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RESUMÉ
Projektet undersøger vandets potentiale som bindeled imellem lokale og regionale skalatrin med
udgangspunkt i Limfjorden. Limfjordsområdet transformeres og havnene ved Limfjorden er under omdannelse fra industri til nye byområder ved fjorden. Limfjordshavnene ændrer derfor betydning og funktion og er ikke i samme grad som før livskilde og udgangspunktet for byernes
lokation og udvikling. Flere steder i Limfjordsområdet bebygges havnearealerne nu med bolig- og
kontorbebyggelser og rekreative områder, der minder om byens øvrige områder, med vage forbindelser til vandet. Denne udvikling følger praksisser for havneomdannelse nationalt og internationalt igennem de seneste årtier.
Fordi vandets betydning som transportåre for godstrafik svækkes, ændres vandets betydning for
byerne. Vandet samler og adskiller; vandet er på én og samme tid en barriere, der skal overvindes,
men rummer også en fælles identitet og historie i området. Projektet søger at rekonceptualisere
Limfjordens vande som et sammenhængsgivende element, der kan samle regionen i stedet for at
opdele den. Landet omkring Limfjorden er opdelt igennem socio-politiske skel, der manifesterer
sig i materielle rum og igennem repræsentationer såsom kort. I modsætning til landet, flyder vandet på tværs af disse grænser. Derfor har vandet et potentiale som udgangspunkt for udviklingen
af regionale strategier, der kan forankres lokalt igennem havneomdannelsesprojekter.
I projektet forstås havnene som sammensætninger af fysiske miljøer og menneskelige brugere
i form af lokale aktører og sejlende turister. De lokale aktørers viden inddrages igennem workshops og fokusgruppeinterviews. De sejlende turister analyseres igennem interviews på havnene.
Havnenes rumligheder og praksisser på vandet indfanges igennem videoetnografier fra kajak,
hvorved perspektiver fra vand mod land analyseres. Analyserne af fysiske forhold og menneskelige aktører danner grundlag for at udfolde Limfjordsregionens sammenhængskraft og havnenes
stedlige potentialer igennem designundersøgelser på konkrete sites på havnene. Dermed tilgår
projektet stedsidentiteter i havneomdannelser via en eksperimenterende tilgang til vand- og
stedspotentialer. Målet er igennem design tænkning at udvikle nye koncepter og designideer, der
kan styrke Limfjordsregionens sammenhængskraft på tværs af vandet. Dette inkluderer et fokus
på stedsidentiteter på hver havn og deres indlejrede potentialer, en forståelse af vandets potentiale som forskelligartet og unikt for hvert havneområde og en udforskning af metoder, der kan
engagere havnens brugere i vandet – eksempelvis ”aquafarming”. Projektet inkluderer desuden
et forskningseksperiment, hvor en gammel Limfjordsfærge transformeres til et flydende ”laboratorium” for nye anvendelser af fjorden i byen. Færgen har førhen forbundet samfund på tværs af
fjorden og faciliterer i dette projekt forbindelser imellem brugere og fjord.
Projektet undersøger derfor vandets potentiale på forskellige skalatrin. Lokalt undersøger projektet specifikke sites på havneområderne i forhold til potentialer for interaktioner imellem brugere
og vand, igennem designundersøgelser og eksperimenter i skala 1:1. Disse undersøgelser informerer den regionale skala, hvor projektet teoretisk og metodisk undersøger relationer imellem
byer på tværs af Limfjordsområdet. Tilgangen er derfor at arbejde med udviklingen af regionale
strategier ”nedefra” igennem design af konkrete, rumlige situationer som modsvar til at arbejde
med regionale strategier ”oppefra” med fokus på overordnede visioner og markedsføring. Dermed
bidrager afhandlingen til transformation af havne og kyster imellem urban design og turisme, og
hvordan lokale projekter kan få betydning for regionale strategier. Blandt projektets resultater er
ti stedsspecifikke design scenarier, et oplæg til en helhedsplan for Limfjordsområdet og en række
designprincipper for design af kanten til anvendelse i fremtidige havneomdannelser. Derved bidrager projektet til igangværende diskussioner omkring de danske kysters fremtid samt omdannelse af havne i mindre kystbyer som strategiske værktøjer i en regional kontekst.

