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Første spadestik til Banedanmarks bygning ved
Ringsted Station

Ringsted Kommune

Torsdag den 7. februar er der første spadestik til byggeriet af Banedanmarks
kommende kontorbygning ved Ringsted Station. KPC står bag projektet, der
forventes at stå færdigt i 2020.

Kommunikation

Omkring 350 medarbejdere fra Banedanmark skal flytte til Ringsted, og nu er der
første spadestik til den nye kontorbygning lige ved Ringsted Station.

Tel.: +45 57 62 82 00



Torsdag den 7. februar kl. 12.30 på Godsbanevej 2 ved Ringsted
Station.
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Til stede vil bl.a. være:






Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
Henrik Hvidesten, borgmester Ringsted Kommune
Per Jacobsen, direktør i Banedanmark
Signe Primdal Lyndrup, vicedirektør i Bygningsstyrelsen
Kurt Poulsen, stifter og ejer af KPC

Banedanmark flytter 350 medarbejdere, blandt andet det interne kursuscenter, til
de nye lokaler ved Ringsted Station. Bygningen bliver på godt 9.500 m2 og bliver
på fire etager med café og tagterrass e øverst.
Den nye bygning placeres på det område, hvor der tidligere lå en rød
godsbygning. En del af murstenene fra den gamle bygning genbruges i det nye
byggeri, som i det hele taget bliver opført ved brug af genbrugstegl fra gamle
bygninger rundt om i landet. På den måde passer den nye bygning, der også
bliver inspireret af de runde former ved Sct. Bendts Kirke og Casino-bygningen på
Torvet, ind i de historiske omgivelser.
Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune, ser frem til at byde
Banedanmarks medarbejdere velkommen til Ringsted Kommune.
”Med Banedanmarks nye bygning får vi ikke blot 350 nye arbejdspladser i
Ringsted Kommune. Vi får også en ny flot bygning, der trækker tråde til Ringsteds
arkitektur, og som samtidig er med til at udvikle hele området ved Ringsted
Side 1 af 2

Station. Jeg er sikker på, at Banedanmark bliver rigtig glade både for deres nye
kontorer og for placeringen her i Ringsted Kommune,” siger borgmester Henrik
Hvidesten.
Banedanmarks nye kontorbygning er et offentligt-privat partnerskab.
Ejendomsudvikleren og totalentreprenøren KPC bygger og ejer bygningen, som
de stiller til rådighed for Banedanmark. KPC fik byggetilladelse fra Ringsted
Kommune i begyndelsen af november – et par måneder hurtigere, end først
forventet.
Repræsentanter fra Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og KPC som
bygherre har haft en god dialog for at finde frem til de bedste løsninger.
Projektchef Klaus Jürgensen fra KPC siger:
”Vi har også oplevet forløbet omkring Banedanmarks nye administrationsbygning
som en positiv proces. Lige fra det første møde har vi mødt en løsningsorienteret
tilgang til processen fra alle involverede. Den gode dialog har givet effektive
løsninger på de problemstillinger, der har været undervejs, og vi har hurtigt fået en
byggetilladelse. Vi vil bestræbe os på at fortsætte det gode samarbejde, så vi i
2020 kan aflevere et smukt byggeri til gavn for Banedanmark og Ringsted
Kommune.”
KPC forventer, at den nye kontorbygning står klar til brug i 2020.
Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Jeppe Lund, kommunikationskonsulent i Ringsted Kommune, tlf. 30 57 44 30
Jesper Jørgensen, udviklingsdirektør KPC, tlf. 22 72 76 45
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