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1 PulsPark – vision og ProcEs
området og målgrupperne
Et område ved vesterhavs-hallen og ringkøbing svømmehal med sin særlige og smukke placering ud til 
ringkøbing Fjord og tæt på bykernen (400 - 600 meter), ligger i et forholdsvist tæt befolket område. med 
gode tilkørselsforhold og en sti langs Fjorden, som er en god forbindelse til havneområdet og centrum af  
byen, er der gode muligheder for at give stedet en mere central placering i bybilledet – både af  hensyn til 
borgerne i området, og de mange turister, der besøger byen.

der er både fra borgerne og ringkøbing-skjern kommune et ønske om, at anvendelses- og aktivitetsmu-
lighederne i området skal udvikles og henvende sig til en bredere målgruppe bestående af  alle aldersgrup-
per af  borgere, turister og foreningsaktive.
med cirka 2 kilometer til et større idrætscenter – roFi-centret – mod nord-vest i den modsatte ende af  
byen som det nærmest tangerende anlæg, har nærområdet brug for stedet som sit eget lokale anlæg til 
fritidsbrug. vi ønsker en plan for et mere sammenhængende anlæg, som i højere grad knytter forbindelse 
mellem de mange muligheder for udfoldelse som ringkøbing Fjord rummer, med hele det øvrige idræts-
anlæg Det vil stille krav om, at stedets åbenhed, tilgængelighed og fleksibilitet forbedres. Samtidig vil 
den nuværende anvendelse af  faciliteterne i området kunne understøttes og dermed give en bedre synergi 
mellem de forskellige brugergrupper.

visionen
Formålet med initiativet En god omvEj indrammer på mange niveauer de drømme, som kommune og 
borgere i ringkøbing deler for det noget nedslidte område omkring hallerne.
stedet har netop det helt særlige potentiale, der giver mulighed for at blive til den fælles attraktion, som 
kan tiltrække både børn og unge – forældre og gamle. de bedste rammer for fysisk aktivitet skabes når 
det kan ske som en integreret del af  det sociale rum, således at bevægelse og samvær er en naturlig del af  
livsudfoldelsen i et sundt fritidsliv. 

med ringkøbings beliggenhed tæt på havet, Fjorden og på hedeslettens vandrette lag kommer vejret næ-
sten altid fra vest. det betyder en evig afveksling mellem storm og almindeligt blæsevejr, en høj himmel 
der altid skifter farve og karakter og en markant horisont.
PulsParken vil både i navn og udformning inspirere til leg og bevægelse, med en utraditionel og innovativ 
bearbejdning af  et allerede eksisterende sportsanlæg, med afsæt i allerede eksisterende kvaliteter. anlæg-
get er indplaceret ned mod den smukke Ringkøbing Fjord centralt i Ringkøbing by. I parken findes 3 for-
skellige landskabssituationer, det urbane landskab mod byen, de flade boldbaner og Fjordens vidder som 
projektet tager udgangspunkt i. disse typologier viderebearbejdes til forskellige oplevelseslandskaber. 
Projektets greb gør rummet umiddelbart tilgængeligt – formet som én sammenhængende fletning. Dette 
stiforløb fordrer tilgængelighed til hele området og knytter nye oplevelser på det at bevæge sig. denne 
udvikling må af  mange grunde ske i flere etaper. De ansøgte midler målrettes etablering af  første etape.

siden visionsoplægget
ringkøbing-skjern kommune har nedsat en styregruppe, som har været med fra starten, og som har 
valgt at inddrage schønherr allerede i forbindelse med udarbejdelse af  visionsoplægget.

Erfaringerne fra tidligere projekter viser, at borgerinddragelse og direkte dialog på et tidligt tidspunkt, 
er vigtigt for at opnå et godt resultat og give medejerskab for alle interessenter. derfor blev der den 22. 
juni 2010 afholdt et borgermøde om projektet. dels var foreninger og institutioner, som har relation til 
området, indbudt via brev, dels var der annonceret i dagspressen, således alle interesserede borgere havde 
mulighed for at deltage. der var 24 deltagere i mødet med en bred repræsentation af  foreninger, idræts-
haller/svømmehal og borgere.

visionsoplægget blev præsenteret og alle deltog i en ideudviklingsproces, med henblik på at indhente nye 
ideer for at kvalificere oplægget yderligere. Der var stor interesse for projektet og der kom mange spæn-
dende tanker på bordet, hvoraf  flere nu er indarbejdet i forslaget.

Efterfølgende har schønherr arbejdet videre på visionsoplægget, og der har undervejs været holdt møder 
med styregruppen. Projektforslaget er forelagt og godkendt af  kultur- og Fritidsudvalget. Projektfor-
slaget er ikke videresendt til behandling/orientering i økonomi- og Erhvervsudvalg samt byråd, da man 
ikke ønsker en offentliggørelse i pressen før afgørelsen fra realdania og lokale- og anlægsfonden forelig-
ger. byrådet har dog godkendt økonomien i projektets 1. etape.
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2  PulsPark – Fakta og dEn  
bymæssigE sammEnhæng

hele projektområdet ejes af  ringkøbing-skjern kommune. området omkring ringkøbing svømmehal 
administreres i det daglige af  den selvejende institution ringkøbing svømmehal og den del af  tennisan-
lægget, som indgår i projektområdet, administreres af  ringkøbing tennisklub.
begge parter skal naturligvis inddrages i det videre arbejde, men er orienteret om projektet.

området er omkranset af  ældre villa-/parcelhuskvarterer, som fortrinsvis stammer fra 1940erne og 50erne 
og er beliggende ca. 400 m fra afgrænsningen af  ringkøbing bymidte.
mod vest vender området direkte ud til ringkøbing Fjord med en enestående udsigt til Fjorden og det 
bagvedliggende klitlandskab, nr. lyngvig Fyr og hvide sande by.
området har direkte adgang til Fjordstien, der mod nordvest leder ind til rådhuset og ringkøbing havn 
og mod sydøst leder ud til naturområdet sorte bakker uden for byafgrænsningen. 
mod øst vender området ud til den ældre indfaldsvej kongevejen, der fra syd leder direkte ind til bymidten.
området er bebygget med en ældre idrætshal med tilhørende omklædningsfaciliteter m.m., en tennishal 
og en svømmehal. På arealet er anlagt et atletikanlæg samt fodboldbane. derudover er der anlagt et 
større antal tennisbaner samt p-pladsanlæg med 115 pladser til de forskellige funktioner. På en del af  
områdets afgrænsning mod vest er der en eksisterende beplantning, der giver læ til atletikanlægget.
Området er helt fladt, men afsluttes af  et fald mod vest på ca. 2½ m mod Fjordstien
langs områdets nordvestlige skel mod villakvarteret er der en større og bredere beplantning.

atletikstadion og fodboldbanen benyttes af  klubber, skoler m.v. svømmehallen benyttes af  skoler og 
daginstitutioner i ringkøbing by og omegn samt ringkøbing svømmeklub. derudover er der åbent for 
offentligheden nogle timer i hver uge. 

På trods af  områdets meget attraktive beliggenhed er området begyndt at fremtræde nedslidt og savner 
tydeligvis en revitalisering med hensyn til anvendelse, en funktionalitet der har en bredere målgruppe, og 
en arkitektur der appellerer til nye og anderledes former for anvendelse.
der foreligger ikke en befolkningsmæssig opgørelse på dette områdeniveau, men karakteren af  området som 
et ældre villa- og parcelhuskvarter er samtidig et blandet område med både børnefamilier og ældre ægtepar.
karakteristisk for de omgivende villa- og parcelhuskvarterer er – udover nærheden til Fjordstien og ring-
købing Fjord – et totalt fravær af  fælles grønne arealer.
områdets nære tilknytning direkte til Fjorden og Fjordstien og den korte afstand til bymidten, gør imid-
lertid området særdeles attraktivt som bosætningsområde. 
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den grønne ramme
som udgangspunkt skal PulsParken være det grønne rum som forbinder byen med det store blå. dette er 
kernen i udnyttelsen af  stedets helt særlige beliggenhed, og vil være med til at fastholde den rekreative 
parks iboende skønhed.
Begrønningen skal være det der overordnet skaber de store kontraster og forskelle, sådan at parken defi-
neres af  en klar grøn hovedide, samtidig med at den skaber differentierede rumligheder når man bevæger 
sig rundt i hele parken. 
Udgangspunktet for det grønne findes i et enkelt hovedgreb som formes gennem følgende elementer: 
-  En bevidst træplantning som tydeliggør parkens ydre afgrænsning, samt rum-deler parken gennem 

plantninger af  større og mindre trægrupper . træplantningen består af  forskellige robuste træsorter og 
gør parken farverig året rundt. blandt de gængse sorter er røn, hvidtjørn og skovfyr. 

-  En begrønning af  den vandrette flade gennem flere græsklædte arealer som målrettes de forskellige 
funktioner samt et patchwork af  græsfelter der knytter sig til ’Puls-stien’

-  begrønning af  sportshegn med forskellige klatreplanter, med samtidig etablering af  glughuller og gen-
nemkig til skabelse af  forbindelse og kontakt mellem de forskellige aktiviteter.

   store lysmaster imellem træerne gør det trygt at færdes i parken i de mørke timer, og de mange træer 
bringer Fjordens natur tæt på ringkøbing som en kontrast til bydelens belagte omgivelser.

3 PulsPark – idE og koncEPt
beboerne i ringkøbing kan se frem til at få en ny og oplevelsesrig park med en mængde forskellige af  
aktivitetsmuligheder. Parken er tænkt så rummelig og rig på udfoldelsesmuligheder, at alle kan finde 
plads til at blive udfordret og imødekommet ud fra den enkeltes alder, aktivitetsniveau og interesser. her 
er sportsarealer, som kan bruges af  både eleverne på byens skoler, områdets beboere, turister og interes-
segrupper som f.eks dykkerklub og surfere. 
under overskriften ”PulsPark” kommer parken til at bestå af  tre simple men effektfulde grundelementer, 
som vil blive parkens markante kendetegn: 
- ’den grønne ramme’ – læ og rumskabende træplantninger 
- ’Pulsstien’ – områdets rygrad og bindeled mellem alle aktiviteter 
- ’terrænformationerne’ – bearbejdning af  eksisterende terræn til leg, bevægelse og rum.

Til ’Pulsstien’ knyttes en mængde forskellige ’Puls-zoner’ der alle rummer sin særlige tematik hvoraf  flere 
kan udvikles i takt med de nye behov der måtte opstå, når den bærende ramme for parken er etableret. 
Puls-zonerne skabes som en bearbejdning af  de allerede eksisterende potentialer der findes i forhold til 
nedlagte tennisbaner, parkeringsarealer, gavlvægge og andre elementer. På tværs af  de tematiske zoner 
er der plads til alle former for rekreative aktiviteter, som f.eks udespisning ved fælles grill, picnic, avislæs-
ning, leg og blot det at betragte livet udfolde sig.

Pulsstien den grønne ramme terrænformationerne  



 illustration af  FælledZonen set fra terrasseZonen



Pulsstien – fra asfaltvej til parksti
-  hvor end man er i parken, vil man kunne se/fornemme ’Puls-stien’, som spænder fra byen til Fjorden, 

fra kongevejen til Fjordstien.
-  Et asfalteret stisystem fletter sig gennem hele parken og skaber sammenhæng mellem parkens delområ-

der i form af  ’pulszonerne’ der formes langs hele forløbet. 
-  De store, eksisterende asfaltflader på og langs ankomstvejen og ned til svømmehallen brydes af  et patch-

work af  grønne spor og forskudte felter, som indskrænker kørearealet frem mod parkeringsarealet foran 
svømmehallen og nedsætter hastigheden ved kørsel. Pulsstien formes således i høj grad af  eksisterende 
materialer, og understreger således hele projektets filosofi omkring genanvendelse af  eksisterende materia-
ler med øje for stedets iboende potentialer.

i praksis gøres det ved at fræse asfalten væk i spor i bredder mellem 15 og 40 cm på tværs af  vejen, og i 
felter langs vejens sider. sporene fyldes op med græsmacadam bestående af  komprimerede granitskærver 
med løs muld i mellem, som sikrer mulighed for græsvækst der fremstår som en næsten grafisk opdeling 
af  fladen. 

Felterne langs vejens sider fjernes eller udvides i varierende bredder som en strukturel sammenfletning 
med de omgivende aktivitetsrum.
Enkelte steder suppleres med felter af  ny sort asfalt, og felter hvor et tyndt lag af  den eksisterende asfalt 
fræses af  og efterlades med en ny og ruflet overflade.
Forbindelsen fra kongevejen til Fjordstien gives således status af  legegade, så kørsel sker på de gående og 
legendes præmisser. Samtidig sikres sammenhængende og tilgængelige flader for kørestolsbrugere, barne-
vogne og rulleskøjter.

Eksisterende arealer med asfalt 



menneskets puls 

stedets puls

arkitekturens puls

begrønning af  asfaltarealerne Pulssti

Grønne felter fletter ind imellem 
asfaltflader og danner et grønt 
mondriansk udtryk.

 illustration af  Pulsstien med atlektikZonen til venstre



Polder cup, maider lópez

ottoland, sydholland

terrænformationerne
at udvikle PulsParken til et rekreativt og rumligt interessant område i forbindelse med Fjorden, kræver 
en reorganisering af  den eksisterende jord. ved hjælp af  bulldozere og gravemaskiner skubbes jorden 
rundt på grunden og placeres i mindre og større formationer, som anderledes indbydende aktivitetsflader 
for ophold og boldspil.
som udgangspunkt fjernes en mængde jord syd for svømmehallen. det tilovers blivende jord genanvendes 
som terrænformation ved parkeringszonen og ved vesterhavs-hallen. de nyetablerede terrænformationer 
ved vesterhavs-hallen udnyttes til rutche- og skater-bane. ved parkeringszonen skabes terrænboldbanen 
og mulighed for ophold.
arealet ved vandet er åben mod himmel og horisont. Fra svømmehallen hælder terrænet ned mod vand-
kanten. oplevelsen af  zonen foran svømmehallen er på en gang byens møde med vandet og et rum, som 
byen kan indtage på varme sommerdage, i ruskende efterårsdage, iskolde vintermorgener og spirende 
forårsdage. 

 jord    arealet mod vandet  
syd for svømmehallen

÷

 ringkøbing by

principsnit – pulsparkens terræn 

principsnit – Eksisterende terræn 



 jord    arealet mod vandet  
syd for svømmehallen

 jord    rutche / skater -bane i terræn 
ved vesterhavs hallen 

+  jord    terrænboldbane 
ved parkeringszonen

+

 glidebakke - rutche - skate  terrænbane  Fælled

     svømmehal      ringkøbing Fjord

 illustration af  rullehockeyZonen



Pulsstien – fra asfaltvej til parksti



udsnit af  Pulssti

Naturen fletter ind imellem asfaltflager og danner et 
grønt mondriansk udtryk.

græs

græs

skærvEr

asFalt 
FladEr

grus



1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

ti Pulszoner – sammenhæng og foranderlighed.
Forskellige brugere skal indtage PulsParken på forskellige tidspunkter af  døgnet, ugen og året.
PulsParken vil bestå af  10 zoner med hver sin stemning og funktion. Zonerne overlapper hinanden og er tænkt 
så rummelige og rige på udfoldelsesmuligheder, at alle kan finde plads til at gøre det, de sætter pris på.
Nogle af  Pulszonerne etableres i takt med PulsParkens udvikling, og mange kan finansieres ved hjælp af  
sponsorer.
de med # markerede zoner hører med til 1 etape af  etableringen af  parken, sammen med terrænforma-
tionerne, den grønne ramme og Pulsstien.

2 – digitalZonen
En interaktiv væg på tennishallens triste endefacade, efter den model som det 
populære Wii-spil repræsenterer, således at der etableres mulighed for at lege med 
de interaktive bevægelser i et fælles rum. En skærm forsyner hele facaden med 
computerstyrede videoprojektioner, ganske som vi kender det fra storskærmsar-
rangementer og bande-reklamer. her kan alle aldersgrupper lege tennisstjerner, 
boksere og fitness-konger i en stærkt involverende aktivitet, der efterlader alle 
sveddryppende og begejstrede. 

3 – VollyZonen
En eksisterende tennisbane nedlægges og erstattes af  en beach-volly bane. det 
eksisterende hegn bevares men begrønnes/gennemhulles i forbindelse til Puls-
stien. udendørs højttaleranlæg kan tilsluttes brugernes medbragte iPods, så den 
rette beach-fest stemning kan opnås.

1 – glideZonen #
En levende og varieret terrænformation mellem tennishallen og  vesterhavs-hallen 
udnyttes til rutche- og skater-bane, som baner af  metal og beton, der væves ind 
og ud imellem hinanden. glidezonen  forbindes vinkelret på Pulsstien, således at 
legen foregår parallelt med kongevejen
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4 – bølgeboldZonen #
af  overskudsjorden fra arealet foran svømmehallen etableres der vest for parkeringspladsen et stærkt 
kuperet græs-areal med en boldbanes opstribninger. her kan spilles en helt utraditionel omgang fod- eller 
håndbold mod de opstillede mål, men med den særlige udfordring at terrænet bølger op og ned! alterna-
tivt kan man ligge mellem bakkerne og læse bøger eller spise sin medbragte mad i de små og græsklædte 
bakker og dale.

5 – rullehockeyZonen
Parkeringsarealet benyttes ud over parkering til de 115 biler, til en anderledes indbydende aktivitetsflade. 
her kan man spille rullehockey, tegne med farvestrålende kridt , hinke, spille basket eller opstille store 
fest-telte på en asfaltflade der sammenvæves som en del af  Puls-stiens fletværk af  store og små felter. 
Parkeringsbåsene markeres med termoplast i et mønster der indskrives i en større super-grafik som inspi-
rerer til leg.
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6 – terrasseZonen #
Pulsstien aflejres i en serie felter omkring Ringkøbing svømmehal, som anven-
des som en serie af  store og små terrasser i forbindelse med hallens café. herved 
opstår muligheden for at cafeen kan indtage en mere udadvendt funktion til 
glæde for hele området. 

7 – atletikZonen #
den eksisterende atletikbane inddrages som eet af  Pulsstiens zoner, gennem fjernelse af  eksisterende hegnsplantning, 
samt åbning af  mulighed for at bevæge sig fra 2 koblingspunkter på stien og hele vejen omkring banen. det eksisteren-
de trådhegn fjernes delvist og resten begrønnes som grønne sætstykker i forbindelsen mellem stien og atletikbanen.
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8 – clubZonen
det træ omkransede græsareal bag atletikbanen forbindes 
med parken via en længe efterspurgt funktion, hvor der 
skabes ophold for byens mange klubber med relation til 
fjorden. Her etableres et aflåseligt magasin for bl.a. surf-
og dykkerudstyr, toilet og badefaciliteter samt overnat-
ningsmuligheder i shelters under træerne på plænen.

9 – FælledZonen #
Fælledzonen forstærker og tydeliggør det græsareal der i dag ligger foran svøm-
mehallen, gennem en kraftig terrænbearbejdning der knytter arealet til den ne-
denfor liggende Fjordsti og forbindelsen til vandoverfladen. Terrænforskellen er 
i dag på næsten 3 meter. Ved at etablere en stor skålformet og skrånende forbin-
delse ned mod vandet, inviteres der til nye former for ophold og forbindelse.
målet med parkens form er at at skabe rum til alle. rum til legende børn, hvor 
de kan øve deres motoriske evner i et blødt bakkede landskab, rum, hvor byens 
ældre kan slappe af, rum, hvor man kan spadsere mellem træer med udsigt til 
PulsParkens brugere, og rum for selvorganiseret idræt som f.eks freesbee-spillere 
og drageflyvere. Der er også plads til sol-
skinsdage på den urbane strand og plads 
til kælke  i det snedækkede vinterland-
skab. 
i dag benyttes træningspavillonerne, som 
er opstillet i området – og disse vil natur-
ligvis indgå som en del af  PulsParkens 
Fælledzone. 

10 – badeZonen
En mindre trækonstruktion anlægges ved fjordens bred som en mulighed for kajakroere, surfere, sommer- 
og vinterbadere og krabbefiskere for at komme i tættere forbindelse til vandet. Vandstanden langs kysten 
er lav og en form for træbrygge vil øge tilgængeligheden og lysten til at bruge Fjorden som aktivitet i for-
bindelse med de øvrige udfoldelser, der finder sted i det bagvedliggende område.
bryggen gøres tilgængelig for handicappede fra Fjordstien og Fælleden via en rampe der indarbejdes i 
terrænet.

klub aktivitEt

tilrigning For surFErE/dykkErE

badEbro

FjordtraPPE

FjordtraPPE

sovE / dEPothyttEr

FællEd

tErassE 
udEsErvEring

Fjordsti



4 PulsPark – Fra idE til succEs
der er ingen tvivl om, at en realisering af  hele projektet, vil skabe stor opmærksomhed i det lokale miljø 
og være et godt brand for området. dels vil det være med til at skabe sammenhæng mellem aktivitets-
stederne i området, dels vil det være et aktiv for borgere og turister, der benytter Fjordstien. kommunen 
vil efterfølgende iværksætte en plan for yderligere branding af  området.

successen vil kunne måles på:
 At der kommer flere brugere til området
 at brugerne aldersmæssigt er bredt repræsenteret
 En afsmittende effekt hos vesterhavs-hallen og ringkøbing svømmehal, som ligger i området 

målingen vil udover en direkte konstatering ved at være i området også kunne foretages via en ”bruger-
undersøgelse” samt kontakt til de selvejende institutioner i området.
1. etape af  projektforslaget vil gøre området meget mere attraktivt end i dag. men benyttelsen af  områ-
det vil naturligvis stige i takt med, at området udvikles med flere etaper.
Finansieringen af  en videreudbygning vil dels blive søgt via fondsmidler dels via kommunale anlægskroner.

5 PulsPark – ProjEktorganisEring
når projektet skal gennemføres, vil der blive oprettet en projektorganisation. ringkøbing-skjern kom-
mune arbejder ud fra en projektmodel, som er i gang med at blive implementeret i alle kommunens fag-
områder.
Projektet vil blive forankret i kultur- og Fritidsudvalget, og ”projektejer” vil være fagchef  for Plan, ud-
vikling og kultur, Poul lønneker

når der foreligger svar på vores ansøgning, vil der blive udpeget en projektleder for projektet.
styregruppen skal bestå af  en lederrepræsentant fra følgende afdelinger:
- Plan, udvikling og kultur
- teknik
- natur og miljø

Projektgruppen skal bestå af  repræsentanter fra følgende:
- Plan, udvikling og kultur – 2 personer repræsenterende dels Planlægning dels Fritid
- sundhedscentret
- teknik 
- natur og miljø
derudover vil dgi vestjylland blive tilbudt en plads i styregruppen.
Endelig nedsættes en referencegruppe, som består af  repræsentanter for områdets interessenter (svøm-
mehal/svømmeklub, idrætshal, tennisklub, vandsportsaktiviteter m.v.) 
data fremskaffes dels via kontakt til de selvejende institutioner i området, dels via egentlige brugerun-
dersøgelser. i øvrigt vil kommunen gerne indgå i en dialog om evalueringen og være behjælpelig med og 
afsætte de ressourcer, som findes nødvendige.

6  PulsPark – Forankring  
og imPlEmEntEring

det er af  afgørende betydning, at der bygges videre på det gode samarbejde, der i dag er med foreninger 
i området samt de 2 selvejende institutioner.
ringkøbing tennisklub råder i dag over tennisbaner, som ikke er i drift, og som skal indgå i projektet.
Fra vandsportsaktiviteterne – ringkøbing kano og kajakklub og ringkøbing surfklub er der stor inte-
resse i at flyttet vandsportsaktiviteter og klubfaciliteter til området.
Endelig er der brugere af  stadionarealet og atletikanlægget, som mere eller mindre vil blive berørt af  
projektet.
derfor er det yderst vigtigt, at alle parter bliver en del af  referencegruppen og at der via dialog skabes 
ejerskab og forankring – både i forhold til 1. etape og den efterfølgende udbygning af  området. 
der arbejdes p. t. på en renovering og modernisering af  ringkøbing svømmehal. Et af  ønskerne er at 
skabe en forbindelse mellem ringkøbing Fjord og svømmehallen, således der bliver en adgang direkte fra 
svømmehallen og ned til fjorden. Projektet vil i høj grad understøtte dette ønske.
i forslag til kommuneplan for 2009-2021 er én af  målsætningerne:

Projektejer

referencegruppestyregruppe

Projektleder

Projektgruppe



7 PulsPark – økonomi

Budget for pulsparkEN, ringkøbing september 2010

Element Etape 1

rydning og jordarbejde, terrænformationerne kr 570.000

glideZonen – rutchebaner rustfrit stål, betonkanter og trin kr  300.000

Pulsstien – grønne spor og felter i svømmehalsvejen kr 150.000

Pulsstien – asfalt med grønne spor i stien mod havet kr 220.000

beplantning og græssåning, den grønne ramme kr  200.000

inventar – bordbænkesæt og affaldskurve kr 70.000

anlægsudgifter i alt kr  1.510.000

byggepladsudgifter kr  80.000

uforudseelige udgifter kr  150.000

totalrådgiver honorar kr 260.000

Forskningsbaseret evaluering, kommunens bidrag kr 40.000

øvrige udgifter i alt  

Overslag i alt, ex. moms, Etape 1 kr            2.040.000

8 PulsPark – driFt og vEdligEholdElsE
området vedligeholdes i dag og fremover dels via det kommunale driftsbudget dels af  ringkøbing svøm-
mehal for den del af  arealet, der ligger imellem ringkøbing Fjord og ringkøbing svømmehal.

da det er af  afgørende betydning, at området efter revitaliseringen fremstår som et attraktivt og vedlige-
holdt område, vil de nødvendige midler blive afsat.

der er i projektet lagt vægt på robuste løsninger, som ikke forventes at medføre øgede driftsudgifter i 
forhold til i dag, hvor området vedligeholdes med græsklipning, pasning af  hegn , renholdelse m. v.

En videreudbygning kan medføre øgede driftsudgifter. det vil der blive taget højde for ved fremtidige 
ansøgninger om anlægsbevillinger.

9 PulsPark – tids- og handlingsPlan
tidsplanen for projektets 1. etape forventes at blive således:

Februar – marts 2011 indhentelse af  tilbud m.v. på gennemførelse af  projektet
senest juni 2011 anlægsarbejdet sættes i gang
ultimo 2011 anlægsarbejdet afsluttet og området er indviet og taget i brug

det vil blive projektlederen, der vil være kommunens kontaktperson i forbindelse med den efterfølgende 
evaluering.
Der er ikke afsat specifikt beløb i det kommunale budget til evaluering. Udgifterne vil blive afholdt over 
administrationskontoen for Plan, udvikling og kultur, og de nødvendige personaleressourcer vil blive 
stillet til rådighed.

At der i samarbejde med idrættens aktører sættes fokus på, at der etableres flere bynære motionsområder 
og at de mest benyttede bynære motionsområder, gøres attraktive en større del af  døgnet. Eventuelt ved 
at skabe en sammenhæng med eksisterende idrætsfaciliteter.

denne målsætning ligger i god tråd med det forhold at Fjordstien leder mod nordvest ind til rådhuset og 
ringkøbing havn og mod sydøst ud til naturområdet sorte bakker uden for byafgrænsningen.  stien er 
meget benytter af  motionsløbere, cyklende og gående. Projektområdet vil give motionisterne en ekstra 
mulighed for aktiviteter.




