præsenteret ved den afsluttende eksamination i januar 2017
(typisk 5 A0 plancher pr projekt) er blevet nedskaleret og samlet i et katalog.

Interventionerne beskrevet i afsnit 4b (ph.d. projektets design interventioner)
er blevet dokumenteret løbende i takt med de forskellige udviklingsfaser. Overordnet kan
dokumentationen inddeles i to korresponderende medier: 1) design artefakter så som fotos,

20 Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) har sat fokus på at øge overnatningskapaciteten langs hele Vestkysten.
Aktuelt er der igangsat en række projekter der skal belyse muligheden for at skabe vækst i en række udvalgte
lokaliteter. Se også Udviklingsplan for Vestkysten (https://www.vestkystturisme.dk/udviklingsplan/, tilset 19.
juni 2019)
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visualiseringer, tekniske tegninger, skitser, noter og lignende; 2) reaktioner på dette; så som
mails, noter fra samtaler, medieomtale, sociale medier, og lignende. Den empiriske data er
organiseret kronologisk, hvilket tydeliggør sammenhængen mellem designinterventioner og
reaktioner og muliggør videre analyse heraf. De fem interventioner udgør også
kernemateriale for den afsluttende ph.d. afhandling.

Interventionerne beskrevet i afsnit 4c (de tre udviklingsscenarier for Hvide
Sande) er blevet dokumenteret i form af et digitaliseret projektmateriale. Der er produceret
en samlet PDF fil, der gennemgår de tre scenarier. Endvidere er scenarierne dokumenteret i
flere nyhedsmedier, der var tilstede under præsentationen.

6. VÆRDISKABELSE
Værdiskabelse og værdiforståelse er vanskelige størrelser i et komplekst projekt som dette,
hvor der er mange forskellige aktører, og hvor aktørerne har meget forskellige opfattelser
af, hvad der kan betragtes som udvikling (stagnation og afvikling kan i visse situationer
betragtes som fordelagtigt).

Værdidiskussionen er et omdrejningspunkt for designfaget, idet enhver
designproces tager afsæt i et ønske om at skabe nyt eller forandre eksisterende.
Værdiskabelsen ved en designproces opstilles typisk i et spektrum fra hårde til bløde
værdier. Tekniske, monetære og funktionelle værdier hører til de hårde, æstetiske og
emotionelle repræsenterer de bløde. Mens reel værdiskabelse i reglen vil opstå som
relationer på tværs af denne diagrammatiske skala, så er der en overvejende tendens til at
resultater indenfor by og turismeudvikling måles i og beslutninger træffes på baggrund af
hård, kvantificerbar data. En nuancering og afbalancering af denne værdivægtning har
været central for hele projektet jf. den kvalitative tilgang, og arbejdet med
designinterventionerne har i udtalt grad søgt at undersøge og bidrage til dette.

Værdiskabelse i forlængelse af Mathias Meldgaards designinterventioner
Designinterventionerne har i stort omfang fokuseret på relationsopbygning mellem aktører,
både humane og non humane (ting, steder og organisationer). Eksisterende relationer
mellem sådanne aktører er blevet kortlagt og nye netværk er blevet dannet på tværs af
disse med design interventionerne som katalysatorer. Indledningsvis afhang projektets
progression i høj grad af en personlig relationsopbygning mellem forsker og aktører i Hvide
Sande. Her tjente designartefakterne en vigtig dialogskabende rolle hvorigennem relationer
blev etableret på grundlag af konkrete stedspecifikke diskussioner. Senere i projektforløbet
og i takt med at designinterventionerne materialiserede sig fysisk fik de en bredere
netværksskabende egenskab, eftersom de indskrev sig i komplekse urbane netværk med
mange forskelligartede aktører. Værdiskabelsen knytter sig til de nye koblinger som er
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opstået mellem aktører: aktivering af nye brugsmuligheder ved steder, nye sociale
relationer, nye organiseringer, mere nuancerede blikke på kendte steder.

Et eksempel herpå er de nye relationer, der er opstået omkring Hvide Sande
Midlertidige Havnebad. Her finder vi det mest konkrete eksempel på forankring og
overtagelse, idet den lokale surfklub på baggrund af de to afholdte events ved
havneindsejlingen har ansøgt og rejst midler til at få genetableret en sauna på den samme
lokation. I ansøgningen bruges interventionen som den primære reference. Projektet er
finansieret af lokale foreninger og det lokale udlejningsbureau Feriepartner Hvide Sande.
Havnen har denne gang spillet en aktiv rolle i at forbedre forholdene og sikkerheden på
stedet. Der er altså skabt nye relationer på flere niveauer: 1) til stedet som har fået en ny
betydning og aktivering, 2) mellem en række forskelligartede lokale aktører, havnen,
turismeaktører og surfklubben, og 3) der er skabt et oplevelsesprogram som med sin
offentlige karakter danner grundlag for nye relationer mellem brugere fra stedet og
turismebrugere.

Et andet eksempel på nye relationer til et sted og mellem forskellige aktører
blev konstateret ved design eksperimenter Lys i garnpæle. Her førte det fysiske design til
følelsesladede kommentarer fra lokale borgere med efterfølgende aktive handlinger og
interaktion med design interventionen. Siden er der blevet taget et lokalt ejerskab til
lysinterventionen som et identitetsskabende element i området. Den er blevet et fælles
referencepunkt blandt lokale i byen, som det blev udtrykt på workshoppen i december
2018. Det lokale bryghus har anvendt motivet i markedsføringsregi, og naboer til
installationen har på eget initiativ introduceret deres egen variant af lys installationen som
en juletradition.

Den monetære værdi af denne intervention blev kritiseret på et møde med
turistforeningsdirektøren som ordret sagde ”rent business wise, så er der ikke mange penge
i det…”. Denne holdning udfordrede han dog selv på et efterfølgende møde i advisory
boardet, da han blev gjort opmærksom på delingen af motivet på sociale medier, hvilket i
markedsføringsregi er en kvantificerbar, hård værdi.

Eksempler på design interventionernes værdiskabelse:

1) Iscenesættelse og aktivering af nye handlingsmuligheder ved omgivelserne i
havneområdet. Det nye blik på omgivelserne kan betegnes som en værditilførsel til
stedforståelsen. Det gælder eksempelvis havnebadets revaluering af
havneindsejlingens brugsmuligheder eller stormpælenes aktivering af kajkanten
som et urbant opholdssted samt pælenes funktion som sidemøbel.

2) Aktivering af stedsspecifikke kompetencer i nye sammenhænge. Samarbejdet med
medarbejderne på havnen har tjent flere formål. Dels har det informeret
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designprocessen med stedspecifik, kvalitativ viden, dels har aktørerne engageret sig
i processen med deres kompetencer og taget ejerskab til designet.

3) Nye aktørnetværk samles omkring design interventionerne. Både i udviklingsfasen
og i den efterfølgende brugsfase har de fysiske design interventioner været i stand
til at sammenknytte forskelligartede aktører.

Indledningsvist har design interventionerne været relationsskabende mellem
forsker og lokale aktører, og videre har interventionerne fungeret som
katalysatorer for steddiskussioner mellem øvrige aktører og etablering af
stedspecifikke aktørnetværk.

4) Eksponering på sociale medieplatforme. Forskellige brugere har fotograferet og
delt deres oplevelser i deres sociale netværk.

5) Længerevarende ophold i centrum. Stormpælenes placering på den centrale
kajkant skabte et urbant rum, hvor by brugere kunne gøre ophold. Dette fører til en
flow mæssig fortætning af området hvilket forøger potentialet for interaktion
mellem bymæssige aktører (måske købes der en ekstra is eller kaffe, måske sker
der en meningsudveksling med andre aktører, måske opleves der noget mere…).
Samme værdi kan i større eller mindre omfang tilskrives de øvrige interventioner.

6) Identitetsdiskuterende og identitetsskabende. Alle designinstallationer har i kraft af
deres intervenerende karakter haft en debatskabende og provokerende egenskab.
Som det kunne iagttages i forbindelse med lysinstallationen i Tyskerhavnen, blev
der fremprovokerede en diskussion af stedets identitet og værdi. Det videre
arbejde med at tilpasse lysinstallationen til de lokale input kan betragtes som en
identitetsskabende eller identitetsforstærkende proces, eftersom den fordrer en
refleksion over stedets betydning.

Værdiskabelse De tre udviklingsscenarier for Hvide Sande
I forhold til den generelle kystplanlægning i Danmark står vi foran et potentielt
paradigmeskifte, hvor der er et særdeles spændende sammenfald af interesser. For første
gang i lang tid synes der at være skabt mulighed for en positiv dialog mellem den klassiske
turismeplanlægning og den klassiske by og landskabsplanlægning. Forstået på den måde, at
der synes at være fornyet interesse i, og markedsgrundlag for, at intervenere i selve
kystbyerne (i byzonen).

I den store skala håber vi, at de tre udviklingsscenarier for Hvide Sande vil bidrage til at
udforske mulighederne for at intervenere og investere i kystbyernes bykerner frem for
udelukkende at have blikket rettet mod det mere eller mindre jomfruelige klitlandskab.
Hvide Sande vil kunne blive et eksempel på, hvordan kystbyer kan øge deres attraktivitet
gennem en fortætning ved hjælp af en kombineret bosætnings , erhvervs og
turismestrategi.
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Helt konkret har de tre udviklingsscenarier skabt værdi ved at udmønte sig i
strategiske helhedsgreb og stedsspecifikke løsningsmuligheder. Ved at påpege og udvikle
alternative visioner i form af plan/udviklingsscenarier skabes der såkaldt option value (Allen,
Grimes, and Kerr 2013). Det bliver for omfattende i indeværende rapport at gå i detaljer
med de tre udviklingsscenarier, men i forhold til den overordnede værdiskabelse, så skal det
nævnes, at ’scenarie 2’ der bærer titlen ’Havnens Plads’ har fået stor opmærksomhed, og
kommune og havn er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at implementere ideer
herfra direkte i fremtidige udviklingsplaner. Endvidere har Realdania været præsenteret for
tænkningen og perspektiverne, herunder research by design tilgangen til brug for
udformningen af masterplaner til udvikling af kystbyerne. Forskningen har således bidraget
til fondens strategiske diskussioner. Endvidere kan interventionerne bidrage til en
kvalificering og nuancering af overvejelser hos Dansk Kyst og Naturturisme om kapacitet og
investeringer på Vestkysten.

Endelig har udviklingsscenarierne været rundsendt til flere lokale aktører og
interessenter, hvilket tyder på, at der lokalt diskuteres fortætningsmuligheder i bykernen.
Der er således en direkte brugsværdi impliceret her. Tegningerne kan bruges konkret i
forbindelse med diskussionen med investorer og andre interessenter.

7. FORSKNINGSMÆSSIG VÆRDI, HERUNDER OUTPUT

Generelt er vi af den overbevisning, at vi har adderet teoretiske lag til de temaer, der blev
fremhævet i afsnit 2 vedrørende hybridlandskaber, eksplorativ kortlægning, research by
design, turismeforskning, stedsforståelse og ’placemaking’. I forhold til det samlede
arbejdsforløb og den samlede sekvens af interventioner så vil vi fremhæve den
forskningsmæssige innovation, der ligger i at bruge Research by Design på forskellige
skalaniveauer. Koblingen mellem småskala provotypes, der anvendtes som kortlægning,
’probes’ sendt ud i bylandskabet; 21 og de tre udviklingsscenarier er ny. Ved at bruge
interventionerne til at udpege de centrale diskussioner og muligheder samt til at samle
aktører, der inddrages i formuleringen af de tre masterplanscenarier, skabes
stedsforankrede helhedsplaner. De er stor forskningsværdi i denne fremgangsmåde. Den
viser for det første, hvordan man kan bruge masterplanscenarier som forskningsredskab, og
for det andet, hvordan man kan kombinere småskala og midlertidige eksperimenter med en
skala der er mere oplagt interessant for udviklingsafdelinger, byudviklere, planlæggere mm.

Desuden har det generet stor værdi at applikere netværksby , hybridby og landskabsteori
på et turismedomineret kystlandskab. Tidligere har destinationsplanlægning i mange
henseender været udøvet som et selvstændigt planlægningsspor med meget få

21 Begrebet Urban Probes er beskrevet i en flere publikationer. Se fx Paulos, E. & Jenkins, T. (2005). Urban
probes: Encountering our emerging urban atmospheres. Conference: Proceedings of the 2005 Conference on
Human Factors in Computing Systems, CHI 2005, Portland, Oregon, USA, April 2 7, 2005. 
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litteraturhenvisninger til mere kompleks planlægningsteori (se fx Pasgaard, 2012: 30).
Værdien er således, at der kommer at flere planlægningsideologier i spil og dermed vil
output i sidste ende blive mere flertydigt (jævnfør diskussionen om det flerdimensionelle
hybridlandskab).

Projektforløbet har på nuværende tidspunkt (juni 2019) udmøntet sig forskningsartikler der
bærer følgende overskrifter:

 Understanding, Reframing and Redesigning The Territory of Tourism and Everyday
Life in a Danish Coastal Town

 Rethinking Tourism in a Coastal City – Design for new Engagement` conference
proceeding
Nordic landscapes in collaborative place making interventions (udarbejdet i

samarbejde med Anne Marit Wade/WP I)
 New Nordic Stereotypes - In search of alternative approaches to Place Creation in 

Peripheral Landscapes (udarbejdet i samarbejde med Professor Peter Hemmersam
fra The Oslo School of Architecture and Design)

Herudover er vi i dialog med fagtidsskriftet ’Arkitekten’ om lave et temanummer om
kystsikring og turismeudvikling i Danmark. Udover at dokumentere resultater fra det
overordnede forskningsprojekt søger vi at åbne for en mere generel diskussion om et
forestående paradigmeskift i dansk kystplanlægning.
Endvidere kan det nævnes at projektgruppen og i særdeleshed MM har fremlagt materiale
ved talrige møder og events gennem hele projektperioden.
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