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Med denne eksempelsamling i hånden kan du lade dig inspirere til, hvordan dit 
kommende byggeri/nye bolig i ringkøbing k skal se ud. 

eksempelsamlingen beskriver 8 forskellige bebyggelser, der er udarbejdet med 
Ringkøbing K’s Kvalitetsprogram som ramme. Eksemplerne er udarbejdet af fire 
arkitekttegnestuer: arkitema i samarbejde med effekt, vandkunsten og adept.

kvalitetsprogrammet og eksempelsamlingen supplerer udviklingsplanen, idet de 
har til formål at fastholde og sikre realiseringen af ringkøbing k´s ambition og 
visioner om at udvikle et nyt, attraktivt bolig- og naturområde som formuleret i 
udviklingsplanen.

Der er udarbejdet to eksempler på engbebyggelser, tre fortebebyggelser og tre 
skovbebyggelser. 

alle bebyggelserne har enkelte afvigelser i forhold til kvalitetsprogrammet, da de 
er udarbejdet sideløbende med programmet og udviklingsplanen.

De væsentligste afvigelser er:

- parkeringsnormen: 1,57 p-plads/bolig indenfor delområdet. 

- i eksemplerne er der kun tegnet 1,24 p-plads/bolig indenfor delområdet. Der 
skal således være flere parkeringspladser i terræn langs lokalveje end vist i 
eksempelsamlingen. 
 
- eksemplerne er udarbejdet som en arkitektfagligt opgave med fokus på 
kvalitetsprogrammets principper om bebyggelsernes udsigt, læ og lys, den 
ubesværede adgang til natur og bolig, samt bebyggelsens sammenhængende  
udtryk. Der er derfor ikke redegjort for kvalitetsprogrammets krav om øget 
plante- og dyreliv, regnvandshåndtering og bæredygtighed, der typisk kræver en 
tværfaglig indsats.

- Der tilstræbes generelt så få belægninger som muligt. ringkøbing k ønsker, at 
bebyggelsernes uderum har et naturindhold, og at muligheden for at inddrage 
regnvandshåndteringens grønne og blå elementer udnyttes.
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visualisering  |  arkiteMa/effekt

i denne engbebyggelse spiller nærheden til naturen den væsentligste rolle. i den 
unikke placering i fjordlandskabet skabes en bebyggelse, som giver optimale 
forhold for læ og udkig til landskabet og fjorden for samtlige boliger og uderum. 

Husene placeres i grupper af 3-8 boliger, som får et fællesskab omkring en lille 
gårdsplads. bebyggelserne varierer i højder og størrelser og forskydes i forhold til 
hinanden, så vinden brydes, og der sikres alsidige rumligheder og udsigtsforhold 
for alle boliger.

gården muliggør det lille fælleskab - naboskabet. i gården ser man hinanden 
komme og gå, her leger børnene, man griller og vasker sin bil, og man mødes til 
fællesspisning og vejfest. Den enkelte bolig har foruden adgangen til fællesarealet, 
også mindst en privat balkon, hvor morgenkaffen eller aftensmaden kan indtages 
i fred og ro, mens man nyder udsigten ud over fjorden.

vejen er smal og uformel og ligger lavt i landskabet, hvor regnvandet føres ud af 
bebyggelsen i grøfter. Det befæstede areal minimeres, så den vilde natur får lov 
at definere området med stedtypisk beplantning og stor biodiversitet. Alle boliger 
med undtagelse af få villalejligheder har parkering i konstruktion.

E2

engbebYggelSe
- delomRÅde e2
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parkeringsDiagraM

placering i lanDskabet forskellige uDeruM

tæt naboskab i klynger

9  

1engbebyggelse e2



planuDsnit 1:500  |  arkiteMa/effekt

længDesnit 1:500
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villaDobbeltvilla

enfamilie-villa i to plan med 
beskyttet terrasse, delvist 

indeliggende, og indeliggende 
balkon på 1. sal.

2-3 soveværelser.
150 m² bolig.

to boliger med fælles garage. 
terrasser og balkoner på hver 
etage giver udeophold med læ 

og udsigt.
2-3 soveværelser.
130 m² pr. bolig.

villalejligHeD

3-4 boliger i varierende 
størrelser i 3 etager, alle med 

udsigtsbalkon.
parkering i konstruktion og på 

nærliggende terræn.
110 m² pr. lejlighed.
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2

visualisering  |  vanDkunsten

bebyggelsesformen er bygget op over en gårdhavehusmodel, der placeres på 
små gårdhave’lodder’ omkring et indre adgangsrum, der giver biladgang til alle 
boliger og muliggør, at alle gårdhaver principielt har en kant mod landskabet. De 
to-tre etager muliggør, at de øvre etager kan vendes og drejes, så alle boliger 
kan få en udsigt over fjorden og det store landskabsrum.

Det indre adgangsrum formes som et areal, der benyttes af alle slags trafikanter, 
med mulighed for indplacering af mindre og grønne fælleszoner og legepladser. 
parkering er integreret i bygningerne, ligesom alle boliger har en privat gårdhave. 
typerne kan variere fra helt små boliger (to på et felt) til store tre-etages eneboliger 
på 170m². typologien muliggør tagterrasser og grønne tage i stort omfang.

i gårdhavehusene parkererer alle i garager integreret i bygningskroppen. 
Der er desuden udlagt ekstra parkeringspladser i gaderummet. 

arkitektonisk er tegl det gennemgående materiale og gerne tegl i forskellige 
nuancer. træ kan indgå i mindre omfang som garageporte, skodder og lignende.

E7

engbebYggelSe
- delomRÅde e7
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plan 1:750  |  vanDkunsten 15  

Det inDre gaDeruM fungerer båDe soM opHolDszone 
og giver aDgang til saMtlige boliger

alle boliger Har private uDeruM i forM af 
gårDHaver og tagterrasser

pga. Husenes variereDe orientering Har alle 
boliger fri uDsigt

INDKØRSEL

parkeringsDiagraM

2engbebyggelse e7
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længDesnit 1:500
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gårdhave

type 1 MeDiuM

gårdhavehus i 2 etager, 
med privat have og 

tagterrasse.
bolig 119 m²

garage 24 m²

type 1 large type 3largetype 2 MeDiuM

gårdhavehus i 3 etager, 
med privat have og 

tagterrasse.
bolig 170 m²

garage 24 m²

Dobbelthus/generationsbolig, 
med have ell. tagterrasse

bolig a 67m²
bolig b 115m²

2 p-pladser 28m²

porthus i 2 etager, med 
overdækket parkering, have 

og terrasse.
bolig 120 m²

garage 23 m²

2engbebyggelse e7
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visualisering  |  vanDkunsten 19  

3
Denne bebyggelse er bygget med klare kanter mod de omkringliggende gader og 
et indre rum, der rummer haver, carporte, skure m.m, og samtidig er adgangsrum 
til bebyggelsen. Det indre rum er beskyttet og rummer et væld af muligheder for 
udfoldelse med dyrkningsmuligheder, drivhuse, værksteder, hønsehuse m.v. fra 
det indre rum er der adgang til landskabet via smalle passager udvalgte steder 
langs kanterne.

princippet muliggør store private haver til alle boliger og en sammensat struktur, 
hvor der kan bebygges med en stor blanding af typologier. Der er vist en blanding 
af byhuse, rækkehuse i to etager og egentlige etageboliger med lejligheder. alle 
har andel i en have og mulighed for at få altan eller tagterrasse. alle tage er 
grønne tage.

Materialerne er en blanding af tegl og træ som de basale materialer, gerne udfoldet 
i ’tilfældige’ sammenstillinger der udtrykker diversiteten i grundstrukturen.
omkring forten skaber bebyggelsen en tydelig forskel mellem det indre og det 
ydre landskab og muliggør samtidig udfoldelse af stor individualitet. alle boliger 
parkerer i carporte/overdækkede p-pladser i det store gårdrum. Herfra går man 
gennem sin have ind til boligen. 

F6

FoRtebebYggelSe
- delomRÅde F6
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variation i bygningsHøjDer sikrer uDsyn 

Det inDre gaDeruM fungerer båDe soM opHolDszone 
og giver aDgang til saMtlige boligeralle boliger Har aDgang til privat Have. 

Mange Har DesuDen tagterrasse

IND/UD

IND/UD

parkeringsDiagraM

3fortebebyggelse f6
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 rækkehus
bolig a2, 80 m², 2 etager 
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type b type D3type b 
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bolig b1, 55 m², 1 etage
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bolig b 68 m² 
bolig c 77 m²
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bolig b3, 164 m², 3 etager 
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visualisering  |  arkiteMa/effekt

F8-F12

25  

4
bebyggelsen ligger i midten af forten i mindre klynger af huse. organiseringen i 
klynger giver oplevelsen af at bo i naturen med både udsigt og direkte adgang til 
naturen fra den enkelte bolig. 

alle boliger er udformet så de landskabelige kvaliteter bliver en naturlig forlængelse 
af boligen. bebyggelsesklyngernes centrale ankomstrum er den rumlige ramme 
for et hyggeligt fællesskab. klyngernes centrale rum danner rammen for et 
uformelt fællesskab - hvor højtiderne kan fejres, børnene kan lege, cyklerne kan 
repareres, surfboardet eller jollen kan klargøres til sejlads, her afholdes den årlige 
sommerfest, hvor alle fra klyngen deltager. 

Ankomstrummet er en multifleksibel flade, en slags moderne gårdsplads, der 
både er stor nok til fællesskab og individuelle behov og aktivitet ved hver bolig. 
fra ankomstrummet er der direkte adgang til private carporte, som er indskrevet
i bygningsvolumenet og sekundær gæsteparkering. i tilknytning til carporten 
og ankomstrummet, er der ligeledes adgang til skur med plads til cykler, affald, 
havemøbler, hobbyer mv.

boligerne er på den måde indrettet, så de understøtter udfoldelsen af et 
mangfoldigt liv og praktiske behov og funktionelle krav. fra ankomstområdet er 
der adgang til alle boliger, og adgangen er organiseret så der dannes private 
opholdszoner ved alle boliger.

FoRtebebYggelSe
- delomRÅde F8 - F12
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Åben rende til 
bortledning af 
regnvand Gæsteparkering

Natursti til forte

Terasse/gryde

Matrikel

Bærhave

LAR

GK 4.25

GK 4.75

GK 5.0

5.0

5.5

4.5

4.0

GK 4.5

GK 4.25

Regnvandstrug

Delvis parmeabel 
belægning. 
Variation af 
græsarmering i 
geometriske �gurer 

Klynge med 8 boliger
Matrikel 2340m2

Klynge med 8 boliger
Matrikel 2070m2

Klynge med 8 boliger
Matrikel 2085m2

Klynge med 10 boliger
Matrikel 2495m2

PLANUDSNIT 1:500
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parkering i konstruktion og på terræn

relation til inDre gårDruM relation til lanDskabet

orientering
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RELATION TIL LANDSKABET

RELATION TIL INDRE GÅRDRUM
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RELATION TIL LANDSKABET

Husene fremstår som monoliter, der putter sig i bakkelandskabet, og indram-
mes af engbuske og krybende træarter.

Husene er organiseret i klynger af 5-6 huse og 8-10 boliger omkring et fæl-
les gårdrum, med adgang til terrasser og balkoner, og med optimale læ- og 
udsigtsforhold. Det fælles gårdrum er her hvor beboerne kan mødes uformelt 
og hvor der er plads til at udfolde fritidsinteresser, pudse cyklen, dyrke blom-
ster og urter og andre fælles eller individuelle projekter. 

Hjemmehørende og vindstærke træarter placeres strategisk, så de bryder 
vinden for den samlede bebyggelse og med et udtryk af smågrupper i eng-
landskabet. 

Vejen trykkes ned i landskabet i periferien af bebyggelsen, og følger bakker-
nes kurver. Adgangen til den enkelte husklynge går som en blind stikvej, en 
cul de sac, herfra. 

4.80

6.05.0 5.5 5.5

4.80

4.50
Carport

Fælles ankomst

Entre

Entre
Bad

Spisekøkken

Bad
Spise
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4.50 4.00

4.50

5.00

5.00

5.50

GK 4.50

GK 4.25

GK 4.25

GK 4.75

GK 4.75

GK 5.0

Klynge med 8 boliger

Åben rende til bortledning af 
regnvand

Blåbær og fyretræer som 
primær beplantning

Delvis permeabel belægning. 
Variation af græsarmering
i geometriske mønstre

Gæsteparkering

Støttemur

Regnvandstrug

Terrasse/gryde

Natursti til Forte

4.25

4.10

Carport

Spisekøkken

Bad

Entre

Skur/
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PARKERINGSLØSNINGER
PLAN OG SNIT 1:200

PARKERINGSDIAGRAM GRADUERENDE PERMEABEL 
BELÆGNING

SNIT - PARKERING

Parkering etableres som indbyggede garager, så enkeltvillaerne har en 
privat garage, og dobbeltvillaerne deler en dobbeltgarage med naboen. 
Garagerne udformes så de fremstår som arkitektonisk integrerede, og ikke 
som appendiks. 

Det fælles gårdsareal kombineres med ankomsten til den enkelte klynge 
og bolig og udformes som en permeabel flade med forskellige grader af 
vandgennemtrængelighed - marksten/ knoldebro/ stavbelægning, der 
tillader landskabet og engens urter at skyde op, og som skaber en glidende 
overgang til engens vilde natur.

Garagerne suppleres med gæsteparekring i det fælles gårdareal. Her bruges 
en permeabel belægning med en særligt høj grad af gennemtrængelighed, 
så disse parkeringspladser fremstår som en del af den fælles aktivitetsflade, 
når de ikke er i brug. 

Affaldshåndtering er integreret i de enkelte huse.
Belysning holdes lav langs vej og integreres i bygning ved de fælles gårdrum. 

Håndtering af regnvand sker fra tage og befæstet arealet til åbne vandrender 
i det fælles gårdrum, hvorfra det ledes til et regnvandstrug og videre ud i de 
åbne engonmråder.

Bæredygtighed - Der er mulighed for at forsyne husene med varme fra 
jordvarmepumpe, der sørger for varmt vand i haner og radiatorer. Hver 
klynge har en pumpe, som holdes i gang af en minivejrmølle. Solceller på 
tagene sørger for strømforsyningen. 
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BOLIGTYPER 

Alle boliger er udformet så de landskabelige kvaliteter bliver en naturlig 
forlængelse af boligen. Bebyggelsesklyngernes centrale ankomstrum er den 
rumlige ramme for et hyggeligt fællesskab.
 Klyngernes centrale hjerterum danner rammen for et uformelt fællesskab 
- hvor højtiderne kan fejres, børnene kan leje, cyklerne kan repareres, 
surfboardet eller jollen kan klargøres til sejlads, her afholdes den 
årlige sommerfest hvor alle fra klyngen deltager. Ankomstrummet er 
en multifleksibel flade, en slags moderne gårdsplads, der både er stor 
nok til fællesskab og individuelle behov og aktivitet ved hver bolig. Fra 
ankomstrummet er der direkte adgang til private carporte som er indskrevet 
i bygningsvoluminer og sekundær gæsteparkering.  I tilknytning til carporten 
og ankomstrummet der ligeledes adgang til skur med plads til cykler 
affald, havemøbler, hobbyudstyr mv. Boligerne er på den måde indrettet 
så de understøtter udfoldelsen af et mangfoldigt liv og praktiske behov 
og funktionelle krav. Fra ankomstområdet er der adgang til alle boliger og 
adgangen er organiseret så der dannes private opholdszoner ved alle boliger.  

 Der findes tre slags boliger – villaer, terrasseboliger og galvboliger -alle 
med skur, entré, toilet, køkken og spisestue på stueplan så det er muligt 
at anvende den storslåede natur som en direkte forlængelse af boligen. 
Små beskyttede landskabelige gryder udformes ved stue og køkken som 
beskyttet uderum lige ved stue og køkken. Villaerne er selvstændige huse 
med værelser og opholdsstue på førstesal og tagterrasse og hems udformet 
som den del af tagformen. Terrasse- og gavlboligerne er indrettet i et 
dobbelthus begge med værelser på første sal og dobbelthøj opholdsstue 
med rumlig forbindelse til en privat anden etage med tagterrasse og 
soveværelse. Fra terrasseboligernes tagterrasse er der udsigt over det 
store landskab og mulighed for skærmet privat udeophold med læ og 
sol. Boligerne er på den måde indrettet og udformet så kontakten og 
iscenesættelsen af naturen er nærværende både i stueplan med aktiv kontakt 
til landskabet og i højden med udsigt over landskabet.

RELATION TIL LANDSKABET

RELATION TIL INDRE GÅRDRUM
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RELATION TIL LANDSKABET

Husene fremstår som monoliter, der putter sig i bakkelandskabet, og indram-
mes af engbuske og krybende træarter.

Husene er organiseret i klynger af 5-6 huse og 8-10 boliger omkring et fæl-
les gårdrum, med adgang til terrasser og balkoner, og med optimale læ- og 
udsigtsforhold. Det fælles gårdrum er her hvor beboerne kan mødes uformelt 
og hvor der er plads til at udfolde fritidsinteresser, pudse cyklen, dyrke blom-
ster og urter og andre fælles eller individuelle projekter. 

Hjemmehørende og vindstærke træarter placeres strategisk, så de bryder 
vinden for den samlede bebyggelse og med et udtryk af smågrupper i eng-
landskabet. 

Vejen trykkes ned i landskabet i periferien af bebyggelsen, og følger bakker-
nes kurver. Adgangen til den enkelte husklynge går som en blind stikvej, en 
cul de sac, herfra. 

4fortebebyggelse f8-f12
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SNIT AF PARKERINGSLØSNING

PLANUDSNIT AF PARKERINGSLØSNING

planuDsnit 1:300  | arkiteMa/effekt

længDesnit 1:500
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VILLA DOBBELTVILLA

Enfamilie-villa i to plan, med beskyttet 
terrasse, delvist indeliggende, og 

indeliggende balkon på 1. sal.
2-3 soveværelser

To boliger med fælles garage. 
Terrasser og balkoner på hver etage 
giver udeophold med læ og udsigt.

2-3 soveværelser.

 RINGKØBING K - MIDT I NATUREN | Udviklingsplan | SLA | 01. november 2013      11

villaDobbeltvilla

enfamilie-villa i to plan, med 
beskyttet terrasse, delvist 

indeliggende og indeliggende 
balkon på 1. sal.

2-3 soveværelser.
150 m² bolig.

to boliger med fælles garage.
terrasser og balkoner på hver etage 
giver udeophold med læ og udsigt.

2-3 soveværelser.
terrasse bolig 160 m²

gavlbolig 124 m²

4fortebebyggelse f8-f12
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F13
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5
Denne fortebebyggelse er en haveby af rækkehuse i varierende højde og 
med fokus på et indre haverum af høj kvalitet. Husene ligger som en kløver i 
landskabet, med mange fremspring og indhak, der giver variation og særlige 
kendetegn for den enkelte bolig. Husene bygges i et simpelt modul, der kan 
varieres i to til tre typer. udtrykket er en samlet ensartet bebyggelse med mange 
små variationer.

for at give privathed og beskyttelse mod vind danner bebyggelsen en sluttet 
organisk form, der trækker fortens og vejenes landskabelige udtryk helt op til 
bygningerne. bebyggelsens indre består udelukkende af private haver, kun 
gennemskåret af smalle grønne stier og evt. mindre kollektive jordlodder. 
Fællesarealerne skal findes ude i forten, som omkranser boligerne og grænser 
helt op til husene mod nord og ankomstrummene mod øst og vest.

forskydninger i bygningsvolumenet skaber tre rum på ydersiden af bebyggelsen. 
Disse rum er kombinerede ankomst- og aktivitetsrum. Her skabes et trygt 
overvåget rum, hvor man kan mødes med sine naboer, og hvor børnene kan lege 
frit. rummene får landskabelig karakter. permeabel belægning med forskellige 
grader af gennemtrængelighed. kanten mod den omkringliggende forte bliver 
mere grøn, således at der skabes en glidende overgang. langs bygningskanten 
skabes små forhaver med naturlig beplantning, der får lov til at vokse op ad 
facaderne.

FoRtebebYggelSe
- delomRÅde F13
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parkeringsløsning

rækkeHuse

placering i lanDskabet

private Haver
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Private haver

Sti

Eksisterende læhegn

Parkering på grus

Basketkurv

Bordgruppe

Skrald
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planuDsnit 1:500  |  arkiteMa/effekt

længDesnit 1:500
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række - HaveHus

rækkehus i to etager  med 
stor forhave og ovenlys.
to til tre soveværelser.

privat parkering.
101 m² bolig.

række - HaveHus

rækkehus i tre etager med 
stor forhave og ovenlys.
Tre til fire soveværelser. 

privat parkering.
150 m² bolig.

lejligHeDer

lejligheder i et plan med elevator 
og nem adgang.

to soveværelser og balkon.
parkering i nærliggende terræn.

138 m² pr. lejlighed.
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4.00

4.50

5.00

matrikel 

matrikel 
T4

matrikel 
T1

stamvej
5000 mm

stikvej
5000 mm

stikvej
5000 mm

regnbed

blivende 
vandspejl

stikvej
5000 mm

læhegn af 
sejlrøn

tra�ksti

Totalt: 10 huse
1600m2
10 huse a 167m2
parkering udgør 
18m2
BOA= 149m2 

167m2 x 10 = 
1670m2

Lysning med 
mulighed for 
bålplads

Område for 
skov-legeplads/
skov gymnastik

Lysning

Sti

Regnbed

Parkering
i garage med klatreplanter

P-lomme

P-lomme

P-lomme

Miljøstation og transformer
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6
i skoven ligger husene spredt imellem træerne, ugeneret af hinanden. skovhusene 
er enkeltstående og har et mere uformelt og mindre defineret socialt rum i forhold 
til andre bebyggelser i ringkøbing k. bebyggelsesplanen organiserer sig med 
en primær vej, der har små afstikkere til hvert hus. Derved skabes følelsen af den 
individuelle bolig midt i skovens idyl.  

boligerne er større individuelle familieboliger organiseret over tre etager med en 
solrig terrasse på den øverste etage. Dette giver et minimalt fodaftryk, der gør 
mindst mulig indgreb i naturen og skovbunden. 

vejstrukturen bevæger sig imellem træerne og skal ses som et princip, der 
vil blive påvirket af skovens uforudsigelige karakter. Husene bliver ligeledes 
placeret, hvor det passer bedst imellem træerne. 

ved at gøre så lidt som muligt styrkes oplevelsen af at bo midt i skoven og tilbyder 
en helt særlig og unik bolig i ringkøbing k.

S1

SkoVbebYggelSe
- delomRÅde S1
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7
bebyggelsen har med sin exceptionelle, nærmest eventyrlige beliggenhed i 
skovens lysning, mulighed for at skabe fornemmelsen af at bo midt i naturen.
Husene organiseres i et bånd langs delområdets kant, således at alle boliger 
får direkte adgang og udsigt til den omkringliggende skov. på bebyggelsens 
inderside skabes et fællesrum, som rummer en række rekreative funktioner og 
aktivitetslandskaber for områdets beboere. 

bebyggelsen brydes op i mindre  enheder  med forskellige boligtyper  og 
arkitektoniske udtryk. opdelingen i mindre enheder giver mulighed for 
mere overskuelige fællesskaber og skaber større tilhørsforhold til stedet. 
Mellemrummene mellem bygningerne skaber en tæt kontakt til skoven og giver 
mulighed for bevægelse og kig mellem bebyggelsens indre og ydre. De enkelte 
huse kan udvikles med helt særlige boligtyper, såsom f.eks. ældreboliger, 
plejeboliger eller ungdomsboliger. 

alle boliger har direkte kontakt til den omkringliggende skov. vejen bliver en 
integreret del af det indre fællesrum og den begrænsede trafik langs vejen kan 
være med til at skabe liv og aktivitet. på den måde undgås at vejen bliver til noget 
’farligt’.

bebyggelsen fremstår som en venlig lysning i skoven.

S2

SkoVbebYggelSe
- delomRÅde S2



Sansehave

Stillevej

Naturlegeplads

Blomster og 
grøntsagshave

Gæsteparkering

Bordgrupper og 
grill

Bordgrupper og 
grill

Primær stiSekundær sti

Lavning, potentielt våd
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relation til lanDskabet

parkering i konstruktion og på terræn
placering af parkering i gårDruMMets MiDte er ikke optiMal og Der tages 
forbeHolD for Denne illustration. parkeringen bør placeres MelleM 
Husene, veD at MinDske tætHeDen.

relation til inDre gårDruM

orientering i skoven

7skovbebyggelse s2
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Naturlegeplads

Sti

Stillevej 5m

Gæsteparkering

Cykelparkering

Lavning, potentiel våd

Lavning, potentiel våd

Bordgrupper og grill

Bænk, udsigtspunkt

Blomster og grøntsagshave

planuDsnit 1:500  |  arkiteMa/effekt

længDesnit 1:500

7 skovbebyggelse s2
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rækkeHuse

rækkehuse med forhaver 
og ovenlys, balkoner i 
forskellige niveauer.

privat parkering.
135 m² bolig.

terrasseboliger 

terraserende rækkehus i tre 
etager, med store balkoner, 
der orienteres mod syd/vest.

privat parkering.
135 m² bolig.

lejligHeDer

3-4 etagers opgangshus med mindre 
boliger i et plan, med nem adgang.

et til to soveværelser og balkon.
parkering i konstruktion og 

nærliggende terræn.
100 m² pr. lejlighed.

7skovbebyggelse s2
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8
Delområdet er langstrakt og placeret i kanten af skoven. Denne placering 
understreges ved at placere et præcist bygningsvolumen langs vejen, som et 
slags kanthus i skovkanten. Det er udformet med rækkehuse i tre etager, der 
rytmisk snor sig som en slange med skoven i ryggen. Hustypen er formet efter 
placeringen, med en tydelig forskel på de to sider. 

Mod vest og vejen entrerer man huset gennem en smal port, der står i forbindelse 
med en indbygget garage, en relativt lukket facade, men med en tydelig markering 
af indgangene til boligerne. De øvre etager forsynes skiftevis på første og anden 
sal med en stor balkon, der får fine udsigter ud over landskabet. Mod øst og 
skoven forsynes boligerne med en stor træterrasse direkte i forbindelse med 
skovbunden. Husets geometri understøtter placeringen med et ’skævt’ snit der 
muliggør solcellepaneler integreret i tagfladen mod vest og ovenlys i tagfladen 
mod øst. forskellen mellem de to kanter understøttes af en muret og tung facade 
mod vejen og en lettere beklædning med træ mod skoven. træbeklædningen 
trækkes over taget og møder balkonerne i tegl i et forudbestemt og afklaret 
udtryk.

alle rækkehusene har egen garage med direkte adgang til boligen. Herudover 
er der udlagt parkering i matriklens nord- og sydlige del, samt langs stikvejene. 

et hus, der er designet til stedet, og bør opføres som en samlet enhed.

S6

SkoVbebYggelSe
- delomRÅde S6



P-udlæg

P-udlæg

garage

P
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bebyggelsen Har skoven i ryggen 
og uDsigt over forten

terrasser til to siDer

teglfacaDer MoD gaDen
træfacaDer MoD skoven

parkering i konstruktion

8skovbebyggelse s6
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planuDsnit 1:500  |  vanDkunsten

længDesnit 1:500

P-udlæg

P-udlæg

garage

P

8 skovbebyggelse s6



værelse

garage

garage

stue

bad

køkken 

alrum

værelse

værelse

terrasse

terrasse

terrasse

terrasse

køkken 

alrum
terrasse

stue
værelseterrasse

terrasse

stue

værelse

terrasse

terrasse
bad

boligtyper type 1 type 2

rækkehus i 3 etager med 
balkon på 2. sal og terrasse 

mod skoven
bolig 130 m²
garage 18 m²

rækkehus i 3 etager med 
balkon på 1. sal og terrasse 

mod skoven
bolig 123 m²

garage 18 m²

8skovbebyggelse s6
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eksempelsamlingen er udarbejdet af ringkøbing k i samarbejde med sla som 
hovedrådgiver.

underrådgivere: 
bebyggelse: arkitema, effekt, vandkunsten og adept

illustrationer er, hvis ikke andet er nævnt udarbejdet af sla.
forsideillustration: arkitema/effekt

kopiering tilladt med kildeangivelse.
2. oplag, juni 2015.

ringkøbing k er et partnerskab mellem ringkøbing-skjern kommune og realdania 
by. visionen er, at ringkøbing k over de kommende 25-30 år skal udvikle en 
fremtidssikret og bæredygtig bydel med ca. 1.000 boliger i høj kvalitet i den 
sydøstlige kant af byen. et unikt naturprojekt skal skabe herlighedsværdi i området 
fra starten.

eksempeLsamLInG

ringkøbing k
c/o realdania by
jarmers plads 2
1551 københavn v 

kontakt@ringkoebingk.dk
www.ringkoebingk.dk 

kysT / kanT / kvaLITeT


