
Isometri 1:50 3-værelses familielejlighed type F

FAMILIE LEJLIGHED

Altanmotivet er en vigtig del af de 
bærende bevaringsværdier, fordi 
altanerne tilfører boligblokkene en stræk 
arkitektonisk helhed. De originale altaner 
skal udskiftes på grund af deres tekniske 
tilstand, og derfor formgives de nye 
altaner, med afsæt i det originale udtryk. 
Foruden det skal de nye altaner løse 
udfordringerne med niveaufri adgang og 
manøvremuligheder. 
De nye altaner løser udfordringerne 
med et frit manøvreareal, ved at udvide 
altanens dybde 0,5 meter, som er med til at 
skabe større udnyttelsesmuligheder. For 

Niveaufri afgang til altan 1:20

Isometri udskiftning af eksisterende altaner

Isometri 1:50 2-værelses parlejlighed type D

Isometri 1:50 2-værelses enliglejlighed type B

Familielejlighederne er henvendt til 
børnefamilier, men er også ideel for den 
stigende andel af ældre, som har brug 
for et ekstra værelse. Der udbydes i alt 
12 3-værelses lejligheder placeret i de 
yderste tilgængelighedsblokke. Type F 
omfatter en entré med indbygget skab, 
hvorfra der er adgang til et rumligt 
badeværelse med egen vaskemaskine. 
Fra entré er der åben forbindelse til stue 
og køkken, hvorfra der er adgang til altan. 
Fra stuen og køkkenet er der adgang til 
soveværelse med skabsplads samt et 
ekstra værelse.

Type F

PAR LEJLIGHED

Parlejlighederne er henvendt til det 
stigende antal af ældre. Der udbydes i 
alt 33 2-værelses lejligheder placeret i 
de centrale tilgængelighedsblokke. Type 
C omfatter en entré med indbygget skab 
hvorfra der er adgang til badeværelse 
samt stue, som ligger i åben forbindelse 
hertil. Fra stuen er der åbnet op til 
køkken mod nord, som sikre gennemlyst 
lejlighed. Type D og E omfatter en entré 
med adgang til et rumligt badeværelse 
med vindue, samt stue og køkken, som 
ligger i åben forbindelse hertil. Fra stuen 
er der adgang til soveværelset med 
skabsvæg og kontorplads.  

Type C Type D Type E

ENLIG LEJLIGHED

De enlige lejligheder er henvendt til det 
stigende antal af enlige ældre beboere, 
men er også ideel for studerende. 
Der udbydes i alt 27 2-værelses 
lejligheder fordelt ud på de udvalgte 
tilgængelighedsblokke. Type A omfatter 
en entré med indbygget skab, her er 
adgang til badeværelse samt stue og 
køkken, som ligger i åben forbindelse 
hertil. Fra køkkenet er der adgang 
til soveværelset med skabsvæg og 
kontorplads. Type B omfatter en entré 
med adgang til et rumligt badeværelse 
samt stue, som ligger i åben forbindelse 
hertil. Fra stuen er der åbnet op til køkken 
mod nord, som sikre en gennemlyst 
lejlighed. 

Type A Type B

Blok 8 oprindelige planløsning 1:100

Blok 8 ændringer af eksisterende planløsning 1:100

Blok 8 ny tilgængelig planløsning 1:100

Nordvendt facade 1:100

Visualisering nordvendt facade med elevatortårne

Ringparkens ydre fremtræden er en vigtig 
del af de bærende bevaringsværdier, fordi 
facaderne formidler fortællingen om det 
almene murede etageboligbyggeri fra 
1950´erne. Boligerne er placeret over en 
høj kælder, og det er derfor nødvendigt 
at etablere elevatorer for at gøre 
boligerne tilgængelige for ældre. For at 
bevare Ringparkens ydre fremtræden, 
etableres der tilgængelighedslejligheder 
i boligblokkene længst mod nord, fordi 
ændringer af indgangspartierne mod 
nord, ikke vil påvirke helhedsoplevelsen, 
idet blokkene ligger afskærmet fra 
ankomsten til området. Fordi elevatoren 
er en tilføjelse til den eksisterende 
bygningsmasse formgives den som et 
nutidigt element.   
For at sikre niveaufri adgang til boligerne 
samt kælder, etableres elevatorer inde 

Vindfang i forlængelse af elevator 1:20

Snit gennem trappeopgang 1:50

Projektet “Ringparken - lige adgang for 
alle” tager afsæt i en fremtidssikring af 
Ringparken, et tidstypisk alment muret 
etageboligbyggeri fra 1950´erne, som i 
dag står overfor en række urdforinger. 
Gennem en kortlægning af Ringparkens 
bærende bevaringsværdier, udvikles 
en strategi som sikre at Ringparkens 
eksisterende kvaliteter fortsat er en 
del af en fremtidig velfungerende 
boligbebyggelse af høj funktionel og 
æstetisk kvalitet.
Ringparken er et alment muret 
etageboligbyggeri fra 1950´erne. 
Bygningerne fortæller historien 
om opbygningen af det danske 
velfærdssamfund, som resultat af 
akut boligmangel efter 2. Verdenskrig. 
Med udgangspunkt i det traditionelle 
murstenshåndværk og moderne 
byggeteknikker i beton, blev der skabt nye 

boligformer med bl.a. eget bad og toilet, 
som en markant kvalitetsforbedring. 
Boligerne er udtryk for en gennemført 
politisk og arkitektonisk vision om at 
skaffe gode og sunde boliger til alle.

“Ringparken skal, i tråd med den 
oprindelige vision om at skabe gode 
og sunde boliger til alle, i fremtiden 
kunne imødekomme den demografiske 
udvikling med et stigende antal ældre. 
Det betyder, at der skal etableres 
tilgængelighedslejligheder i 50-100 af 
de eksisterende 398 lejligheder. På den 
måde sikres det at de ældre får mulighed 
for at bo det samme sted hele livet.”

Projektet er udarbejdet i et parallelt 
samarbejde med Marie Louise Lyagers 
projekt “Ringparken - en park for alle”

bygningskroppen. På den måde kobles 
udearealerne sammen med bygningen, 
ved at etablere haveudgange fra kælderen. 
Elevatorens indgreb i bygningskroppen 
løses formgivningsmæssigt, som 
et nutidigt element, for at skabe en 
distance mellem det eksisterende og 
det nye tilføjede element. Der etableres 
i forlængelse af elevatoren et vindfang, 
som foruden at fungere som entré til 
elevatoren også på de øverste bolig 
etager etablere depotmuligheder til 
eksempelvis rollatorer. Vindfanget 
møder den eksisterende facade ved 2 
sammenkoblende led. På opgangssiden 
som et tilbagetrukket glasparti, der 
værner om den eksisterende baldakin og 
på modsatte side en udfyldning i beton 
svarende til opgangspartiets.

ALMENT BOLIG KVARTER - Ringparken er med sin 
placering nord for Holstebro centrum, en del af 
et større alment boligområde. Området ligger sig 
udenpå en eksisterende bebyggelsesstruktur af 
parcelhusbebyggelser. 

PARKBEBYGGELSE  - Ringparken er udformet som 
en parkbebyggelse med boligblokkene orienteret 
så opholdsrum med altaner vender mod syd og vest 
ud til de grønne arealer, og indgangspartierne med 
køkken og soverum er orienteret mod nord og øst.

FACADE KOMPOSITION - Boligblokkenes ydre 
komposition er udført i et enkelt formsprog, med 
en rytmisk og let aflæselig facade bestående af 
repetitive facadeelementer, herunder altaner og 
indgangspartier udført i beton.   

ALTANMOTIVET -  Altanmotivet er et særligt   
karakteristisk kendetegn for 1950´ernes murede 
etageboligbebyggelser, og tilfører boligblokkene en 
arkitektonisk sammenhængende helhedsorienteret 
karakter. 

Teglstensfacaden - Teglstenen er udtryk 
for Ringparkens historiske position som et 
repræsentativt eksempel på et alment muret 
etagebyggeri fra 1950´erne. Teglstens stoflighed 
og den håndværksmæssige udførsel formidler 
fortællingen om bygningens alder.

BÆRENDE
BEVARINGSVÆRDIER

Snit gennem elevator med gennemgang til udearealerne via kælderen 1:200

Etablering af 72 tilgængelighedslejligheder længst mod nord Visualisering sydvendt facade med altaner og kældernedgang

at bevare udtrykket af det eksisterende 
altanmotiv udføres de nye altaner som 
præfabrikerede fiberbetonelementer, 
hvis styrke gør det muligt at monterer 
de nye altaner på baggrund af det 
eksisterende konstruktive system. Den 
niveaufrie adgang løses ved at udlægge 
et altangulv. I sammenhæng med 
udvidelsen af altanen introduceres et 
nyt værn, som opfylder anvisningerne for 
værnhøjde, samt formgivningsmæssigt 
modsvare de nye altaners proportioner 
bedre.

Altan facadeudsnit 1:20
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Type A - 12 stk. af 57 kvm 
Type B - 15 stk. af 63 kvm 

Type C - 9 stk. af 65 kvm
Type D - 12 stk. af 76 kvm

Type E - 12 stk. af 71-76 kvm

Etablering af lejligheder type A / B

Etablering af lejligheder type C / D / E

Type F - 12 stk. af 82 kvm

Etablering af lejligheder type F


