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MATERIALER

Eksisterende 
materiale

Forslag til nyt
materiale

I de nye trappeopgange udføres trapperne igen i terrazzo. 
Der vil lægges vægt på at overfladen vil mimere de 
originale trapper, dog vil der være en synlig forskel, da 
trapperne vil fremstå uden 60 års patinering. 
De to materiale prøver er eksempler på moderne 
terrazzoblandinger som kunne ligge til grund for de nye 
trapper.

Lejlighedernes gulv er i dag kork i beboelsesrum, vinyl i 
køkken og klinker i de nyrenoverede badeværelser. 
For både at holde fast i materialiteten og opnå en større 
helhed i lejligheden, ligges der kork gulv i alle rum. På 
badeværelset laves en coating for at tætne gulvet. Kork 
har kvaliteter både inden for lydisolering, affjedring samt 
en fornemmelse af at materialet er varmt, hvilket er en 
fordel da der ikke er mulighed for at ligge gulvvarme i 
boligerne.

Indervæggene er i dag beklædt med mange forskellige 
materialer, men har oprindeligt stået pudset. Dette 
genindføres på både vægge og lofter for at give en 
ensartet overflade, samt drage nytte af bygningens evne 
til at “ånde”.
De nye indervægge opføres i gasbeton og pudses op for at 
opnå samme overflade som de eksisterende vægge.

Køkkenerne forefindes i dag i lige så mange typer som 
der er lejligheder, fælles er dog at de ofte er af laminat. 
For at bringe nogen af de materiale kvaliteter tilbage 
fra de oprindelige køkkener bliver de nye fremstillet i 
massivt træ. Dette giver beboeren flere mulighed for at 
ændre køkkenets udtryk uden at skifte det. 
Lågerne kan stå rå, lakeret, sæbebehandlet eller males 
hvis det ønskes. Det giver beboeren frihed til at sætte 
sit eget præ samtidig med at kvaliteten opretholdes i 
lejlighederne.

Altanerne står i dag som malet beton, denne er dog 
afskallet på altandækket da maling ikke er en slidstærk 
overflade. Ved at støbe de nye altaner i hvid beton og lade 
det stå udehandlet mindskes vedligehold både indvendig 
og udvendigt på altanerne. Dækoverfladen kan laves med 
skridsikkertekstur da den rå beton kan blive glat når den 
er våd. 

Materiale eksempler

Terrazzo Terrazzo m. Nexø 
granit

Terrazzo m. 
sandstensblanding

Korkfliser Finkornet sorte 
korkfliser

Finkorne gyldne 
korkfliser

Finkorne hvide 
korkfliser

Hvidmalet 
savsmuldstapet

Hvidmalet puds

Laminat Aks Bøg Eg

Hvidmalet beton Hvid beton
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  Udarbejdet på bagrund af værdistning
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NY TRAPPEOPGANG

Der laves nye udvidede trappeopgange i de tilgængelige blokke 
for at inkorporere de nye elevatorer i opgangen. Trapper laves som 
præfabrikerede elementer med terrazzooverflade med vaskekant. 
Elementerne udspændes mellem de to nye lejlighedskel. For at få 
elementerne ind i bygningen fjernes spærene over trappeopgangen 
midlertidigt og elementerne hejses ned i trapperummet og monteres. Da 
det er en stor ændring i bygningen gøres det kun i de nødvendige blokke.

Axonometri af nyt trapperum i tilgængelige blokke

Præfabrikeret trappeelementer

5 stk. Trappe

1 stk Trappe

 6 stk. Repo

NYE PLANLØSNINGER

Ringparkens består af 398 lejligheder med 1-4 værelser, dog flest 3 
værelses. De står i dag som individer indvendigt i stor kontrast til parkens 
monotone ydre. Da der i Danmark både er personlig råderet for lejer og 
beboer demokrati i bolig afdelingen er der i dag stort set ikke to ens 
lejligheder tilbage. Flere boliger har fået et værelse mere eller mindre, 
andre har lagt væggen ned mellem køkken og gang. 

Boligerne renoveres af beboeren, dog med stænge krav til udførelsen. 
På trods af alle disse ændringer står de fleste lejemål med det originale 
korkgulv, dog i flere tilfælde dækket af et klikgulv, da korkgulvet med 
over 60 år på bagen er ved at være slidt ned. 

Der opstår et problem da der i Ringparken er en grænse på 65.000 for 
renoveringer da det skal betales af over huslejen på max. 10 år. Dette 
kan ses på kvaliteten af de løsninger som beboerne har implementeret 
i boligerne. 65.000 er ikke mange penge hvis man skal renovere et 
rum som køkkenet når alt skal udføres af håndværkere for at den 
håndværksmæssige kvalitet skal kunne godkendes. Dette går ud over den 
materielle kvalitet.  

Samtidig står Ringparken overfor en fremtidig udfordring med udlejning. 
De seneste år er ventelisten til boligerne faldet fra 3 år til 6 måneder. 
På baggrund af dette fokusere projektet på at opdatere leglighederne 
i forhold til moderne bo kvaliteter. Samtidig ligges der fokus på at 
boligerne kommer til at rumme den beboersammensætning som der 
ventes at være i almene boliger i fremtiden.

Tabellen viser at langt størstedelen af almene boliger i region 
Midtjylland i 2016, er beboet af enlige og par. I ringparken er beboere 
sammensætningen overvejende bestående af ældre, både enlige og par, 
enlige forældre samt studerende i delelejligheder. Flere analyser viser at 
andelen af enlige i almene boliger vil stige i fremtiden. Derfor har det 
været vigtigt i arbejdet med de nye planer at skabe lejligheder som kan 
rumme flere typer af beboere, samtidig med at nogle lejligheder gøres 
tilgængelige for personer med gangbesvær. 

Tilgænglighed

Da ringparken er bygget med en høj kælder er der i dag problemer med 
tilgængelighed til boligerne, derfor bliver der i tre blokke i afdeling 5 del 
2, installeret en elevator. På baggrund af værdisætningen har det været 
vigtigt at ringparkens ydre helhed blev bevaret. Dette har medført at 
det var vigtigt at få implementeret de nye elevatorer i den eksisterende 
bygningskrop. For at beholde de symmetriske lejligheder og fastholde 
den yde markering af trappeopgangen, er elevatoren blevet installeret 
som omdrejningspunkt i en nyetableret trappe. Dette medføre at 
trapperummet udvides ind i lejlighederne for at opnå tilstrækkelig plads. 

Da det i forhold til værdisætningen var vigtigt at bygningskroppen ikke 
blev brudt af et elevatortårn, her det været nødvendigt at gå på kompromis 
i forhold til en standard tilgængeligheds elevator, da den både ville ændre 
indgangsfacaden og bryde tagfladen. Derfor er der foreslået at en mindre 
elevatorlift installeres, eksempelvis en CJ montage A1-4 Platformslift.3

  
De tilgængelige lejligheder bliver indrettet så det er muligt at komme 
rundt i kørestol, de er dog ikke handicapvenlige i form af at der installeres 
et normalt køkken og badeværelsesinteriør. Boligerne er forsynet med 
skydedøre da dette letter adgangen for brugere af kørestole og andre 
hjælpemidler til gangbesværede. Samtidig af afstandskrav i køkken, bad 
og soveværelse overholdt i forhold til SBI 195. 
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Husstandstørrelser i region Midjylland i den almene sektor i  20164

Almindelige blokke m. 69 3 værelses lejligheder og 
6 1½ værelses lejligheder

Tilgænglighedsblokke m. 48  2 værelses lejligheder
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3 CJ montage http://cj-montage.dk/files/manager/mine-pdf-filer/cj-montage--brochure--cja-lifte-alle.pdf
4 Fra forlæsning Fremtidens Almene Bolig af Curt Liliegreen d. 7 marts 2017

EKSISTERENDE FORHOLD

Ringparken i Holstebro

Ringparken er opført i 1953-57 og tegnet af P. Funder Larsen for 
Boligselskabet Holstebro. Ringparken består af 27 boligblokke samt 
butikstorv mod Struervej. Ringparken er opført som almene boliger 
med 398 lejemål med 1-4 værelser. Haveplanen er tegnet af C. Walbjørn 
Christensen i 1955.

Bebyggelsen er oprindelig opført som to separate afdelinger under 
Boligselskabet Holstebro.Afdeling 5 som er bygget i to etaper fra 1953-
54 og 1954-56 og afdeling 6 nord for ankomst vejen 1956-57. 

Få ændringer er blevet foretaget, heriblandt tilføjelse af centralvaskeri i 
1970 som erstatning for de eksisterende kælder vaskerum. Vaskeriet blev 
opført i to dele, et til afdeling 5 og et til afdeling 6. Da afdelingerne blev 
slået sammen i 1998 blev det ene vaskeri omdannet til gildesal. I 2000 
tilbygges køkken og toiletfaciliteter til gildesalen.

I 1997 tilbygges et maskinhus ved gavlen på blok 5. I 2007 ændres de 
eksisterende fyrrum i blok 5 til viceværtkontor samt frokoststue og bad.
Badeværelser og toiletter blev renoveret i 2012 i alle lejeboliger.

Alle vinduer er blevet udskiftet i bygningens levetid. Mest markant er 
udskiftningen af de mindre vinduer som i dag fremstår med en stolpe 
i midten og i nogle tilfælde med en sprosse hvor vinduet går under 
køkkenbordpladen. 
Altan- og indgangspartier  fremstår i dag hvide. Dette er er ændret fra 
den originale mintgrønne farve. tidligere var det kun altankassen på 
altanerne, som var malet hvid.2

Problemområder

Ringparken står overfor den første gennegribende renovering siden 
opførslen. Dette kommer på baggrund af flere problemområder i 
bebyggelsen. 

Bebyggelsen er udfordret på de typiske problemområder for dattidens 
byggerier, energi og tilgænglighed. Samtidig er der flere materiele 
problemer i parken. 

Bebyggelsesplan for Ringparken med afdelings- og blokoversigt2 Fra fælles værdisætning

Altanerne er slidt og er kun 
godkendt til brug frem til 2022. 
De skal derfor udskiftes.

Der er idag ingen isolering i 
ydremurene og derved er der 
behov for energioptimering.

Boligerne ligger over en høj 
kælder hvilket gør det svært for 
ældre og gangbesværede at bo  i 
boligerne.

Der ligger kun 30mm isolering 
på loftet. Der er behov for en 
energioptimering.

Murvingerne ved altanerne er 
kuldebroer og der er misstanke 
om fugt i lejlighederne.

Taget trænger til at blive skiftet.

Snit af bebyggelsen i afdeling 6 med nuværende problemområder for ringparken generelt,  1:75

Der er problemer med lyd 
mellem lejemål.

Den gamle terrazzo trappe er slit  
flere steder.

De gamle planer er bygget op 
med små rum og køkkner mod 
nord og øst

Udearealerne er meget montone 
og uprogrameret

Badeværelser overholder ikke 
nutidige krav og det er ikke 
muligt for beboere at modtage 
hjemmehælp pga. størrelsen

De bærende bevaringsværdier fra værdisætningen

• De homogene murede facader
• De vertikale betonelementer
• Altanernes detaljering og indlejring i murværket
• Indgangspartiets flotte patinerede materialer og detaljering
• Parkens samlende overordnede monolitiske udtryk og underliggende 

diversitet

Restaureringsstrategi

Restaureringsstrategien er delt i to, en ydre og en indre som arbejder 
sammen for at opnå en fremtidssikring af Ringparken. Først og fremmest 
skal Ringparkens funktion bevares da det er gennem denne at bebyggelsen 
har bevaringsrelevans. 

Ydre
De bærende bevaringsværdier knytter sig i høj grad til de ydre 
karakteristika af Ringparken og det har derfor været vigtigt at bevare 
parken i den helhed den sår i dag, som en monoton bygningsmasse med 
mindre særpræg for hver blok. 

Indre 
Det indre af Ringparken står meget forandret her 60 år efter opførelsen. 
Da beboeren har råderet over sin bolig er boligerne i dag alle forskellige. 
Strategien indvendigt går mest ud på at få materiel kvalitet tilbage, samt 
opnå en større helhed i bebyggelsen, som der kan arbejdes ud fra.

Udsnit af de bevaringsværdige kvaliteter i bebyggelsen

Opgavetilgang

Da renoveringen af Ringparken er en større opgave og opgaven ligger op 
til større ændringer tager projektforslaget udgangspunkt i en mindre del 
af parken. Dette gøres på baggrund af de forslåede nye lejlighedstyper. 
Der vil efter implementeringen af projektet i den udvalgte del kunne 
evalueres på ændringerne og samtidig vurderes i hvilket omfang at 
tilgængelighedsboliger skal implementeres i bebyggelsen. 
Projektet tager fat på afdeling 5 del 2 hvori der udarbejdes forslag til 
tilgængelighedsboliger, opdaterede lejligheder uden elevator og nye 
altaner. Da der som udgangspunkt kun renoveres denne del har det været 
vigtigt at Ringparken stadig ville fremstå som en ydere helhed på trods 
af moderniseringen af den en afdeling.

Originalsubstans

Nutidsmarkør

Ikke-nutidsmarkør

Idé

Originalsubstans

Nutidsmarkør

Ikke-nutidsmarkør

Idé

RESTURERINGSSTRATEGI

EKSISTERENDE ALTANER

Eksisterende altan plan, 1:20

Eksisterende altan opstalt, 1:20

Eksisterende altan snit, 1:20

De eksisterende altaner er nedslidt og skal senest skiftes i 2022. 
Altanerne er konstrueret på flere forskellige måder i der forskellige faser 
af byggeriet af Ringparken. Altanerne i Afdeling 5 del 2 er et separat 
element som er lagt ind i dæk og murvinger. Den er lavet af armeret 
beton, som i dag står hvidmalet. Altanerne er udstyret med en altankasse 
under værnet i jern. Afvandingen sker i dag gennem et spyr i midten. 
Dette har dog givet problemer med vand på de underliggende altaner og 
i dag er der sat slange på for at forlænge spyret.

Ny altan plan, 1:20

Ny altan opstalt, 1:20

Ny altan snit, 1:20 se billag 1

De nye altaner mimere de gamle i så stor en udstrækning som muligt. Der 
er dog taget hensyn til tilgængelighed. Dette betyder at altanen er blevet 
hævet et enkelt murskifte op for at opnå niveaufri adgang samt udvidet 
for at kunne opnå et manøvreareal på 150cm x 150cm. De nye altaner er 
fremstillet i hvid fiberbeton og kræver derved mindre vedligehold end de 
gamle med malet overflade. Altankassen løftes 10mm for at gøre plads til 
et nødafløb i tilfælde af at spyerne tilstoppes, så vandet ikke kommer ind 
i boligen. Altanerne fastgøres vi de nye betonsøjler til den eksisterende 
betonplade som fortsat ligger i dækket.

NYE ALTANER

Altanerne er lavet som præfabrikerede fiberbeton elementer elementerne 
ankommer med indstøbt armering til fastgørelse i de nye skjulte 
betonsøjler som støbes på stedet. Altanerne er støb i to dele, altandæk 
med vanger og altankasse som monteres efterfølgende med bolte. De 
gamle metalværn genbruges i de nye altaner da disse er ny renoveret. 

Proces

1  Eksisterende altan
2  Værn og altankasse afmonteres på alle tre etage
3 Vinduesparti afmonteres på alle tre etager
4 De inderste teglsten og teglen i hulrummet nedtages på alle   
 tre etager
5  Altanen skæres af ved dækkant på alle tre etager
6 Ny beton søjle støbes fra fundament til underkant af    
 stueetagealtan
7 Ny altan indsættes og fastmonteres i dæk i stueetage
8 Ny beton søjle støbes fra stueetage til underkant af 1.salsaltan
9 Ny altan indsættes og fastmonteres til dæk på 1. sal
10 Ny beton søjle støbes fra 1. sal til underkant af 2. salsaltan
11  Ny altan indsættes og fastmonteres til dæk på 2. sal
12 Ny beton søjle støbes fra 2. sal til top af murvinge
13 De gamle mursten renses og mures op igen
14  Værn og altankasse monteres på alle altaner
15 Vinduesparti monteres igen på alle etager
16 Ny altan

Præfabrikeret altandele Proces for  udskiftning af altaner

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

x 123 stk.x 123 stk. Eksiterende

UDSKIFTNING AF ALTANER

Lejlighedsplan 73 m2, 1:50 Tilgænglighed lejlighedsplan 88 m2 1:50

Eksisterende lejlighedsplan 73 m2 , 1:50 Eksisterende lejlighedsplan 88 m2 1:50

NYE PLANER

EKSISTERENDE PLANER

   Af Amalie Okholm Kryger


