
Udviklingsplan inklusiv trafikken 
på domkirkepladsen 

Af Thomas Nielsen, Ribe 



Tá det alvorligt! 

• Fakta: 2017 var det største turistår til dato = 
flere billister og flere mennesker 

• Lokale beboere er trætte af ulovlige 
parkeringer og at de aldrig selv kan finde en  
parkeringsplads 

• Parkerede biler skæmmer de gamle gader 

• Der opstår nemt farlige situationer på 
domkirkepladsen og i de små gader 



Digital løsning 

• Det er foreslået og der er afsat penge til det et 
digitalt skiltning. Den kan næppe løse 
problemet alene 

 

• Hvis Helsingør Kommune har succes med en 
parkering App – hvorfor så ikke bruge lidt 
penge på at afprøve dette også? 



Flere parkeringspladser 

• Flere parkeringspladser kan skabes ved at 
fjerne nogle af de grimme bygninger fra 1960-
70’erne, der ikke gør noget godt for vores by 



Telefoncentral 

• Præstegade 13B – der er ikke meget aktivitet 
tilbage i huset. Riv det ned og kombiner et 
grønt område med flere parkeringer 

 



Administrationsbygningerne i Sct. 
Nicolaj Gade 

Et andet eksempel på bygninger, der skæmmer 
vores by og burde rives ned er 
Administrationsbygningerne i Sct. Nicolaj Gade. Der 
er pt. ved at blive lavet flere boliger i gaden og 
besøgstallet på Ribe Kunstmuseum stiger = større 
behov for parkering. Riberhus Privatskole rykker ud 
på Skyttevej. De offentlige arbejdspladser her, kan 
rykke ned i Seminariehuset.  

Ned med de grimme bygninger: 



Ribe Bryghus 

• Hvis Ribe Bryghus flytter produktionen, vil 
man kunne rive denne bygning ned og lave 
beboerparkering 

 



Codanhus 

• Sidste eksempel på misforstået byggeri er 
Codanhus i Tvedgade. Ned med det og der 
bliver flere pladser til parkering 



Turistbusser 

• Der er i dag gjort plads til turistbusserne ved 
den gamle Ribe Hal. Det skal være slut. Der er 
masser af plads ved busparkeringen ved 
banegården. Det er næsten lige så centralt. 
Lige ved siden af vores kommende 
madstation. Skibbroen og Ribe Domkirke skal 
turisterne nok finde 

• Parkeringspladserne ved Ribe Hallen 
inddrages til billister 



Mest drastiske forslag 

• Tilbyd Odd Fellow Logen et alternativt sted og 
lav flere parkeringspladser her 



Domkirkepladsen 50/50 spørgsmål 

• Ripenserne er delt i spørgsmålet om, hvorvidt 
det atter skal tillades at parkere på 
domkirkepladsen og, hvorvidt trafik 
overhovedet skal tillades. 

• Det kræver et kompromis! 



Løsningsforslag 

• De fleste farlige situationer opstår omkring Torvet og over 
mod Kannikegården, hvor turisterne gerne vil over. 

• Spær trafikken af ved Det Gamle Rådhus 
• Tillad parkering på den nordlige del af domkirkepladsen. 

Her er god plads og et naturligt ”hul” ned mod domkirken. 
• Gør det umuligt at passere Torvet, ved at lave en grøn mur 

af træer fra domkirken og over til Torvet 4. Det vil også gøre 
det svært for svage sjæle at bruge Overdammen som 
terrormål. 

• Det vil fortsat være muligt at komme fra Torvet og om i 
Grønnegade og omvendt 



Løsningsforslaget visualiseret 



Kirkelige handlinger 

• Ved kirkelige handlinger henvises til den 
nordlige side af domkirkepladsen og området 
bag Korsbrødregade/Præstegade/Grydergade 

 



Sønderportsgade 

• Der køres alt for stærkt i Sønderportsgade. 
Naturligvis skal folk have mulighed for at 
komme til og fra deres hjem. Men det skal 
være besværligt – hastigheden skal være 
meget lav! 

• Lav chikaner i form af gamle hestevogne og 
andet, så det bliver svært at få farten op i 
Sønderportsgade 



Dagmarsgade 

• Lignede chikaner kan overvejes i Dagmarsgade 



Hundegade 

• Grundet parkerede biler er det allerede svært 
at få farten op i Hundegade 

 

• Dette er dog ikke løsningen for 
Sønderportsgade! 



Skiltning 

• Det skilt vi har ved Skibbroen er sjovt og 
charmerende. Samme skiltning kan sagtens 
indføres over hele byen 



Strategisk: 10-20 år 

• Hvis det er planen at Dansk Træ Emballage 
flytter produktionen ud i Industri Nord 

• Så flyt autocamperne herover og inddrag 
nuværende plads til autocampere til 
billisterne 



Nedsæt hastigheden! 
Som det har været omtalt, er det i dag farligt at krydse omfartsvejen, når man ønsker at cykle 
til Kammerslusen. Nedsæt hastigheden fra rundkørslen ved Tøndervej og til Bjerrumvej til 60 
kmt./T  
 
På sigt vil man måske ovenikøbet 
kunne lave en svingbane ind til  
de fremtidige parkeringspladser 



Ensret Trafikken! 

• Det andet sted, hvor det vil være så nemt at 
øge trafiksikkerheden er omkring 
Nørremarksvej, hvor der et supermarked på 
hver side af kørebane – lige efter et lyskryds 



Konkret 

• Ensret trafikken af Saltgade – mod syd 

 

• Ensret trafikken af Nørremarksvej – mod nord 

 

• Lav en blød svingkurve fra Saltgade og over i 
Seminarievej – så fuld stop bliver fra Saltgade 
og mod nord! 


