
Registringsfase

Den Arkitanske Have
I den Arkitanske Have forenes studielivet med en ny og kontrastfyldt 

botanisk have til Skives kulturfaciliteter, hvor der er plads til alle. 

Studieboligerne skal bebos for en kortere periode af studerende, der er gæstende i Skive. 
Boligprojektet udgør en mindre matrikel af hele den nye bydel. Projektet består af 4 stu-
dieboliger med delevenligt køkken og bad til 2 kursister. Hver kursist har et individuelt 
værelse velegnet til studiemiljøet. Som gæstende i studieboligerne skal man være bosat for 
en kortere periode. Derfor er hovedpointen med den Arkitanske Have og studieboligerne, 

at det skal være en oplevelse af at  færdes i haven samt bo i boligerne.

Bydelen omkring Elværket skal transformeres til en ny og levende bota-
nisk have bestående af den Arkitaniske Have. Med en sammenko-

bling af de arkitektoniske studieboliger og den botaniske have 
opstår navnet Den Arkitanske Have. Den er tiltænkt til at 

omfavne husene, så haven og boligerne ses som en sammen-
hæng. Haven skal være tilgængelig for alle Skibonitter 

og tilkommende i form af at kunne se arkitektonisk 
kunst og at få en oplevelse, der skiller sig ud fra de al-
lerede eksisterende naturomgivelser i Skive. Skive er 

kendt for deres flotte skovområde, og har adgang
 direkte til Limfjorden. Den Arkitanske Have skal der-

for bidrage til at tiltrække planteinteressede, såvel som 
gæster, der søger en alternativ oplevelse til kulturlivet. 

Den skal styrke interessen for nationale og globale 
naturværdier samt have adgang til Karup Å.        . .....
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Værelserne i studieboligerne er inddelt i blom-
ster. Fokusset er på, at kursisterne skal have en 
oplevelse, når de er bosiddende i Den Arkitan-
ske Have. Der er derfor en blomsterinddeling for 
hvert enkelte værelse. Hvert værelse har derfor 
hver sin blomst, som viser sig i indrretning, og 
omfagner boligen med den samme blomst. Dette 
kommer derfor også til udtryk udenfor i Den Ar-

kitanske Have.

N

Biodiversitet
Den Arkitanske Have rummer et rigt dy-
reliv af fugle og insekter. Derudover kan 
man opleve eksotiske planter og unikke 
svampe, som skiller sig ud fra den allere-
de eksisterende natur i Skive. De mange 
træer som omkredser studieboligerne er 
også vigtige for biodiversiteten og hjem 
for fugle. Denne mangfoldighed af natur 
skal være med til at fremme biodiversite-

ten i Skive kommune. 
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