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INDSATSOMRÅDE 2: Udvikling af havnen & kobling til bymidten

projekter

Forside foto: Ringkøbing Air Foto

HELHEDSPLAN RINGKØBING

FORORD

Helhedsplan Ringkøbing er udarbejdet i et ligeværdigt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern
Kommune og Ringkøbings forskellige aktører (borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende, foreninger, etc.)
Med helhedsplanen ønsker vi i fællesskab at sætte rammerne for byens udvikling ind i fremtiden - en fremtid, vi endnu ikke kender, men som vi vil ruste os til gennem en stærk vision og
klare retningslinjer for byens udvikling.

Helhedsplanen beskriver en udviklingsproces for Ringkøbing fra den overordnede langsigtede
vision til konkrete tiltag, som skal gøres i nærmeste fremtid. Helhedsplanen rækker frem til
2050. På grund af det lange tidsperspektiv, må det forventes at der opstår behov for at justere
planen, i forhold til den udvikling der vil ske i Ringkøbing og omegn.
Vores mål er, at helhedsplanen bliver et robust planlægnings- og udviklingsredskab, som alle
byens aktører vil gøre brug af og lade sig inspirere af, når vi i fællesskab løfter opgaven med at
sikre en mangfoldig og levedygtig by.
God arbejdslyst!

Iver Enevoldsen

Borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune
December 2017
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LÆSNING AF HELHEDSPLANEN

Helhedsplan Ringkøbing er bygget op omkring en struktur, der indleder med den overordnede vision for byens udvikling,
beskriver de fysiske rammer og afrundes med konkrete projektidéer og handlingsplaner, der alt sammen skal medvirke til
at styrke byens udvikling og udnytte potentialerne.
Som diagrammet på modstående side viser, inddeles helhedsplanen i tre afsnit:

Hvor vil vi gerne hen?
Visionen beskriver, hvor Ringkøbing på lang sigt vil hen med den fremtidige udvikling.

Hvordan kommer vi derhen?
Helhedsplanen udpeger tre fysiske fokusområder i byen og en strukturplan, der angiver de overordnede fysiske retningslinjer for byens udvikling samt mere konkrete løsningsforslag til udvalgte indsatsområder i byen.

Gennem fem strategiske temaer og konkrete målsætninger beskrives det derudover, hvad Ringkøbing skal fokusere på for
at indfri visionen.
Der er to vigtige parametre, som går på tværs af de fem temaer:

Kommunikation: at alle aktører i byen er medvirkende til at fortælle ’værtens bedste historie’ og udbrede kendskabet til
Ringkøbings styrker og potentiale.

Sammenhængskraft: at byens udvikling sker i en ligeværdig samskabelse mellem byens aktører, og at den sker i sammenhæng med de øvrige centerbyer.

Hvad skal vi konkret gøre for at komme derhen?
Handlings- og idékataloget rummer en række projektforslag og idéer til, hvad der konkret kan igangsættes for at understøtte byens udvikling og indfri visionen. Alle idéer, der er kommet ind i løbet af processen, er behandlet i udarbejdelsen af
helhedsplanen - nogle er stadig blot en overskrift, mens andre er blevet til projekter med en projektgruppe, der har påbegyndt udarbejdelse af en realiseringsplan for projektet.
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vision - HVOR VIL VI HEN?

side 6-7

Ringkøbing skal være en stærk natur- og kulturby i Naturens Rige
- med fjorden, naturen og kulturarven
som omdrejningspunkt for et mangfoldigt og aktivt liv

fysiske fokusområder & strategiske temaer - HVORDAN KOMMER VI DER HEN?
side 12-13

f ys i s k e fo ku s o m r å d er

tema 1

bymidten |
side 14-23

tema 2

tema 3

naturby

bynatur

tema 5

tema 4

erhverv |

byliv

detailhandel

havnen
kommunikation - ‘værtens bedste historie’
sammenhængskraft - ligeværdig samskabelse | udviklingsråd

projektforslag og idéer - HVAD SKAL VI KONKRET GØRE FOR AT KOMME DER HEN?

handlingskatalog
PROJEKT

side 34-49

PROJEKT

INITIATIV

PROJEKT

INITIATIV
IDÉ

IDÉ

PROJEKT

IDÉ

INITIATIV

PROJEKT

PROJEKT

Skema der viser helhedsplanens opbygning fra vision til handling
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Vision 2050

Helhedsplanen er udarbejdet ud fra en vision om, at ’Ringkøbing skal være en stærk natur- og kulturby i Naturens Rige - med fjorden, naturen og kulturarven som omdrejningspunkt for et mangfoldigt og aktivt liv’.
På lang sigt er det visionen, at Ringkøbings bymidte med den historiske kerne og havnen igen
skal blive fysisk ’centrum’ i byen - et vigtigt omdrejningspunkt for byens liv, vækst og udvikling.

Ringkøbing er omgivet af unikke naturområder forbundet med mange beskyttelsesinteresser,
som vanskeliggør en hensigtsmæssig byvækst på lang sigt. Med god planlægning, tæt dialog
med de statslige myndigheder og skærpede krav til byudviklingen er det visionen på lang sigt,
at få mulighed for at udvikle nye boligområder vest for Vonåen - en udvikling, der ikke bare giver mulighed for at bo midt i NATURENS RIGE, men også mulighed for at styrke naturkvaliteter
omkring Vonåen og fjorden.
Grønne korridorer med skønne naturkvaliteter, rekreative aktiviteter og gode stiforbindelser
skal skabe sammenhæng i byen - fra byens kant til byens centrum, fra det åbne land til fjorden.

Byudviklingen skal ske med respekt for og i samspil med natur, landskab og fjord - på naturens
præmisser.
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Illustration af visionen for Ringkøbing 2050
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Ringkøbings historie og identitet
Ringkøbing er den største by i Ringkøbing-Skjern Kommune, og ligger med
sine ca. 10.000 indbyggere midt i den smukke vestjyske natur med lange
horisontlinjer over fjord og hede.
Geografisk ligger byen på kanten af Skovbjerg Bakkeø, som er en del af det
særprægede vestjyske morænelandskab, der stammer fra næstsidste istid.
Her - blandt ådale, indlandsklitter, heder og fjorde - har mennesker boet i
mere end 4000 år.

Den barske natur har dannet ramme for nøjsomme fiskersamfund, og de
rødstensmurede længegårde længere inde i landet er en særlig hjemmehørende arkitektur for området. Ringkøbing by opstod i midten af 1200-tallet
som naboby til Rindum. Dengang var Ringkøbing Fjord stadig åben ud mod
havet, og fordi Limfjorden var lukket inde bag Aggertangen, var Ringkøbing den eneste havn nord for Blåvands Huk og fra starten en vigtig handelslandsby. Den fordelagtige placering medførte at byen i 1400-tallet blev
anerkendt som købstad.

Ringkøbing Fjord
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Identiteten som købstad er stadig til stede i den gamle bykerne med sine
brostensbelagte gader, lave byhuse og fiskerhusene på havnen. Her kommer mange turister i sommerhalvåret for at opleve den kulturhistoriske by
med det livlige butiks-, kunsthåndværks- og havnemiljø. En af de hyppigste
kommentarer fra besøgende, de lokale hører, er at det er dejligt at slentre i
de små brostensbelagte gader og se på de smukke, gamle huse, og at byen
til trods for stor turisme stadig er autentisk og troværdig.
Byens fysiske udvikling fra middelalderby til i dag, ses tydeligt defineret af
den omkringliggende natur med Vonåen nordvest for byen, fjorden mod
sydvest, og skov-, agerbrug og heder mod nordøst og sydøst. Disse landskabelige træk har sat rammerne for byen fysiske vækst, som primært er
foregået syd og øst for den gamle bykerne, da Vonåen har dannet en fysisk
barriere for byens udvikling mod vest.

Ringkøbing-Skjern Kommune har særligt fokus på naturen som grundlag
for vækst og som ramme for det gode liv. Specielt de åbne vidder udenfor
byen, Vonåen og havnefronten med udsigt ud over fjordens blå horisontlinje er en vigtig del af byens identitet.

Brostensbelagte gader i den historiske bymidte

Ringkøbing er en by i udvikling og med kommunens vision om at være
“Naturens Rige”, er det vigtigt, at både natur og bæredygtighed tænkes ind
i byens fremtidige udvikling. Projekter som det vidensbaserede oplevelsescentret Naturkraft, der forventes at være klar til indvielse i 2020, og udviklingsprojektet Børnenes By, der fokuserer på at skabe et tryggere, mere
tilgængeligt og mangfoldigt Ringkøbing Syd, vidner om denne udvikling
mod en grøn og aktiv by, som komplimenterer den særlige kulturhistorie.

Det er vigtigt at byens identitet som købstad og som by i ”Naturens Rige”
flettes sammen, så der skabes balance og synergi imellem dem. Dette kan
gøres igennem grønne korridorer i byen, både eksisterende og nye, som ses
på diagrammet på modsatte side. Særlig vigtigt er det, at den gamle bykerne forbindes med bl.a. naturkraft og skaber tilgængelighed både for byens
borgere, og de mange turister som kommer hvert år.

Ringkøbing Havn

HELHEDSPLAN RINGKØBING

Byens grønne og blå korridorer

Ringkøbings hidtidige byvækst mod syd og øst
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helhedsplanens proces
I Ringkøbing-Skjern Kommune ser vi et stort potentiale i at arbejde målrettet med en ny samarbejdsmodel mellem byens forskellige aktører. Vi vil
udvikle en bæredygtig model for at skabe sammen, hvor alle byens aktører
medvirker til at indfri visionerne og potentialerne i Ringkøbing.
Derfor er helhedsplanen udviklet gennem en samskabende proces, der
dels skulle tilvejebringe en visionær, robust og handlingsorienteret helhedsplan for Ringkøbing, og dels skulle udvikle en helhedsorienteret og
realistisk model for, hvordan vi i fremtiden kan løfte i flok - en model som
kan danne grundlag for samarbejde mellem Ringkøbings forskellige aktører fremover.
Forløb
Processen forløb i to parallelle spor; et byplanlægnings-spor og et byskabelses-spor, som løbende har påvirket og understøttet hinanden.
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Processen bestod af 3 overordnede runder: Idé- og kortlægningsrunden,
Ressource- og koblingsrunden og Rekrutterings- og færdiggørelsesrunden.

Resultatet af Idé- og kortlægningsrunden var en kortlægning af potentialer
og udfordringer i Ringkøbing samt idéer til Ringkøbings udvikling.
Kortlægningen blev brugt som grundlag for Ressource- og koblingsrunden, hvor der blev udviklet en strukturplan for Ringkøbing og udpeget
fokusområder og indsatsområder for fremtidig udvikling, og hvor det blev
afdækket i hvilket omfang og på hvilken måde Ringkøbings aktører ville
bidrage til at realisere idéerne fra Idé- og kortlægningsrunden.

De aktører der meldte sig til at bidrage til realisering af en eller flere idéer
blev involveret i Rekrutterings- og færdiggørelsesrunden, hvor resultatet
var etablering af en række projektgrupper. I denne runde blev strukturplan og planer for fokus- og indsatsområder samtidig færdiggjort.

Byplanlægnings-sporet har fokuseret på at udvikle en overordnet strukturplan for Ringkøbing samt at udpege fokusområder for fremtidig byudvikling og indsatsområder, hvor mere konkrete forslag til udvikling er
blevet beskrevet. Byskabelses-sporet har fokuseret på at udvikle et idé- og
handlingskatalog baseret på en kortlægning af aktørernes idéer og ressourcer i forhold til at realisere idéerne.

Aktører
Alle aktører i Ringkøbing (borgere, medarbejdere, erhvervsdrivende, foreninger, etc.) har haft mulighed for at deltage i processen. Først ved at bidrage med idéer til Ringkøbings udvikling, og derefter ved at melde sig til
at være med til at realisere nogle af de fremkomne idéer.

Workshop 1, Idé- og kortlægningsrunden

Byaktørmøde, Ressource- og koblingsrunden

En række nøgleaktører var inviteret til 3 workshops, hvor de dels arbejdede med input og feedback til strukturplan, fokusområder og indsatsområder og dels forholdt sig til idé- og ressourcekortlægningen.
En ambassadørgruppe har løbende kvalificeret processen og det udarbejdede materiale samt kommet med forslag til prioritering mellem forskellige elementer. Derudover har de medvirket til at udbrede kendskabet og
ejerskabet til helhedsplanen.
En styregruppe har haft det overordnede ansvar for projektets sammenhæng til kommunen, og for at prioritere kommunens ressourcer i forhold
til de initiativer, der er blevet identificeret i løbet af processen.

Metode
I planlægning af processens aktiviteter, har vi brugt en åbne-lukke metode
for at sikre sammenhæng og progressiv udvikling i processen. Metoden
har sikret, at vi i de tre runder arbejdede bevidst med at udfolde rundernes fokus, at strukturere det udfoldede materiale og at prioritere mellem
de forskellige elementer (se diagram på modstående side).

Handlingsmøde, Rekrutterings- og færdiggørelsesrunden

HELHEDSPLAN RINGKØBING

Udfolde

Idé-runde
Strukturere

Prioritere

Ressourcerunde

Rekrutteringsrunde

Diagram over processens
åbne-lukke metode.

Byaktørmøde, Ressource- og koblingsrunden
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Fysiske fokusområder
Der er udpeget tre overordnede fysiske fokusområder, der ses på modstående side. Det er tre forløb i byen, som har stort potentiale i forhold til at
sikre sammenhængskraften mellem bymidte og bykant, mellem by og fjord
og mellem byens funktioner og attraktioner. Det er samtidig tre forløb,
hvor der flere steder er potentiale for omdannelse, fornyelse og aktivering.
De tre fysiske fokusområder skal anvendes ligeværdigt som strategisk
prioriteringsværktøj. Realisering af projekterne vil afhænge af det enkelte
projekt i forhold til initiativ og finansiering mv.

Erhvervsområdet mellem bymidten og Vonåen er i kommuneplanen peget på som fremtidigt byomdannelsesområde, hvor der på længere sigt
forventes at ske en omdannelse til mere blandet by med boliger, kultur og
erhverv. Det er afgørende, at denne omdannelse både rumligt og funktionelt understøtter handels- og kulturlivet i bymidten såvel som tilgængeligheden til Vonåen. Byomdannelsesområdet skal også være en stærk kobling
mellem Naturkraft, bymidten og havnen.

Intentionen med fokusområderne er, at byen skal kunne bruge dem
som prioriteringsværktøj for den fremtidige byudvikling - for udvælgelse af indsatsområder og prioritering af indsatser.

Fokusområde 2: AKTIVERING AF GRØNNE OMRÅDER & FORBINDELSER fra byudviklingsområderne langs byens kant til bymidten
Langs byens nordvestlige kant på ydersiden af ringvejen er der udlagt arealer til nye boligområder. Sammenhængen mellem disse fremtidige boligområder, Rindum og bymidten er afgørende både for at styrke bylivet og
funktionerne i bymidten, men også for at skabe identitet og tilhørsforhold
til byen i de nye byområder.

De tre fokusområder beskrives herunder.

Fokusområde 1: OMDANNELSE AF NATUR & BY - fra Naturkraft til bymidten
Med etableringen af NATURKRAFT - et vidensskabende oplevelsescenter
i den nordlige del af Ringkøbing - får byen et internationalt oplevelsesfyrtårn og et rekreativ område for byens borgere og besøgende. Området
omdannes fra dyrkningsarealer til et åbent, aktivt og tilgængeligt naturområde.
For at opnå en synergieffekt mellem det liv, der udspiller sig i bymidten
og de aktiviteter, der vil foregå omkring Naturkraft, er det afgørende,
at der etableres en stærk mental, fysisk og funktionel kobling mellem de
to vigtige områder i byen. Det skal være oplagt og nemt for besøgende til
Naturkraft at bevæge sig mod bymidten og dermed bidrage til bylivet og
ligeledes nemt og naturligt for byens borgere at gøre brug af Naturkraft
som et lokalt rekreativt område.

Naturkraft - Thøgersen & Stouby
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Læs mere om fokusområdet på side 20-21 og konkrete forslag til styrkelse
af forbindelsen mellem Naturkraft og bymidten på side 26-27.

I Rindum findes mange af byens uddannelsesinstitutioner i en klynge omkring bl.a. ROFI Centret, Ringkøbing Skole og Ringkøbing Gymnasium. Omkring disse institutioner ligger mange store grønne områder - både dyrkede arealer og mere frodige græsenge. Områderne giver en karakter af en
åben grøn bydel, men fremstår flere steder ubenyttede og uden funktioner.
Uddannelsesinstitutionerne bruges dagligt af hundredevis af børn og unge
fra byen og oplandet. Der ligger et stort potentiale i at få trukket dette ungdomsliv med ned i bymidten og med ud i de mange, store, grønne områder.
For at sikre sammenhæng og forbindelse er der en vigtig barriere, der skal
brydes - nemlig jernbanen, som afskærer bymidten og Rindum fra hinanden.

Ringkøbing K - Arkitema / SLA

Læs mere om fokusområdet på side 20-21 og konkrete forslag til styrkelse
af forbindelsen mellem uddannelsesinstitutionerne og bymidten på side
30-31.

Fokusområde 3: BEVÆGELSE & LEG - fra Ringkøbing K og Velling Plantage til bymidten - fra byen til fjorden
Fra Alkjær Lukke til de nye naturområder i Ringkøbing K og Velling Plantage løber en grøn korridor. Parallelt med denne danner stranden langs
fjorden en grøn/blå korridor, der kobler Ringkøbing K med havnen. Disse
korridorer er to vigtige forløb, der binder byen sammen og danner rammen om et aktivt og rekreativt fritidsliv. De to korridorer er omgivet af
boligområder og centralt ligger Alkjær Stadion og Alkjær Skole og udgør
forbindelsesleddet.
I de grønne korridorer og omkring skole og stadion ligger et stort potentiale for yderligere aktiviteter med udgangspunkt i børn og bevægelse - og
der ligger også et potentiale for at skabe gode visuelle, funktionelle og
fysiske koblinger mellem fjorden og boligområderne - ikke mindst de nye
boligområder i Ringkøbing K.
På privat initiativ er udviklingsprojektet Børnenes By allerede i gang i
dette fokusområde. Initiativtagerne har en vision om at skabe et tryggere,
mere tilgængeligt og mangfoldigt Ringkøbing Syd.

Læs mere om fokusområdet på side 20-21 og konkrete forslag til styrkelse
af forbindelsen mellem byen og fjorden på side 33.

Børnenes by - MBYLand

HELHEDSPLAN RINGKØBING

Diagram over fokusområdernes placering og omfang
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Strategiske temaer

Helhedsplanen sætter fokus på en række strategiske temaer for udviklingen af Ringkøbing mod
en mangfoldig og attraktiv by. Temaerne tager afsæt i Ringkøbings særlige potentialer og indeholder overordnede overvejelser og konkrete målsætninger.
De fem strategiske temaer er:
Bymidte | Havn
Naturby
Bynatur
Byliv

Erhverv | Detailhandel
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bymidte | havn

Ringkøbings historiske bymidte og havnen spiller en central rolle for byen
- historisk set som omdrejningspunktet for byens opståen. Bymidten er i
dag, på grund af det autentiske historiske bymiljø og udbuddet af butikker,
byens vigtigste turistmål.
Ringkøbing Havn rummer ligeledes interessante historiske kulturmiljøer,
naturoplevelser og rekreative aktiviteter, men er udfordret af en relativt
svag kobling til bymidten. Med en kommerciel og oplevelsesmæssig sammenbinding af bymidten og havnen, kan begge steder fastholdes og styrkes som handelsmæssigt og kulturelt knudepunkt.

Udover den historiske bymidte byder Ringkøbing på meget andet for besøgende og borgere, så det er vigtigt at skabe gode forbindelser fra bymidten
til de øvrige oplevelsesværdier og vigtige knudepunkter i Ringkøbing. For
eksempel ligger der et stort potentiale i at kunne trække de mange besøgende til det kommende Naturkraft ned i bymidten og på havnen. Det vil
ikke bare øge omsætningen for de handelsdrivende, men i høj grad også
sætte Ringkøbing på det nationale landkort.

Torvet

Ringkøbing Havn

Mål

De unikke bevaringsværdige kulturmiljøer bevares og styrkes som
rekreativt og kulturelt fundament for borgere og turisters brug af
byen.
Der udvikles og etableres nye funktioner og oplevelser i forbindelse med handelslivet i bymidten.
Koblingen mellem den historiske bykerne og havnen styrkes og
understreges.

Havnen gentænkes som et aktivt byområde for borgere og besøgende.
Lystbådehavnen udvides og der gives mulighed for byferie.

Ringkøbing Havn - Ringkøbing Air Foto
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naturby

Ringkøbing og naturen i det omkringliggende landskab hænger uløseligt
sammen - byen er opstået ud fra og har udviklet sig på baggrund af landskabets, fjordens og Vonåens præmisser - både de styrkende og de begrænsende. Byvækst i Ringkøbing er derfor forbundet med hensyntagen
til en lang række beskyttelsesinteresser omkring kystlandskabet, Vonåen
og andre beskyttede naturområder.

Velling plantage

Det er visionen på lang sigt, at få mulighed for at udvikle nye boligområder vest for Vonåen og på den måde sikre en tæt kontakt til byens omdrejningspunkt - bymidten og havnen - og til den natur, som gør Ringkøbing
til et særligt sted - fjorden og Vonåen. Denne udvikling vil ikke bare give
mulighed for at bo midt i naturen tæt på bymidte og havn, men også mulighed for at genskabe mangfoldige naturområder omkring Vonåen og
fjorden på arealer, som i dag udnyttes til landbrugsdrift.

Både udviklingen af nye byområder langs byens kant og en ny bydel vest
for Vonåen skal ske på naturens præmisser som i Ringkøbing K. Med en
respektfuld, fremtidssikret og bæredygtig byudvikling, hvor balancen
mellem by og land gentænkes med fokus på stedbundne kvaliteter, er det
målet at kunne fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de
traditionelle vækstcentre - og dermed medvirke til at skabe vækst og styrke byen.

Ringkøbing K - Ringkøbing Air Foto

Vonåen

MÅL:

Vi bygger på naturens præmisser

I nye byområder skal naturen være en særlig del af områdets identitet ved bl.a. at fremme klimatilpasning og etablering af ny natur i
områder med bolig, erhverv og offentlige funktioner.
I nye boligområder skal man bo midt i den vestjyske natur.

Der skal sikres klare grænser mellem by og land, så spredt og tilfældig byvækst i det åbne land undgås.
Ringkøbing K - Arkitema Architects / SLA
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Strukturplan - by- og naturvækstområder
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bynatur

Naturen findes ikke kun uden for byens afgrænsning og langs fjorden, men
også i bymiljøerne: Langs cykelstierne, i parker, på torve og pladser, i de
grønne hegn og langs bække og åer samt på plænerne ved de offentlige
institutioner osv. Her kan man sige, at naturen lever på byens præmisser. I
en bæredygtig byudvikling spiller bynaturen en vigtig rolle for håndtering
af bl.a. klimaudfordringer, for fysisk udfoldelse og øget biodiversitet.
Alle de grønne mellemrum i byen udgør et grønt og blåt netværk, som er
med til at skabe sammenhæng og gode forbindelser i byen. Overordnet set
er der med helhedsplanen udpeget tre fokusområder (se side 13), hvor
der i den fremtidige udvikling, vil være et særligt fokus på aktivering og
indretning af dette grønne netværk som en vigtig ramme om hverdagens
aktiviteter.
‘Vild med vilje’

Spiselig bynatur som hjemsted for fugle og insekter

Én af Ringkøbings store klippede græsarealer

Flere af Ringkøbings offentlige institutioner er omgivet af store, grønne,
klippede græsplæner. Disse arealer skaber åbenhed og oversigtlighed i
byrummene, men rummer samtidig et uudnyttet potentiale for mere ekstensivt pleje og mere intensiv udnyttelse. Ved at lade græsset gro, og plante urter, buske og træer, skabes vigtige levesteder for insekter og fugle. Det
giver samtidig flere oplevelser og større rekreativ værdi for de mennesker,
som passerer forbi eller opholder sig i de grønne områder. Ved plantning
af bærbuske og frugttræer kan der etableres fællesskaber omkring dyrkning, plukning og forarbejdning af bær og frugt, og områderne kan blive
aktive mødesteder for børnehaver og vuggestuer.

I det grønne og blå netværk ligger der ligeledes et stort potentiale for at
løse fremtidige klimaudfordringer med lokale løsninger for håndtering af
øgede regnmængder med nedsivning og opsamling til gavn for den rekreative brug af områderne.

Eksempler på bynatur i de planlagte og uplanlagte mellemrum i Ringkøbing

MÅL:

Naturen lever på byens præmisser

Byens grønne og blå netværk skal danne en ramme om motion &
sundhed, kunst & kultur og sociale fællesskaber.
De offentlige grønne arealer skal danne rammen om dyrkningsmuligheder - eksempelvis omkring offentlige institutioner.

I byens grønne områder skal biodiversiteten øges gennem målrettet naturpleje.

Naturen trækkes ind i byrummene med grønne LAR-løsninger
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Dyrkningsmuligheder på byens offentlige grønne arealer

Indfaldsvejene skal så vidt muligt begrønnes med vejtræer eller
grønne rabatter.

HELHEDSPLAN RINGKØBING

Strukturplan - Et sammenkoblet grønt og blåt netværk, der
binder byen sammen
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byliv

Bæredygtige byer er levende byer. Et mangfoldigt byliv bidrager til bæredygtighed i miljømæssig, social og økonomisk forstand. Det er medvirkende til at skabe tryghed for byens borgere, det motiverer folk til at benytte
cykel og gang som transportmiddel, og byliv giver mulighed for udveksling
af varer og idéer.
Mangfoldigt byliv med plads formelle og uformelle møder

FOKUSOMRÅDE 1

Bevægelse i byrummet

Bymidten udpeges i helhedsplanen som byens centrale omdrejningspunkt,
hvor bylivet søges koncentreret. Det skal medvirke til at understøtte butiks- og kulturlivet og sikre, at byens borgere og besøgende møder hinanden på tværs af generationer og interesser og styrker. Et mangfoldigt byliv
er også afhængigt af, at der findes plads til både de formelle og planlagte
møder som de mere uformelle og tilfældige møder.
Det er afgørende for bylivet, at der er gode forbindelser mellem byens omdrejningspunkt og de øvrige knudepunkter, hvor folk opholder sig i deres
dagligdag - omkring boligen, ved skolen og fritidsinteresserne. Det er vigtigt, at de forskellige aktiviteter og former for byliv smitter af på hinanden
- At det er nemt og oplagt at den rekreative cykeltur går ned til bymidten,
at man går et smut ned på havnen, når man alligevel drikker en kop kaffe
på torvet, at man går en tur forbi butikkerne i Algade, når man handler
sine dagligvarer osv.
De tre diagrammer viser centrale byrum, vigtige overgange og ruter i helhedsplanens tre fokusområder.

Midlertidige funktioner

MÅL:

Bylivet søges koncentreret i bymidten, på havnen og i byens grønne netværk.
De unge skal have væresteder med plads til det uformelle og
uplanlagte sociale møde.
Der skal være byliv for alle generationer.
Torvehal
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Diagram over centrale byrum, vigtige overgange og primære ruter i fokusområde 1, Omdannelse by & natur

Der skal sikres forbindelse på tværs af bydele.

HELHEDSPLAN RINGKØBING

FOKUSOMRÅDE 2

Diagram over centrale byrum, vigtige overgange og primære ruter i fokusområde 2, Aktivering - grønne områder og forbindelser

FOKUSOMRÅDE 3

Diagram over centrale byrum, vigtige overgange og primære ruter i fokusområde 3; Bevægelse, aktivering og leg. De enkelte projekter er en del af projektet om
Børnenes By samt Ringkøbing K.

21

ERHVERV
Erhverv

Det eksisterende erhverv omkring bymidten kan i fremtiden blive presset
af udviklingen af nye boliger og butikker samt bedre sammenhænge i byen.
Rammerne for fremtidige erhvervsområder øst for byen foreslås derfor
udvidet med nye udlæg mod nordøst med muligheder for synergi med
andre virksomheder og god tilgængelighed til og fra indfaldsveje.
I en fremtidig omdannelse af det nuværende erhvervsområde vest for Enghavevej bør der sikres plads til let erhverv, som kan medvirke til at skabe
aktive stuetager, liv og flow af mennesker i løbet af dagen og sikre en attraktiv bynær placering til mindre virksomheder.

Torvet

detailhandel

Ringkøbing bymidte har et bredt udvalg af butikker, som klarer sig godt
trods den generelle udvikling landet over.
Butikker og caféer

Detailhandel i bymidten

Helhedsplanens vision og målsætninger om en aktiv bymidte som byens
omdrejningspunkt for butiksliv, turisme, historie og identitet fordrer, at
handelslivet i bymidten bevares og understøttes med levedygtige virksomheder og butikker.

Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse for Ringkøbing, og anbefalingerne herfra er indarbejdet i Kommuneplan 2017. Helhedsplanen støtter op
om disse anbefalinger. I arbejdet med helhedsplanen har der især været
fokus på etableringen af en torvehal på havnen med mulighed for at sælge
lokalt producerede råvarer og lign. Derudover vil etableringen af et ’latiner-kvarter’ omkring Vester Strandgade med små værksteder, kunstudsalg
og lign. kunne medvirke til at skabe en stærkere kobling mellem bymidten
og havnen.
Mål

Handlen i bymidten skal understøttes med nye butikker, caféer,
restauranter, offentlige funktioner og kulturliv.
Planlægningen skal sikre tilgængelige, fleksible og robuste erhvervsudlæg.
Udeservering ved Hotel Ringkøbing
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Aktiv bymidte
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Strukturplan - erhvervs- & detailhandelsarealer
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indsatsområder

Med helhedsplanen udpeges fem indsatsområder med stort potentiale for omdannelse, fornyelse og udvikling. Indsatsområderne skal understøtte helhedsplanens hovedgreb - de tre fokusområder, der beskrives på side 12.
På de følgende sider vises forslag til, hvorledes indsatsområde 1-3 kan omdannes og indrettes
og hvilke nye funktioner og aktiviteter, der kan etableres. Derudover beskrives overordnede
strategier for indsatsområde 4 og 5.
De fem indsatsområder er:

1. Overgangen mellem bymidten og Naturkraft
2. Udvikling af havnen og kobling til bymidten

3. Stationskilen - kobling af Rindum og bymidten
4. Skole-grunden - byfortætning og udvikling

5. Aktivering af området omkring svømmehallen - Børnenes By

24
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Strukturplan - 5 indsatsområder
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Indsatsområde 1

overgang mellem bymidten
og naturkraft

Området syd for Naturkraft fremstår i dag hovedsagligt som en tilgroet
bagside på kanten af byen, men med etableringen af Naturkraft får området en langt mere central placering. Området indeholder i dag byens store
eventplads og en forladt genbrugsstation med Vonåen mod vest og jernbanen mod øst.

Ungdomskultur
Kunstneriske shelters i naturområdet

LOREM IPSUM

Bycamping

Formålet med en omdannelse i dette indsatsområde er at styrke forbindelsen mellem bymidten og Naturkraft.
Hovedelementer i forslaget er:

1. Naturområdet omkring Naturkraft ‘trækkes’ med ned til Generator
Området nord for Generator er forurenet og skal i forbindelse med en rekreativ anvendelse oprenses f.eks. som et led i genopretning af naturen.
Herefter kan området med fordel bruges til by-camping/’glamping’ med
teltpladser, shelters og evt. hytter, hvor man kan få en unik bynær overnatning i naturen ’midt i byen’.

2. En oplevelsessti etableres fra Naturkraft til bymidten med aktive
stoppesteder undervejs
Aktivitetsstien er en forbindelse fra bymidten til Naturkraft Nygade - alternativt forbi skolegrunden, gennem kirkegårdens grønne, rolige rum
til et levende ungdomskulturmiljø og videre til Naturkraft. Forbindelsens
karakter og oplevelserne undervejs vil variere alt efter hvilket bymiljø, den
løber igennem, og ligeledes vil ‘stoppestederne’ have forskellige karakter
og aktiviteter.
3. Området omkring Generator udvikles til ungdomskultur som en
destinaton og et ‘hængsel’ mellem Naturkraft og bymidte
Den nuværende kommunale materielgård foreslås flyttet og stedet udviklet til et råt, kreativt sted for unge, der ‘bygger videre’ på miljøet omkring
Generator. De fine, gamle bygninger kan bruges til eksempelvis spillested,
diskotek og åbne værksteder. Udviklingen af området bør foregå i tæt samarbejde med de unge i byen både i forhold til anvendelse og karakter.

Bycamping
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Bynær adgang til naturområde

Leg og bevægelse
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Indsatsområde 1
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Indsatsområde 2
udvikling af havnen & kobling
til bymidten

I forbindelse med en udvikling af havnen er det af afgørende betydning for
oplevelsesværdien, at den visuelle og fysiske kontakt til fjorden fastholdes
på centrale steder.

Havnebad

Strandpark

2. Styrke havnefronten som samlet byrum
Havnefronten foreslås styrket som et samlet byrum fra Beddingen til Rådhuset med en omdannet havneplads afgrænset af en ny bygning ved Bryggen. Byrummet ’trækkes’ med op i Vestre Strandgade og Grønnegade for
at styrke mødet mellem bymidte og havn. En torvehal i stueetagen af den
nye bygning ud til havnetorvet skal medvirke til at styrke miljøet omkring
Fiskehuset, caféerne og de gamle fiskehytter. I torvehallen kan etableres
små butikker med lokale produkter - fisk, kød, grøntsager etc.

Centralt på havnepladsen ligger Ulrik Plesners gamle havnekontor. Der i
dag rummer et værksted for havnefogeden og et offentligt toilet. I stedet
for værkstedet foreslås det fine gamle, rødmalede hus indrettet som et
infocenter for havnen - et sted til formidling af havnens nuværende aktiviteter og ikke mindst havnens omfattende og spændende historiske betydning for byen. Overfor havnekontoret ligger Fiskehuset, som tiltrækker
mange besøgende og skaber liv og aktivitet på pladsen.

Ringkøbing Havn
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Hovedelementer i forslaget:

1. Aktiv udnyttelse af de grønne arealer og nærheden til fjorden
De grønne arealer omkring rådhuset har en central placering i det grønne
bånd langs kystlinjen, og foreslås udnyttet som bynær strandpark. Ved
at indrette arealet med karakter af strandeng - i stedet for klippet græsplæne - kan der opnås en større biodiversitet, som kan være med til at
styrke oplevelsen af, at naturen og fjordens landskab er ’trukket’ helt ind
til bymidten. Strandparken ved Rådhuset kan danne ramme om bl.a. vandsportsaktiviteter, leg og ophold med kig mod horisontlinjen på et centralt
sted i byen.

Torvehaller

Husbåde

Havnens historiske miljø omkring de gamle fiskerhytter, Fiskehuset og
den gamle toldbod samt livet omkring lystbådehavnen og fjorden er udfordret af en relativt svag kobling til bymidten. Netop en sådan kobling
kan medvirke til at styrke hele bymidten som et centralt omdrejningspunkt for både besøgende og lokale borgere.

Byferie, fotograf: Sandra Gonon

3. Udvide havnen med byferie og større lystbådehavn
En udvidelse af havnen skaber mulighed for flere bådpladser til lystbådehavnen og giver samtidig plads til byferieboliger med en helt unik
placering på kanten mellem by og fjord. De eksisterende yderst populære
autocamper-pladser bevares og overnatningsmuligheder udvides med
husbåde, der ligeledes giver adgang til en helt unik by- og naturnær overnatningsmulighed
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Indsatsområde 2

revitalisering af havnen & kobling til bymidten - small
Indsatsområde 2
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Indsatsområde 3
stationskilen
- kobling af rindum & bymidten

Cykelbro

Formålet med en revitalisering af indsatsområdet er at skabe en stærkere
fysisk og mental kobling mellem Rindum, uddannelsesinstitutionerne og
bymidten på tværs af stationskilen. Stationskilen strækker sig fra Holstebrovej til Herningvej, og er en del af den centrale grønne korridor. I dag
fremstår området utilgængelig grundet nærheden til jernbaneterrænnet
- et klassisk eksempel på et overskudsareal, der har mistet sin oprindelige
funktion og ikke har fået en ny. Området omkring stationsbygningen vil få
en afgørende betydning som ‘hængsel’ i koblingen på tværs af stationskilen.

Parkbebyggelse

Hovedelementer i forslaget:

1. En tydelig og direkte stiforbindelse mellem uddannelsesinstitutioner og bymidten med en cykel- og gangbro over jernbanen
Der foreslås etableret en cykel- og gangbro over jernbanen - en cykel- og
gangbro med et markant arkitektonisk udtryk som et visuelt og fysisk
‘hængsel’ på en tydelig rute mellem uddannelsesinstitutionerne i Rindum
og bymidten. Det arkitektoniske udtryk trækkes med ud på ruten og ‘stoppestederne’ undervejs som en rød tråd, der leder vejen.
Grønne bede

Stiforbindelse gennem det grønne

Stationsplads - grønne flader

2. Udnytte grønne arealer langs banen bl.a. til en ny parkbebyggelse
De grønne arealer langs banen og Skelbækken kan udnyttes til en ny
punkthusbebyggelse med boliger i et grønt parkområde med et net af stier
til bl.a. Alkjær Lukke, Rindum og Holstebrovej. Parkområdet foreslås etableret med høj biodiversitet - en ‘vild med vilje’ karakter, der giver gode forhold for fugle, insekter og en intens naturoplevelse midt i byen. Derudover
kan bækken genslynges og kombineres med regnvandsbassiner udformet
med en rekreativ og naturlig karakter.

3. Revitalisere station, posthus og banegårdsplads som en overgangszone mellem de to bydele
Stationsforpladsen foreslås indrettet med fokus på at opprioritere de bløde trafikanters flow over pladsen. Med en samlet ny belægning og grønne
bede, der afskærmer mod busser og trafik, kan der skabes trygge forbindelser og opholdsmuligheder. En forskønnelse af pladsen vil ligeledes
være en forskønnelse af mange besøgendes første møde med bymidten
- både med tog og i bil.

Cykel hot spot

30

Et markant design leder vej gennem byen

Det gamle posthus foreslås omdannet til ungdomsboliger eller lignende,
der derved får en central placering tæt på ungdomskulturen omkring
Generator, bymidten, uddannelsesinstutionerne og den offentlige transport - og er med til at skabe liv omkring stationen. Stationsbygningen eller
posthuset kan ligeledes danne en fin ramme om eksempelvis kreative
værksteder.
Træ-alléen langs Nørredige bør styrkes og træerne gives gode vækstbetingelser som en del af revitaliseringen.
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Indsatsområde 3
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Indsatsområde 4
Skolegrunden

Skolegrunden er beliggende i den vestlige del af Ringkøbing ved Enghavevej, der danner grænsen mellem de ældre bydele i bymidten på og nyere
byområder. Skolegrunden har tidligere rummet Ringkøbing Skole, som er
nedlagt, solgt til nye anvendelser og nu nedrevet. Den oprindelige skolebebyggelse var opført i en karrestruktur i op til 3 etager med saddeltag og i
rødt tegl. På den østlige del af grunden mod Enghavevej er der etableret en
dagligvarebutik, og den resterende del af grunden fremstår med græs og
bruges til forskellige midlertidige aktiviteter.
Skolegrunden har en central placering i bymidten og er derved også af
afgørende betydning for den generelle udvikling af bymidten og den fremtidige byudvikling i byomdannelsesområdet øst for Enghavevej.

Grønt byrum med aktiviteter for alle generationer

Åbne, offentlige funktioner som f.eks. kulturhus eller bibliotek

Både funktionelt, rumligt og arkitektonisk bør en fremtidig udvikling på
skolegrunden ske i samspil med bymidtens skala og rumligheder - og ikke
mindst understøtte butikslivet som er afgørende for bylivet og mangfoldigheden. Med eksempelvis åbne, publikumsorienterede funktioner i stueetagen mod gaden kan en ny bebyggelse medvirke til at skabe et flow af
mennesker og liv i gadebilledet.

Skolegrunden udgør en oplagt placering for en variation af funktioner som
butikker, små virksomheder og kulturelle aktiviteter blandet med boliger i
de øvre etager. Der har i gennem processen bag helhedsplanen været flere
idéer på banen som fx. kulturhus, bibliotek, teater og grøn bypark mv.

Midlertidige aktiviteter på Skolegrunden af Teatret Om

Diagram, der viser vigtige overgangszone, byrum og gadeforløb i bymidten
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Karrébebyggelse med butikker i stueetagen skaber en tæt by i
forlængelse af den eksisterende tætte bymidte
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FORANKRING OG IMPLEMENTERING

Indsatsområde 5

Som skole læser vi folkeskolereformen med øgede
krav til professionalisering af bevægelse i undervisningen, ikke kun i de idrætslige aktiviteter, men også i
den mere almene undervisning. På Alkjærskolen har
vi allerede mange gode erfaringer med bevægelse
i undervisningen. Det sker ofte, at undervisningen i
dansk, matematik, tysk og engelsk foregår udendørs,
hvor bevægelse indgår som en naturlig del af undervisningen. I den aktuelle hverdag oplever vi en positiv
spiral på dette område, hvor ideer udveksles på tværs
af faggrupper og årgange. Udover at vores egne engagerede medarbejdere inspirerer hinanden, så oplever vi også, at praktikanter ofte kommer med nye
vinkler på denne del af undervisningen. Vi ser at elevernes, lærernes og pædagogernes trivsel styrkes på
baggrund af disse tiltag.

Området omkring svømmehallen er udpeget som et indsatsområde af to
årsager. I løbet af helhedsplan-processen har der været stor interesse for
området fra de deltagene aktører - det er tydeligvis et vigtigt mødested
i byen for både børn og voksne, og det vil helhedsplanen gerne støtte op
om.

Derudover er området en del af Børnenes By - et privat initieret udviklingsprojekt, der har fokus på at skabe et tryggere, mere tilgængeligt og
mangfoldigt Ringkøbing Syd. Visionen er at øge børns livskvalitet gennem
forbedringer af det offentlige rum. Leg, læring og landskab flettes sammen
med institutioner og boligområder, hvor børn og voksne bor og opholder
sig dagligt. Infrastrukturen tilpasses, således at børn kan færdes sikkert
og frit mellem hjem, skole og fritidsaktiviteter. Børnenes By arbejder med
sportslige aktiviteter og naturoplevelser, sociale mødesteder og rekreative
tilbagetrækningssteder.

Allerede et år inden implementeringen af skolereformen har vi på Alkjærskolen arbejdet målrettet med
understøttende undervisning ved brug af pædagogisk personale, der ellers har deres hovedopgaver i
forbindelse med fritidstilbuddene. I den forbindelse
udvikles dette område kontinuerligt og skaber en tydelig sammenhæng mellem skolens forskellige læringssituationer. Det er vores oplevelse, at dette falder
fint i tråd med intentionerne i folkeskolereformen og
Bosætning
de målsætninger, vi har for BØRNENES BY. Vi forventer
Vi forventeratatvidereføre
kunne seog
envidereudvikle
positiv og målbar
ef- for underdenne form
fekt på bosætningen
i området i ide
almindelighed
støttende undervisning
kommende år.og

B. Den åbne skole
Samarbejde med uddannels
ger, fritidsliv, erhvervsliv, kirke,
være mere bevægelse som e
vernes læring – ikke blot i frikv

C. Elevråd
Elevrådet arbejder i skoleåre
skolens legepladsområde. Re
liste af forslag og ønsker til for
res i BØRNENES BY.

D. Aftenklubben i Ungdomsgå
Vi vil udvikle et nyt tilbud for
tilbud vil primært bestå et ra
miljø, der skabes sammen m
nal TV MAX. På sigt vil dette
journalistinteresserede som d
der gerne vil klippe, sample o
unge via et tæt samarbejde
le, erhvervsskoler, gymnasier,
og erhvervsliv i nærområdet
interaktion mellem de elektro
gelse i skole og fritid for at op
bevægelse som en integreret
og fritid. Her vil et nyt aktivite
len også være et væsentligt a

Folkeskolereformen

Den aktuelle folkeskolereform har visioner, der også peger i retning af
et stort behov for udearealer, som imødekommer undervisningsforløb, hvor der er fokus på læring og bevægelse som en naturlig del af
hverdagen.
Væsentlige visioner for Folkeskolereformen:

SUCCESKRITERIER
Ringkøbing K i særdeleshed, i takt med realiseringen
af projektet fra offentliggørelse over dialog og videreudvikling til implementeringsforløbet.

•
•
•
•

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, som de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt
andet gennem respekten for professionel viden og
praksis.
Folkeskolen skal medvirke til at fremme sundhed hos
børn og unge og understøtte motivation og læring i
skolens fag.

Alkjærskolens arealer

Vi forventer, at de nuværende udearealer på Alkjærskolen omdannes til et aktivitetsområde, der
sprudler af liv og energi. Som et tilløbsstykke skal det
være levende fra solopgang til langt ud på aftenen.
Området vil samtidig fungere som løftestang for nye
initiativer og aktiviteter, som ikke kræver særlige
kompetencer eller udstyr.

Visionen for Børnenes By inkluderer tre strenge:
EN BLÅ-GRØN BY

A. Understøttende timer (lære

Vi ønsker at skabe en brugerdrevet organisation under projekttitlen ”Forældre og lokalsamfund – aktive
ressourcer omkring BØRNENES BY. Vi forestiller os, at
organisationen skal indgå i den overordnede organisering af BØRNENES BY med ansvar for samarbejde i
nærområdet (se punkt 5. Organisering).

området omkring svømmehallen

EN AKTIV BY

Uddrag af konkrete
skolen

Et attraktivt aktivitetsområde på Alkjærskolen vil bidrage til yderligere professionalisering af bevægelse
i undervisningen. Vi satser på at opnå en mere attraktiv skole, der fastholder og tiltrækker elever og personale. For at dette kan lykkes, er det vigtigt med et
godt samarbejde, både internt og eksternt omkring
skolen. Aktivitetsområdet søges bemandet i aftentimer via Aftenklubben i Ungdomsgården (Ungdomsklub for 6.-10. klasse, underlagt Alkjærskolen) og samarbejdsaftaler med lokale foreninger, klubber, social
gademedarbejder og SSP.

Ringkøbingrusen - projektforslag fra Børnenes By - MBYland

Børnenes By angiver konkrete projektforslag til aktivering af eksempelvis
strandområdet ud for svømmehallen og gode stiforbindelser videre rundt
i den sydlige del af byen og langs med fjorden. Visionsoplægget er udarbejdet af MBYland.

Alkjærskolen

Vi forventer en reduktion af overvægtige børn og
sygefravær samt videreudvikling af skolen som en
af landets bedste faglige og sociale skoler mht.
børnenes trivsel. Det engagerede samarbejde med
forældre, lokale aktører, erhvervsliv og foreninger i
lokalområdet skal udvides via fokusset på aktivitetsområdet som en positiv faktor for trivslen i området.

MÅLSÆTNING

Reduktionen af overvægt kan måles hos sundhedsplejersken med planlagte mellemrum. Målingsresultaterne indgår i rapportering på
individ-, klasse- og
nærområdet omkring Alkjærskolen
For at realisere BØRNENES BY foreslås det at danne et
skoleniveau.
Sygefraværet
dagligt
og
• registreres
450 børn, der
går på Alkjærskolen,
smukt, samlet landskabeligt netværk
af forbindelser
hvoraf
ikke mindreeller
end 34
nationer er
mellem attraktioner. Tre stiforbindelser
for fodgængedanner
baggrund for dialog ved
uændret
stirepræsenteret
re og cyklister – Fjordstien, Engruten og Banerne med
gende/faldende
niveau.
hver deres egenskaber – binder områdets børne•
400 brugere af SFO og ungdoms- og
venlige anlæg og institutioner sammen i et fortættet
midtpunkt af legelandskaber og opholdssteder.
Vi ønsker at fastholde

•
•
•
•

Radio, nyheder og TV
Styring af lyssystemet i B
Information om og vejl
aktivitetsmulighederne
sociale medier, apps o
Kommunikation og per
en digital verden

”Der er en dokumente

På denne
måde vil
unge
sisk aktivitet
ogdelæring
bliveets
koblet
sammen
fys
Udvalg
for med
Idrætsf

ganisationer, oktober
hvis den fysiske aktivit
indebærer succesople
tilbyde mennesker i al
sesrum.

Det skal være sjovt at
der skal åbne sig. En l
fordres alt efter alder
på, vil lys kunne skabe
rer til fortsat og anderle
set kan, ud over at da
interaktivt bevægelse
påvirke og udfordres
erne oplyses, således
skolens lukketid.

Arealerne skal være stedet, hvor man mødes i Ringkøbing – et legetorv, hvor man både kan deltage i
spontane og planlagte aktiviteter. Det kunne være
et sted at mødes til børnefødselsdage eller legeaftaler, hvor enkelte eller flere personer og familier mødes.

EN BY FOR ALLE

I fagrækken arbejdes med te
former. Et relevant tema kun
apps til f.eks.:

Trafik

etablere eksempelvis ”grønne klasseværelser” skabes naturlig bevægelse, hvorigennem de læringsprocesser, der skaber innovation og nytænkning kan understøttes, samtidig med at det lovpligtige pensum tilegnes. Børnene skal kunne vokse
med omgivelserne. De nye tiltag henvender sig ikke blot til mindre børn, men tilbyder forskellige sværhedsgrader, således er der er udfordringer, man først vil kunne
mestre, når man bliver ældre.

Nærmiljøet

Vi forventer at indgå samarbejdsaftaler med eksterne aktører i lokalområdet (institutioner, klubber, foreninger etc.) samt at etablere et ungeråd i tilknytning til SFO
Ungdomsgården. Med disse aftaler forventer vi øget sammenhængskraft og større
tryghed i lokalområdet. Effekten af dette vil vi blandt andet undersøge ved at
etablere målinger af forældretilfredshed. Der arbejdes ligeledes med benchmark
før etableringen af BØRNENES BY.

aftenklub
•
150 børn,
går
og børpositionen,
somder
en
afi vuggestue
de skoler
Derudover forventer vi via det kommende ungeråd at gennemføre spørgeskemanehave
i Danmark hvor børnene •trives70
bedst
– såvel fagligt
BØRNENES BY giver mulighed for at bygge nye relatiobeboere på Ringkøbing Plejehjem undersøgelser blandt de brugere, der benytter aktivitetsområdet. Herunder vil vi
som
socialt.
Vi vil fortsat udarbejde
forMindes undersøge effekter og eventuelle muligheder for videreudvikling. Vi vil også måle, i
ner mellem forskellige aldersgrupper
(0-100
år), kultu•
30 børn et
og benchmark
unge på Schuberts
rer (mere end 34 nationer i skoledistriktet)
og interesbotilbud.
trivsel ved
at gennemføre måling
af elevtrivsel i alle
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og motivation,
lokalområdet
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klasse-ogog
afkliker
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de sociale grupper,
og gruppeovergange lettere:
ringer i området
spænder
vidt, og bliområder samt til at måle fremtidige
effekter
af BØRver dermed et spejl på det omgivende
NENES BY.
•
Vuggestue til Børnehave
samfund,
I BØRNENES BY vil børn hver dag kunne opleve bevægelsesglæde, og det enkelte
•
Børnehave til Skole
•
Skole til SFO
BØRNENES BY giver alle børn på Alkjærskolen, borge-barn, uanset alder, motiveres til bevægelse. Nogle af de ord, der knytter sig til
•
SFO til Forening/Ungdomsklub
re i alle aldre i lokalområdet og især den gruppe af bevægelsesglæde, er: Oplevelse, fordybelse, udfordring, en given sig hen i nuet,
•
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•
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•
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Socialt samvær og samarbejde kan være en afgø-

Bevægelse

Læring

I sammenhæng med
del af projektet at ska
læg, der understøtter
spændende og sikke
Søibergsvej. De bløde
len og ældre fra plejeh
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stå synergi, der skaber
mer. Vi vil også tilbyde
som f.eks. bænkkante
ge, der forener hele om
understøtte et tæt sam
eninger, klubber og in
for en større integration

Samskabelse
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gaver, der skal løses, v
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kan gøres mere levende og nærværende. Ved at

Svømmeamfi - projektforslag fra Børnenes By - MBYland

Alkjærskolens arealer er velegnede til etablering af
fremtidens udemiljø. Da der er meget begrænsede
aktivitetsmuligheder på arealet i dag, ønsker vi med
projektet at udvikle og tilbyde en mangfoldighed af
aktivitetsmuligheder for leg, læring, bevægelse og
samvær, hvor udemiljøet udgør et lokalt mødested
for børn, unge og ældre.

Målgruppe

Målgruppen er alle borgere og brugere i Alkærområdet - uanset alder - med skolen som centrum i BØRNENES BY. Området går ud til Alkær lukke, Svømmeog Vesterhavshal og Ringkøbing K.
Ringkøbing har et befolkningstal på ca. 10.000 indbyggere. Hertil kommer de mange turister, gæster
og pendlere, der besøger eller arbejder i området.

rende del af idræt, spil, leg og bevægelsesaktiviteter. Med de nye aktiviteter og Alkjærskolens skolegård og idrætshal i en ny og opdateret funktion kan
BØRNENES BY virke som en katalysator, der inspirerer
alle aldersgrupper i nærområdet til leg, bevægelse,
samvær og læring på nye måder. Det samler alle på
tværs af etnisk og social baggrund og bliver et aktivt
være-, møde- og opholdssted for skolens børn såvel
som områdets fritidsbrugere og lokalområdets beboere, gæster og turister.
BØRNENES BY henvender sig også til borgere, der i
dag er tæt forbundet med teknologi, mest opholder sig indendørs og fysisk er mindre aktive. Målet er
at etablere aktiviteter, der sætter skub i disse mennesker ved at tilbyde faciliteter, der taler med og til
disses ”teknologiske sprog” og motivation.

Vi tænker målgruppen som alle fra 0-100 år:
•
1000vis af turister der besøger
Ringkøbing hvert år
•
mere end 5.000 indbyggere i

4
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HANDLINGSKATALOG

På de følgende sider beskriver vi Helhedsplanens Handlingskatalog. Kataloget beskriver processens tre runder med fokus på de aktiviteter, der ledte frem til formuleringer af konkrete
handlinger til realisering af en række idéer. Derefter vises et forslag til fremtidig organisering af
aktørerne og de projekter, de vil arbejde for at realisere, og de 8 projekter der i skrivende stund
arbejdes med beskrives. Til sidst findes en tematiseret oversigt over samtlige idéer, der har indgået i udviklingen af helhedsplanen.
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Idé- og kortlægningsrunde

I denne runde blev alle Ringkøbings forskellige aktører inviteret til at komme med idéer til, hvad der kan gøre Ringkøbing til et bedre sted at hhv.
bo, besøge, arbejde, holde fri, være barn, være ung, være voksen og være
gammel i.
Aktørerne kunne udfylde et spørgeskema på RKSKs hjemmeside, hvor de
også kunne lægge idéer og billeder ind i en idégenerator. Derudover blev
der afholdt en række korte interviews på skoler, ungdomsuddannelser,
arbejdspladser, foreninger, aktivitetscentre og restaurationer samt foran
dagligvarebutikker. Der kom også idéer frem på den første workshop med
nøgleaktørerne.
I alt blev der indsamlet 316 idéer.

Interviews på torvet

Idégenerator på RKSKs hjemmeside

Interviews med byaktører

Tematisering af idéer
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RESSOURCE- og koblingsrunde

Efter at have kategoriseret idéerne fra Idé- og kortlægningsrunden, blev
alle aktører i Ringkøbing inviteret til et Byaktørmøde, hvor de fik mulighed
for at melde sig til at bidrage til realisering af en eller flere idéer.
Tilmeldingen skete ved udfyldelse af et spørgeskema, hvor de skulle forholde sig til, hvilken rolle, de gerne ville spille i realiseringsprocessen og
hvor meget ansvar de gerne ville tage for processen. Som et minde fra
dagen kunne deltagerne udfylde en aktør-magnet, som de kunne tage med
hjem.
Der kom i alt 127 tilmeldinger.

Billeder fra Byaktørmødet
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Aktør-magnet

HELHEDSPLAN RINGKØBING

rekrutterings- og
færdiggørelsesrunde

I denne runde blev alle de aktører, der havde meldt sig til at bidrage til realisering af én eller flere idéer inviteret til et Handlingsmøde, hvor idéerne
skulle konkretiseres. På baggrund af deltagernes spørgeskemaer, var der
blevet dannet en række projektgrupper, som på Handlingsmødet arbejdede med at definere det konkrete projekt som gruppen vil arbejde med at
realisere. Projektgrupperne udarbejdede en projektbeskrivelse og begyndte udarbejdelsen af en egentlig handlingsplan.
På mødet blev der arbejdet med i alt 8 projekter.

Et af projekterne er etablering af et udviklingsråd for Ringkøbing, og dette
udviklingsråd forventes at få en koordinerende funktion i forhold til de
andre projekter.

HANDLINGSPLAN
HVILKE RESSOURCER HAR VI I GRUPPEN:

HVILKE RESSOURCER HAR VI I GRUPPEN:

HVILKE RESSOURCER HAR VI I GRUPPEN:

HVILKE RESSOURCER HAR VI I GRUPPEN:

HVILKE RESSOURCER HAR VI I GRUPPEN:

DE FØRSTE SKRIDT
HVAD:

PLANLÆGNING

UNDERSØGELSE

UDVIKLING

FÆRDIGGØRELSE

IBRUGTAGNING

1.

HVEM:
HVORNÅR:
BRUG FOR HJÆLP:

HVAD:

2.

HVEM:
HVORNÅR:
BRUG FOR HJÆLP:

HVAD:

3.

HVEM:
HVORNÅR:
BRUG FOR HJÆLP:

DET HAR VI BRUG FOR HJÆLP TIL:

DET HAR VI BRUG FOR HJÆLP TIL:

Skabelon til realiseringspil

DET HAR VI BRUG FOR HJÆLP TIL:

DET HAR VI BRUG FOR HJÆLP TIL:

DET HAR VI BRUG FOR HJÆLP TIL:

Billeder fra Handlingsmødet
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Projekter

På de følgende sider beskrives de 8 projekter, der i skrivende stund er under realisering som
en del af helhedsplan-processen, og der vises et udkast til organisering af projektgrupperne.
Projektbeskrivelserne er udarbejdet på Handlingsmødet, hvor hver projektgruppe begyndte at
udfylde en realiseringspil med projektbeskrivelse og handlingsplan for deres projekt. Projektbeskrivelserne er et øjebliksbillede af projektgruppernes allerførste tanker om projektet, og
grupperne arbejder videre med både projektbeskrivelse og handlingsplan. På Handlingsmødet
valgte hver projektgruppe også en tovholder for gruppen, der kommer til at fungere som gruppens kontaktperson.
De 8 projekter er:
Udviklingsråd

Skolegrunden og nærområdet (se placering på kort)
Mere puls på Pulsparken (se placering på kort)
Kreativt værksted (se placering på kort)
Inkluderende fællesskaber

Altid liv på havnen (se placering på kort)
Stationsbroen (se placering på kort)
Tilflyttere

Hvis du har lyst til at bidrage til Ringkøbings udvikling ved at deltage i en af projektgrupperne,
er du meget velkomment til at kontakte projektgruppens tovholder.
Hvis du gerne vil starte en ny projektgruppe op, er du meget velkommen til at kontakte udviklingsrådets tovholder, der kan hjælpe dig med at koordinere dit projekt med andre projekter i
Ringkøbing.
Du kan finde tovholdernes kontaktoplysninger på www.rksk.dk/helhedsplan
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Kortet viser projekter med fysiske placering
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projektbeskrivelser
Projektgruppernes første tanker om projektet

udviklingsråd

Hvad går vores projekt ud på?
At fungere i en koordinerende rolle som kan understøtte projekter og idéer samt understøtte vækst
Hvem er det for?
Ringkøbing, særligt alle de projektgrupper som er lavet og som kommer fremover.
Hvor skal det realiseres?
Ringkøbing, men ikke som en del af kommunekontoret.
Hvorfor er det vigtigt?
For at understøtte visionen for helhedsplanen.

skolegrunden & nærområdet
projektbeskrivelse under udarbejdelse

mere puls på pulsparken

Hvad går vores projekt ud på?
At skabe blikfang og invitation ved indgang til Pulsparken fra Kongevejen. Tilføre området en helhedsplan.

Omdanne tennisbaner til paddle-tennisbane. Mere sjov for mindre børn. Lækker helårsbadestrand nedenfor.
Hvem er det for?
Lokale og turister.

Hvor skal det realiseres?
Pulsparken.

Hvorfor er det vigtigt?
For at fastholde og tiltrække nye borgere og gæster/turister. Der mangler aktiviteter efter lukketid.

kreativt værksted

Hvad går vores projekt ud på?
At skabe et kreativt værksted som er åbent for alle. En form for vugge for kreative iværksættere, kunsthåndværkere mv. Et samlingssted som rummer både kompetence center, værksteder for teateret OM,
aftenskoler mv. Inspireret af Godsbanen i Aarhus.
Hvem er det for?
For alle borgere unge som gamle. For kreative og iværksættere.

Hvor skal det realiseres?
I området mellem generator og stationsbygningen f.eks. materielgården eller det gamle posthus.
40

Hvorfor er det vigtigt?
Vi mangler et sted hvor vi kan samles om aftenen eller om vinteren. Et sted hvor vi kan skabe netværk
mellem unge, iværksættere, flexjobbere og kreative mennesker.

inkluderende fællesskaber

Hvad går vores projekt ud på?
At skabe et uformelt møderum for voksne med udgangspunkt i brætspil og fællesspisning. Forventningen er at det udvikler sig til flere aktiviteter - projektet vil udvikle sig med det, der er energi og lyst til.
Hvem er det for?
Mennesker som har lyst til at møde andre i uforpligtende samvær.

Hvor skal det realiseres?
Eksisterende bygning som bliver brugt begrænset, gerne centralt så det er nemt at ”droppe ind”, når
man går forbi.

Hvorfor er det vigtigt?
Fordi det gode liv skaber livskvalitet. Et rum som skaber samvær modvirker ensomhed, skaber fællesskaber og venskaber på tværs af generationer. Det kan være med til at højne lykke og skabe tryghed.

altid liv på havnen

Hvad går vores projekt ud på?
Bedre udnyttelse af området foran Rådhuset, f.eks. en flydende scene, hvor man kan lave musikevents
mv.
Faste aktiviteter i sommerhalvåret
Små fiskerhuse til overnatning i Dommerhaven
Hvem er det for?
Borgere og turister i alle aldre.

Hvor skal det realiseres?
Havnen og græsarealet ved Dommerhaven

Hvorfor er det vigtigt?
Vi ser det som en unik mulighed for at skabe liv på havnen

stationsbroen

Hvad går vores projekt ud på?
At forbinde bykernen med beboelsesområderne og uddannelsesinstitutionerne.
Hvem er det for?
Ringkøbing-Skjern kommunes borgere og gæster i byen.

Hvor skal det realiseres?
Ringkøbing Station, som en kobling til eksisterende og fremtidige stisystem over banelegemet.
Hvorfor er det vigtigt?
For at udvikle Ringkøbing i balance og skabe sammenhængskraft.

tilflyttere

Hvad går vores projekt ud på?
At tiltrække folk til Ringkøbing og få dem til at blive boende i Ringkøbing. Netværksskabelse.
Hvem er det for?
Tilflyttere og potentielle tilflyttere til Ringkøbing.
Hvor skal det realiseres?
Online platform.

Hvorfor er det vigtigt?
For at skabe udvikling og sikre arbejdsstyrken i byen.

organisering af aktører og projekter

HELHEDSPLAN RINGKØBING

samarbejde mellem projektgrupper, Udviklingsråd og Ringkøbing-skjern kommune
Et udkast til organisering af aktører og projekter er at Udviklingsrådet
kommer til at fungere som koordinerende led mellem de enkelte projektgrupper og som kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende strategiske forhold.

Hver projektgruppe vælger en tovholder, som har kontakten til Udviklingsrådet.
Projektgrupperne har også – efter behov – mulighed for at få en kommunal kontaktperson, som kan hjælpe gruppen med viden og eventuel sagsbehandling.

Fællesskaber
fremtidig

RKSK

Mere liv i
midtby /
kreative
værksteder

projektgruppe

Byudvikling
og omdannelse
(skolegrunden)

udviklingsråd

havneudvikling /
Aktiv fritid

Byudvikling
og omdannelse

(jernbaneområdet)

Branding og
formidling

RKSK

fremtidig
medlem af projektgruppe

projektgruppe

tovholder i projektgruppe
medarbejder i RKSK (kommunal kontaktperson)
medlem af udviklingsråd
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bilag

Bruttoliste over Idéer
På de følgende sider findes en bruttoliste over de idéer, der blev indsamlet i Idé- og kortlægningsrunden. Mange af idéerne har været foreslået af flere personer. For overskuelighedens
skyld er idéerne kategoriseret under en række temaer.
De idéer, der har en fysisk placering i Ringkøbing, har et tal i parentes efter navnet på idéen.
Tallet refererer til idéens placering på kortet på modstående side.
Idéer, der blev bemandet i Ressource- og koblingsrunden, er markeret med rød tekst.

42

HELHEDSPLAN RINGKØBING

idé der blev bemandet ifm. byaktørmødet
ubemandet idé

Kortet viser placeringen af de idéer fra idé- og kortlægningsrunden, der har en fysisk placering i byen samt
hvilke af idéerne, der blev bemandet i ressource- og koblingsrunden.
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byliv
Caféliv

Brætspilscafé

LIV

Mere liv i gaderne om aftenen
Mødesteder for 30+

pubquiz - samler 18-70 årige

Teater, sangaftener, sport og
lignende aktiviteter

Stationsområdet

den gamle midtby + liv

Omdannelse af det gamle jernbaneområde

Forlæng gågaden, især om sommeren
Bilfri zone i midtbyen

Vinterliv

Skiltning af stier og steder i midtbyen

Vinbar eller lignene for det
mere modne publikum
Flere musikarrangementer
Et center i midtbyen

SKOLEGRUNDen

udvikling af skolegrunden (16)

Placeringen af statuen

grøn p-plads /p-kælder på skolegrunden (16)

et grønt forsamlingshus på skolegrunden (16)

Bibliotek/multihus på den gamle skolegrund (16)

Bygninger for rekreative aktiviteter ved posthuset (1)

Gl. skolegrund som bibliotek/aktivitetscenter/kulturhus (16)

Ungdomsboliger i det gamle posthus (1)

Gl. skolegrund som kulturhusprojekt (16)

Diskotek i det gamle posthus (1)

Gl. skolegrund bibliotek/kulturhus (16)

Gammelt erhvervsområde
parkering

Gøre mere for bygningsbevarelsen
Omdannelse af gamle
industribygninger til boliger/
offentlige formål

Flyt bilfirma og byggemarkeder væk
fra Enghavevej
Mere varieret butiksudvalg, fx
Søstrene
Grene, Monki, H&M

Renseanlæg omdannes til boliger
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Ren by

Invitere til fælleskab - skabe samhørighed

En sportsbar

Aktivere parkarealer og små
pladser

Grønne områder i midtbyen

skøjtebane på torvet (57)

Interaktiv skraldespande, belægning/belysning på torvet

BY

Ældreboliger i midtbyen
Bygge i ældre og charmerende stil

TORVET

Flere torvedage

DET GAMLE POSTHUS

Mulighed for mindre butikker/boder

Flere mindre butikker for
specialbutikker

Ingen biltrafik i Algade (6)

Rock i Ringkøbing i 2 dage

Flere arrangementer
som træskæreren

MIDTBYen

stiforbindelse til Kraft
Tomme pladser og bygninger til
lejligheder

Søndagsåbent i butikkerne om sommeren
Brandformidling i byrummet

Mindre butikker i den gamle Aldi
Skraldespand ved Kvickly

En koncertsal eller musikhus
Aktivere døde pladser

Udendørs opholdssteder

RINDUM

Gøre Rindum-bydelen mere aktiv

Rindum: Mangler parkering, skiltning, flow,
stier på tværs af bydele
Rindum: placering/samling af idrætsanlæg
Købmand eller indkøb i Rindum

Sikre skoleveje specielt i Rindum

fjorden og havnen
AKTIVITETER

Bålpladser og mulighed for bål på stranden

Børnenes by; Fjordbad

hole in one (driving range ud i vandet) (64)

Boder på havnen

vindsurf område m. vindsurf skole

Fjerne tang om foråret for at undgå lugtgener

Aktiviteter, liv og udfoldelse på havnen
Vandski i Ringkøbing Fjord
Vandsportsaktiviteter
Undervisning ved åen
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HAVNEBY

Boliger eller feriehuse på
erhvervsøen

Havneby: kobling mellem havn
og by

Rådhus omdannes til bibliotek (18)

Ferieboliger på vandet ud for
havnen

Det gamle havnekontor som servering for
fiskehuset
Caféliv

Caféliv ved smakker-havn

SEJLADS

Sejlads i havnen

ATMOSFÆRE OG LIV

Gentænk havnen: liv, turister, legeplads

bårudlejning ved havnen
bådture

Mere attraktivt på havnen (boliger, legeplads,
bådplads, café)
Bevare havnens hyggelige, unikke havnemiljø

Udnyttelse af havn som aktivt område

Skabe liv og aktivere rådhuset og dets omgivelser

BADEFACILITETER

Havnebad og vinterbadeklub
Badebro og sauna

bynær Badestrand

Badebro vej fjorden

Badebro og strand ved svømmehallen

Omklædnings- og brusemuligheder v. havn/strand (3)

Badebro ved Ringkøbing K

Aktivere havnefronten m. flere caféer og
aktiviteter

FJORDEN I BYEN

Rutebåd mellem naturkraft og ringkøbing havn
Værested ved Fjorden

Udfoldelsesmuligheder ved Fjord og havn
Integrere Fjorden i det daglige liv

Gøre vandet og Fjorden mere synlig og integreret
i bylivet
Trække Vonåen ind i byen

Små gadelys langs Fjordstien

noget som “Sorte Bakker” tættere på byen
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aktiv fritid

KULTUR OG MUSIK

Kultur/ungdomshus i midtbyen a la
Herning bibliotek

kreativt værksted (1)
kunstkollektiv

Åbne værksteder

gør indianerbyen aktiv for kunstmalere/kunsthåndværkere (56)

Legepladser

LEG

Forlystelsespark
Oplevelsespark

Rutsjebane ved Rindum skole (21)
Vandland

kultursti/skulpturpark rundt om
vestas (52)

Aktivitetscenteret var åbent i
weekenderne (20)
Information om tilbud

Bedre kultur- og fritidstilbud

Tiltrække kunstnere. Lave kunst

Et symfoniorkester eller
samarbejde med Aarhus
symfoniorkester

Gratis øvelokaler

Brede kulturtilbud

Bibliotek og multihus
Aktivitetscenter

Folkets hus i gammelt
bogtrykkeri (19)

Aktiviteter udenfor åbningstider
Mere at komme efter på kunstmuseet

SVØMMEHALLEN

Beach volley ved svømmehallen (17)
Multi-baner v. svømmehallen (17)

rulleskøjteasfalt og Skaterbane ved
svømmehallen/pulsparken
Vandrutschebane

Ungdomsmiljø ved svømmehal - beachvolley, skate,
multibaner (2)
Beach-håndbold og -fodboldbane ved svømmehal
Flere legeredskaber i svømmehallen

SPORT

Paddle-tennis i Ringkøbing
Tennisklub

”pulspark med bold” ved roficenteret
Skaterpark

Golf tæt ved byen
Motionssløjfe
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En bedre svømmehal

Kajakudlejning

Multisportsbane/område

Udendørs motionsredskaber
Motion og kultur events
Multihal (sport)

Multibane + streetsport

natur
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ANLÆGGET
(Alkjær Lukke)

Nyt liv i anlægget (24)
Isboder

Større søer

Arrangementer i anlægget
Dyrepark

GRØNNE OMRÅDER

Bynær skoven - skoven ind i byen

Grønne områder i midtbyen

Bynær skov v. “hundeskoven”/
Femhøjsande

Vær ikke bange for at bruge naturen
endnu mere

Plant høje træer

Udnytte grønne områder til
rekreative områder

Åbning af kirkegårdens arealer
Flere skovparker

Park på gammel TDC grund

En have bag det gamle sygehus
En park ved Aldi

Tilså offentlige arealer med
engblandinger
i stedet for græs

Integrere anlægget bedre i byen

Rindum: Gøre byen grøn og spiselig

Udnyttelse af grønne områder

FORBINDELSER

Brosten og Lindetræer på Mellemgade,
Vestre Strandgade og Smedegade

Mødesteder i naturen som er åbent for
alle

Overdækket udendørs bålhytte
En fiskesø

Grønt bybånd m. kobling til Ringkøbing K

Flere bænke

Grøn kile/grøn ring fra Ringkøbing K til
Vonå

Kurser i at skabe og passe frodige
arealer

Bedre affaldssortering

MILJØ

selvkørende busser & biler

Mulighed for at leje elbiler
Ren by

Tiltrække virksomheder med
energi-image

Banebrydende på økologi

Center for forskning i
vedvarende energikilder

Eksperimenter med energiplus huse
Elbiler til deling

Naturens Rige: Danmarks Brasilien.
Frisk luft til hele landet
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velkommen til ringkøbing

børn - unge - ældre
Mulighed for videregående
uddannelse selvom man bor i
Ringkøbing

UNGE

Mødesteder for unge

Flere fællesskaber for unge

Bedre ungdomsmiljø

Multihus med værksteder

Skate- og streetsportfaciliteter

Netværk med de unge og tal med dem
om
fremtiden

Inddrag de unge mere i udviklingen af
byen
Spontant mødested for unge

Quickbus til skole og musikskole om
eftermiddagen

Multihus for unge (som Subhuset i
Holstebro)

BØRN

Legeplads for store børn i anlægget/grøn kile
Forlystelsespark

Arrangementer målrettet børnefamilier
Sikre aktiviteter for børn

Gratis aktiviteter for børn

Gode forhold for børnefamilier

Lektiecafé med hjælp fra det grå guld
Hjemmepasning

Fritidstilbud til børn
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TURISTER

Flere hoteller - måske et i 16 etager
Campingplads på bakken før Velling

Hjælpe turister på vej (mundlig service)

Ungdomsmiljø ved svømmehal beachvolly, skate, multibaner (2)

Ringkøbing by skal gøres mere aktiv til turister - café
teske har lokaler til møder

Gratis pendlerkort hvis man bliver
boende under sin uddannelse

Ringkøbing miniby - a la varde

Et sted i byen for unge over 20, hvor
man kan danse

Et besøgscentrum med samlet overblik over aktiviteter
Længere åbningstider i turistsæsonen

Ungdomsaktiviteter uden alkohol
Et generator for unge

Større udvalg i overnatningsmuligheder

Bedre og mere varieret natteliv

Byferie og alternativer til klassisk sommerhus

Værested om vinteren for unge, der
ikke inkluderer sport

Flere muligheder for at gå i byen for
de 15-17 årige

branding af byen

At kunne gå i byen uden røg

Anlægge et feriecenter

BRANDING

vestjyllands gamle hovedstad (historien som brand)

Gøre mere for at fange de unge før de
flytter fra byen for at uddanne sig,
så de kommer tilbage

skiltning - formidling af byens historie

HÅNDVÆRKERUDDANNELSE M. FOKUS PÅ DET GAMLE HÅNDVÆRK

Faciliteter der ikke kun handler om
fodbold og håndbold

Positiv presse

Flere jobmuligheder for
gymnasieelever etc.

Forbedre skolernes ry (Rindum og Alkjær)
Mangler branding af erhvervsliv

ÆLDRE

Oldekolle i den gamle Amtsgård

Ny og styrket erhvervsstrategi

TILFLYTTERE

OldeKolle-boliger i det gamle erhvervsområde
ved Fjordgården

Events hvor der fortælles om tilbud til indbyggere i
Ringkøbing

Hjælpe svage med transport til aktiviteter

Arbejdspladser for højtuddannede

Hjemmelavet mad på plejehjem
Tid til omsorg for ældre

Mere netværk mellem indfødte og tilflyttere
Indsats for at give begge ægtefæller arbejde

Tilbud på tværs af alder og handicap

Events hvor der fortælles om erhvervsstrategi

Flere plejehjemspladser

Arbejdsmuligheder

Information om tilbud til svage og ældre
Bedre plejehjem

Jobmuligheder. Opmærksomhed på byens udbud
Fokus på jobskabelse

veje og stier

VEJE

PARKERING

P-pladser langs Nørredige/
Enghavevej (4)

Parkeringspladser v. Nørredige &
Byskellet (4)

lukke kongeveJen ved museet (44)

Vejforbindelser mod øst

Vonå - adgang til RUB fra Søndervig
Landevej

Mindre tung trafik igennem byen

Mergelvej: Primære indkørsel til
skole (9)

En rundkørsel ved landevejen til
Søndervig hvor man drejer mod
Kloster

Et Y-kryds ved Søndervig, hvor man
skal dreje fra mod syd (Hvide Sande)
og nord ca. 2-300 m før det nuværende
lyskryds
Ændring el. omlægning af
lysregulering v. Q8 (22)
2+1 vejbane v. Herningvej

En motorvej til Ringkøbing

Bedre infrastruktur og vejforhold
og transport i byen

Flere transportmuligheder så byen
er tilgængelig for flere

et samlet ringkøbing
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Sammenhængende infrastrukturer
i byen

Gl.erhvervsområde: parkering,
stiforbindelse til Kraft

Bedre parkeringsmuligheder tæt v.
midtbyen

Bedre vejnet til Herning og
Holstebro

Byudviklingsforening/Råd

FÆLLESSKAB

Tilbud på tværs af alder og handicap

Luk et stykke af Rindumvej

Gøre ringkøbing til pigernes by

Mangler der en indre ringgade?

Dan en Ringkøbing-komité, hvor skiftende borgere diskuterer og kommer med forslag

Ændre krydset Vasevej/
Holmegaardsvej (7)

Bedre samarbejde og integration mellem skole og musikskole. Eller andre
fritidsinteresser

Ændre krydset Holmegaardsvej/
Herningvej (8)

Flere fælleskaber for fx fællesspisning, byhaver

Bedre tilkørselsforhold til Vestas
bagom tømmerhandelen & VW

Gøre noget for at gå imod konkurrence og skel mellem Rindum og Ringkøbing

Forskønnelse af indfaldsvejene

Mangler fællesfølelse, sammenhold, et kampråb

Dyrke fællesskabsfølelse blandt byens borgere

Overordnet trafikplan

Mere sammenhold og bypatriotisme

Flottere trafikomgivelser

Støtte op om aktivt medborgerskab som fx tiltaget “Sager der samler”
Flere arrangementer der samler forskellige aldre

STIER

Samle foreningslivets mange tråde og koordinere mere

Jævne stier, fliser og fortove og brede døråbninger
for kørestolsbrugere
Bedre cykelstier

Offentlig transport

Offentlig transport til
aktivitetscenteret

En letbane fra Billund til Hvide Sande
Billigere offentlig transport

Byferie som i Ribe m. direkte tilgang via
off. transport
Shuttlebusser

forbinde svømmehal & rådhus m. asfalteret spor
kort over stisystemer i ringkøbing

Adgang til Kraft fra byen (cykel og gåbro)

Afmærke og vedligeholde mountainbikeruter i
hundeskoven

Cykelbro fra centrum mod gymnasiet Bedre ramper /
opkørsel for el-scootere
Bedre muligheder for at krydse Holstebrovej som
cyklist eller fodgængere
Bedre vandafledning på veje og cykelstier

BYUDVIKLING

Bro over jernbanen ved stationen
til gående og cyklister (5)
Udvikle byen over Vonå

Samlet erhvervsområde

Vedligeholde cykelstier, veje og stier
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Helhedsplan Ringkøbing er udarbejdet af
Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med
Ringkøbings aktører og Arkitema Architects.
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ARKITEMA ARCHITECTS

