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Ringsted Kommunes Arkitekturpris 2015
Ringsted Kommune uddeler en arkitekturpris for at fremhæve smukke
byggerier eller skønne park- og haveanlæg. Dette års vinder er
Fælleskrematoriet, som Henning Larsen Architechts og Jørn Langvad
Arkitekter står bag.
Ringsted Kommune giver Arkitekturprisen 2015 til Fælleskrematoriet på Kærup
Parkvej 1.
Det besluttede Plan- og Boligudvalget på mødet mandag aften. Per Roos,
formand for Plan- og Boligudvalget, siger:
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”Tillykke til Fælleskrematoriet for Sjælland, Lolland og Falster, der får Ringsted
Kommunes Arkitekturprisen 2015. Bygningen er et rigtigt godt eksempel på dansk
arkitektur af høj klasse, og der er en overensstemmelse mellem bygningens
funktion og udseende”.
Vinderen af Arkitekturprisen 2015 får en præmiesum på 6.000 kroner samt en
bronzetavle, de kan mure ind i væggen.
Stærkt felt giver rosende omtaler
Plan- og Boligudvalget var imponeret over de mange flotte nomineringer.
”Der har været mange gode forslag at vælge imellem, og de spænder vidt. Alt lige
fra flotte nybyggerier, restaureringer med respekt for den historiske ramme og
skønne have- og parkanlæg. Plan- og Boligudvalgets medlemmer var meget
imponeret over feltet til Arkitekturprisen 2015, så vi har valgt at give to rosende
omtaler,” siger Per Roos.
Rosende omtaler gives til SB Enterprise A/S’s renovering af deres
administrationsbygning på Thorsvej 16 samt familien Drabsch’ imponerende
arbejde med at istandsætte byhuset i Dagmarsgade 35.
De to huse, der får rosende omtaler, tildeles hver en præmiesum på 2.000 kroner.
Overrækkelse
Arkitekturprisen overrækkes lørdag den 25. juni 2016 kl. 12 ved Fælleskrematoriet
på Kærup Parkvej 1, 4100 Ringsted.
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Kriterier for Arkitekturprisen
Ringsted Kommune kan hvert år uddele en arkitekturpris og rosende omtale til
udvalgte bygninger og anlægsprojekter, der er færdiggjort i løbet af året og
opfylder følgende kriterier:
•
•

•

Smukke ny-, om- og tilbygninger.
Restaurering af eksisterende bygninger samt istandsættelser af fredede
og bevaringsværdige bygninger, som medvirker til at forskønne Ringsted
Kommune og fastholder den danske bygningskultur.
Andre anlæg, som må betragtes som bidragende til kommunens
forskønnelse, f.eks. park-, sports-, bro- eller haveanlæg.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst:
Flemming Fryd, Team Byplan & vej, Teknik- og Miljøcenter, telefon 57 62 63 35
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De nominerede til Arkitekturprisen 2015 var:
1 WeCare4u

2 Café Skema

3 Bengerdshallen

4 Midgaard

5 SB Entreprise A/S

6 Nørreskovvej 22

7 Dagmarsgade 35

8 Sansehaven

9 Fælleskrematoriet

WeCare4u’s nye firmadomicil og showroom er et godt
eksempel på at erhvervsbyggeri langs med motorvejen
ikke behøver at være kedeligt. Bygningen kombinerer et
lager med udstilling og en markant facade rettet mod de
forbipasserende på motorvejen.
Café Skema åbnede dørene i 2014 i nyrenoverede
kælderlokaler i den historiske Postgården. Efter
renoveringen fremstår lokalerne lyse, venlige og
imødekommende for gæster. Indretningen er sket med
respekt for bygningens historie og med mange gode
detaljer. Skiltning og belysning på facaden løfter
bygningens udtryk og giver liv i det omgivende byrum.
Campus-områdets nye sportshal er et godt og helstøbt
byggeri, hvor gedigne materialer og smuk og enkel
arkitektur går hånd i hånd med gennemarbejdede
detaljer. Bygningen er flot indpasset i det omgivende
landskab og står som et vartegn ved den sydlige
indkørsel til Ringsted by.
Jan Larsen har som bygherre selv udført tegningen af
bjælkevillaen, og dermed har villaen fået sit helt eget
særegne udtryk. Denne bygning bryder med de
traditionelle villaers arkitektoniske udtryk i kvarteret.
En gennemført renovering af en udslidt erhvervsbygning
til en betydelig pænere administrationsbygning, hvor det
nye indgangsparti har løftet hele bygningen
arkitektonisk. Forpladsen er friholdt for parkering og
tilfører bygningen og vejen et pænt udtryk.
Nomineringen er en påskønnelse af arbejdet med at
indføre en række arkitektoniske elementer i en
familiebolig på grænsen mellem by og land, der
forholder sig til det omkringliggende terræn.
Familien Drabsch er gået i gang med at renovere dette
klassiske byhus hen imod dets oprindelige udtryk. De er
langt fra færdige endnu, og vil i de kommende år
fortsætte med den flotte renovering. Der er tale om en
god indsats med at forskønne en god repræsentant for
et historicistisk byhus på en fremtrædende placering i
Ringsted bymidte.
Sansehaven er skabt med udgangspunkt i viden om
naturens betydning for velvære og rehabilitering.
Sansehaven skaber et frirum for de voldsudsatte og
truede kvinder og børn, hvor børn har rare og
udfordrende legeområder, og de voksne kan finde
hyggelige steder at føre samtaler.
Et godt eksempel på god dansk arkitektur. Det er flot
indpasset i det omgivende parkanlæg, og der er
overensstemmelse mellem funktion og udseende.
Bygningen udstråler ro og værdighed, der er en flot
ramme om bygningens funktion. Udformningen med det
høje midterrum, lave sidebygninger og det tårn, der
omkranser skorstenene, er en reference til den danske
kirkebygningstradition. Bygningen er udført i tradtionelle
danske materialer af høj kvalitet.
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