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Kommunen udskriver arkitektkonkurrence om ny bygning på Torvet
Rønnedevej 9

Tre arkitektfirmaer får lov til at byde ind på den nye bygning, som skal opføres på
den sydlige del af den nuværende parkeringsplads på Torvet.

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00

Der skal som en del af torveomdannelsen placeres en bygning på overgangen
mellem det eksisterende Torv og kirkeplænen. Bygningen bliver en vigtig del af
det nye Torv, da den skal styrke helheden med Sct. Bendts Kirke, Rådhuset og
Børsen og samtidig fungere som den ’fjerde væg’, der skaber mere læ på Torvet.
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Bygningen bliver let og transparent i sit udtryk, så der sikres et godt udsyn til Sct.
Bendt Kirke fra Torvet, og der bliver aktiviteter og gode opholdspladser både
indenfor og udenfor. Bygningen på ca. 150 - 200 m² kommer med stor
sandsynlighed til at indeholde en café og tre til fire offentlige toiletter, hvoraf det
ene bliver et handicaptoilet.
Konkurrence sikrer høj kvalitet
For at sikre en æstetisk flot bygning, der kan leve op til de mange funktionelle
krav, udskriver Ringsted Kommune og Realdania, som har bevilget bygningen, en
arkitektkonkurrence mellem tre udvalgte firmaer.
Borgmester Henrik Hvidesten, som er en del af den dommerkomité, der skal
behandle forslagene, glæder sig over, at man sætter en konkurrence i gang:
”Jeg synes, det er helt rigtigt at sætte en konkurrence i gang. Det sikrer, at vi får
mest mulig kvalitet for pengene, og at vi får set flere forskellige bud på en ny
bygning. Derudover glæder det mig, at vigtige interessenter som
Handelsstandsforeningen og Menighedsrådet også er repræsenteret i
dommerkomitéen, så vi sikrer, at deres interesser bliver hørt, når vi skal finde
vinderen”, siger han.
Formand for Plan- og Boligudvalget, Per Roos, glæder sig over støtten fra
Realdania og er samtidig overbevist om, at den nye bygning vil give bymidten et
løft:
”Den nye bygning bliver et væsentlig element i vores nye bymidte, og jeg er meget
glad for, at Realdania bakker op om det samlede projekt ved at bevilge et
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betydeligt beløb til bygningen, da det understreger de mange positive perspektiver
og den høje kvalitet, der kendetegner hele projektet”, udtaler han.
Sådan er dommerkomitéen sat sammen
Dommerkomitéen består udover borgmester Henrik Hvidesten af formand for
Plan- og Boligudvalget Per Roos, næstformand for Plan- og Boligudvalget Lisbeth
Andersen samt udvalgsmedlem Torben Lollike. Derudover tæller komitéen
projektchef i Realdania Lars Autrup, en repræsentant fra Menighedsrådet Sct.
Bendts Kirke, en repræsentant fra Handelsstandsforeningen samt to fagdommere,
der udvælges af Arkitektforeningen.
Tidsplan
Konkurrencen sættes i gang i uge 17, og den 6. juni vil der være frist for
indlevering af forslag. I uge 24 holder dommerkomitéen bedømmelsesmøde og
vinderen af konkurrencen udpeges i uge 26. Kommunen forventer at kunne
offentliggøre vinderen i forbindelse med Ringsted Natten den 26. august.
Til redaktionen:
For yderligere information, kontakt venligst:
Borgmester Henrik Hvidesten, tlf.: 24 48 06 21
Formand for Plan- og Boligudvalget Per Roos, tlf.: 25 30 96 47
Direktør Johnny Christensen, tlf.: 51 32 06 61
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