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ET NYT SAMLINGSPUNKT

PÅ TORVET I RINGSTED
Ringsted Kommune udskrev i samarbejde med Realdania den 26. august 2016 en
minikonkurrence om en ny pavillon på Ringsted Torv.
Ringsted Kommune står overfor gennemførelsen af en omfattende fornyelse af
hele bymidten omkring Torvet. Med fornyelsen går klimasikring og nye byrum
hånd i hånd i en sammenhængende løsning for en attraktiv og oplevelsesrig bymidte for byens borgere, handlende og besøgende. Den nye pavillon på Torvet er
en af brikkerne i den samlede fornyelse – men en helt central brik. Pavillonen
skal både skabe et samlingspunkt for byliv og aktiviteter på Torvet, mere intime
og beskyttede byrum gennem sin opdeling af Torvets store flade samt ny spændende arkitektur i høj kvalitet i samspil med omgivelserne.
Konkurrenceopgaven har omfattet forslag til en pavillon på maksimum 200 m2,
samt indretning af pavillonens nære udearealer i koordinering med det samlede
torveprojekt. Den økonomiske ramme for opførelse af pavillonen er 6,1 mio. DKK
eksklusiv moms.
Vinderforslaget, der er tegnet af Gottlieb Paludan Architects, vil give Ringsted et
nyt samlingspunkt for alle borgere, unge såvel som ældre. Pavillonen vil tilføre
Torvet nye rumlige kvaliteter, læ og gode opholdsmuligheder inde såvel som ude.
Pavillonen opdeler Torvets store flade i mere intime og beskyttende byrum, der
besidder rige oplevelsesmæssige kvaliteter. Fra pavillonens dynamiske indre er
der fine visuelle forbindelser til Torvet og kirken. Bygningens karakterfulde udtryk vil give Ringsted et nyt, markant samlingssted for alle byens borgere, og derfor er Gottlieb Paludan Architects udpeget som vinder af konkurrencen.
Ringsted Kommune takker Realdania for opbakning til projektet og ser frem til et
spændende forløb med at få projektet realiseret!
Stor tak til alle tre teams for deres flotte projekter.

RINGSTED KOMMUNE
G EHL A R C H I T E C TS

og
REALDANIA

KONSULENT

KLIENT

GEHL ARCHITECTS - Urban Quality Consultants

RINGSTED KOMMUNE

PROJEKTTEAMET:
Camilla van Deurs, Partner, Arkitekt MAA, PhD
Axel Bohlemark, Landskapsarkitekt LAR
Esben Neander Kristensen, Arkitekt

PROJEKTANSVARLIG: Annette Seibæk
Teamkoordinator/Planlægger
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Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter
Team Byplan og Vej

KONKURRENCE

FAKTA

Konkurrenceudskriver

Konkurrencen blev udskrevet den 26. august af Ringsted
Kommune i samarbejde med Realdania. Realdania har ydet
en bevilling til gennemførelse af konkurrencen samt opførelse af selve pavillonbyggeriet.
Konkurrenceform

Konkurrencen er udskrevet som en indbudt miniprojektkonkurrence med tre deltagere.
Bygherre

Ringsted Kommune
Vej- og ejendomscenter
Rønnedevej 9, 4100 Ringsted
M: + 45 2364 0119
Att.: Thomas Klem, arkitekt maa, projektleder
Konkurrencerådgiver

Arkitektkonkurrencerdk ApS
Hyldegårdsvej 7, 2920 Charlottenlund
M +45 2424 7049
Att.: Anne-Mette Bølling, dir., konkurrencerådgiver
Varetagelse af den samlede konkurrencerådgivning med
ansvar for konkurrenceprogram, bedømmelse og dommerbetænkning.
Deltagere

De tre inviterede deltagere i alfabetisk rækkefølge:
Team 1 Dorte Mandrup Arkitekter A/S
Team 2 Erik Brandt Dam Arkitekter ApS
Team 3 Gottlieb Paludan Architects.
TORVET RINGSTED
KONKURRENCEOMRÅDE / BYGGEFELT
Samlet areal ca. 800 m2.
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Dommerkomité

A3-hæfter, 14 stk. indeholdende:

Lars Autrup, projektchef, Realdania,

Beskrivelse med arealer og økonomiberegning samt teg-

formand for dommerkomiteen

ninger.

Henrik Hvidesten, borgmester, Ringsted Kommune
Per Roos, formand for Plan- og Boligudvalget,

Vederlag

Ringsted Kommune

Alle deltagere har modtaget et vederlag på 150.000 DKK

Lisbeth Andersen, næstformand for Plan- og

eksklusiv moms for deres konkurrenceforslag.

Boligudvalget, Ringsted Kommune
Torben Lollike, byrådsmedlem, Ringsted Kommune

Bedømmelsen

Knud Birk Iversen, næstformand i Menighedsrådet,

Der har været afholdt et fagdommerformøde og et heldags-

Sct. Bendts Kirke

møde i dommerkomiteen. Forslagene er vurderet på deres

Steffen Nielsen, formand, Ringsted Handelsstandsforening

samlede evne til at opfylde visionen og de ønsker og krav,

Mette Tony, arkitekt maa, indehaver Praksis arkitekter

der er beskrevet i konkurrenceopgaven:

ApS, fagdommer

•

Nicolai Bo Andersen, arkitekt maa, indehaver Nicolai Bo

pavillonen som arkitektonisk element på torvet og som
rumdanner i overgangen mellem plads og plæne

Andersen Tegnestue, fagdommer.

• samspillet med de historiske omgivelser: Sct. Bendts
Kirke, Kirkeplænen, Børsen, Rådhuset og det fredede
torveområde

Rådgiver for dommerkomiteen

Thomas Klem, arkitekt maa, projektleder Ringsted

•

Kommune.

samspillet med torveprojektet – dets disponering og design

Dommerkomiteens sekretær
Anne-Mette Bølling, direktør, arkitekt maa, konkurrence-

•

pavillonen som robust og driftsvenligt byrumsinventar

•

pavillonens robusthed i forhold til realisering og projektets økonomiske ramme.

rådgiver.
Resultat
Afleveringsmateriale

Dommerkomiteen har udpeget Forslag 3/97306 som vinder

Deltagerne har hver afleveret:

af konkurrencen. Knud Birk Iversen, næstformand i Menighedsrådet, Sct. Bendts Kirke, har ikke tilsluttet sig den be-

A0 plancher, 2 stk., indeholdende:

slutning og nedlagde dissens.

Helhedsplan mål 1:500
Grundplan mål 1:100

Offentliggørelse

Facader mål 1:100

Resultatet af konkurrencen er offentliggjort i Ringsted den

Snit mål 1:100

6. december 2016.

Diagrammer og visualiseringer.
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PAVILLON RINGSTED TORV

GENERELLE BEMÆRKNINGER
Opgaven

Forslagene

Ringsted Kommune står over for gennemførelsen af en om-

De tre forslag repræsenterer tre meget forskellige løsnin-

fattende fornyelse af hele bymidten omkring torvet. Med

ger på den komplekse opgave. Hvert forslag analyserer pro-

fornyelsen går klimasikring og det nye byrum hånd i hånd i

blemstillingen forskelligt, ligesom de tre besvarelser arki-

en sammenhængende løsning som en attraktiv og oplevel-

tektonisk fremtræder meget forskellige. De tre forslag

sesrig bymidte for byens borgere, handlende og besøgende.

belyser på den måde opgaven bredt og har givet dommerkomiteen et godt grundlag at bedømme opgaven på. Over-

Den nye pavillon på Torvet er en af brikkerne i den samlede

ordnet set fremtræder de tre forslag med tre forskellige

fornyelse – men en helt central brik. Pavillonen skal skabe:

geometrier: En trekant, en cirkel og en stang.

•

et samlingspunkt for byliv og aktiviteter på Torvet

Forslag 1 foreslår et hovedgreb, der samler opsamlings-

•

mere intime og beskyttede byrum gennem sin opdeling

bassinet og pavillonen i en samlet flade. Det sydøstvendte

af Torvets store flade

hjørne af fladen ’løftes op’ i en skulpturel trekantet figur,

ny spændende arkitektur i høj kvalitet i samspil med

der i samspil med rådhuset mod nord udpeger kirkens øst-

omgivelserne.

vestgående akse.

•

Bymidten i Ringsted er karakteriseret ved tre hovedelemen-

Forslag 2 peger på, at det fremtidige torv vil opleves mindre

ter, der ligger på toppen af en bakke: Sankt Bendts Kirke,

åbent og have en anden rumlig balance end i dag. Derfor

der blev indviet i 1170 og er et af de tidligste teglstensbyg-

foreslås en cirkulær pavillon, der vil danne et nyt samlings-

gerier i Nordeuropa, ligger som et markant pejlemærke

punkt og fungere som et tredje betydningsbærende led i

centralt i byen. Rådhuset, der blev tegnet i 1936-37 af Steen

samspil med kirken og rådhuset.

Eiler Rasmussen, flankerer kirkeplænen og understøtter
kirkens øst-vestgående akse. Torvet danner vinkelret på

Forslag 3 placerer en nord-sydgående længe, der parallelt

kirkens akse et langstrakt nord-sydgående pladsrum.

med opsamlingsbassinet adskiller kirkeplænen og Torvet i to
rum. Pavillonen er overordnet organiseret med en cafe med

Kirken og Torvet var indtil midten af 1930’erne rumligt ad-

betjening i den sydlige ende og et ’overdækket byrum’ mod

skilt af en bebyggelse, der definerede kirkens rum på den

nord. En markant rammekonstruktion, der refererer til råd-

ene side og Torvets præcist afgrænsede rum på den anden.

husets pergola, virker som en slags filter mellem de to rum.

I midten af 1930’erne blev bebyggelsen revet ned og kirke-

Pavillonen indgår med sin markante bygningsmæssige ka-

plænen og Torvet blev sat i rumlig forbindelse. Torvets præ-

rakter og rige materialemæssige virkninger på flere niveau-

cist afgrænsede form blev udvisket og den rumlige definition

er i smukt samspil med omgivelserne, og vil give Ringsted et

uklar. I dag er overgangen mellem de to rum defineret af en

nyt, markant samlingssted for alle byens borgere.

parkeringsplads beplantet med en gruppe træer, der ikke
har optimale vækstbetingelser. Der er en mangel på op-

Forslag 3 er af dommerkomiteen udpeget som vinder af

holdsmuligheder, og pladsen opleves ’vindblæst’.

konkurrencen.
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VINDER
FORSLAG 3/97306

GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS

HOVEDRÅDGIVER, OPHAVSRET

Jesper Gottlieb, Martin Frank Petersen, Joachim Lange Petersen, Anna Bisgaard-Nøhr, Thomas Bonde-Hansen

Dommerkomiteens bemærkninger

pavillonen – den visuelle forbindelse mellem Torvet og kir-

Forslaget placerer pavillonbygningen og opsamlingsbassinet

ken og den visuelle forbindelse mellem byrum og kirke, fast-

i to parallelle aflange og let forskudte figurer med cafeområ-

holdes ligeledes fra både Sct. Hansgade og Sct. Knudsgade.

det orienteret mod Torvet og opsamlingsbassinet henvendt
mod kirkeplænen. En ’funktionsbygning’, der er placeret på

Bygningens placering og udformning danner gode og vari-

tværs af længen, indeholder køkken og birum. Forslagets

erede opholdsarealer mod syd og mod sydvest. Ved større

store kvalitet er, ved at dele rummet op, at give læ til Torvet

arrangementer kan facaden mod øst åbnes, hvorved den

og danne en række gode og varierede opholdsarealer.

rumlige og funktionelle sammenhæng med Torvet forstærkes. Pavillonen er bredere og – som resultat af terrænfaldet

Bygningen optager det skrånende terræn i det indre, aflan-

– højere mod syd, hvor hovedindgang og cafeområde place-

ge rum, der i kraft af det vandrette tag er højere mod syd og

res. Forslaget beskriver indlevet, hvordan barnevogne kan

lavere mod nord. Gulvets hældning giver en dynamisk rum-

placeres tæt ved hovedindgangen, delvist beskyttet i direk-

lig virkning, men risikerer at nedsætte funktionaliteten. Op-

te, visuel forbindelse med cafeen. Et centralt placeret ild-

samlingsbassinet optager terrænfaldet i tre niveauer og

sted danner overgang til et bar- og cafeområde. Det smal-

danner kant til et varieret indre ’landskab’ med sidde- og

lere og lavere cafe- og udstillingsområde mod nord har

opholdsmuligheder. Det bearbejdede terræn danner gulv i

karakter af ’overdækket byrum’, hvor man kan opholde sig

bygningen. Hovedkonstruktionen fremtræder som en lette-

uden nødvendigvis at skulle købe noget i cafeen. Dommer-

re struktur herpå, beklædt med bronze.

komiteen ser en kvalitet i de forskelligartede opholdsrum
og de indbyggede sidde- og opholdsmuligheder, men der

Bygningens aflange form adskiller Torvet og kirkeplænen i

kan være et problem i forhold til den nedsatte fleksibilitet.

to tydeligt definerede rum med forskellig karakter; Torvets
rum med diverse belægninger på den ene side og kirkeplæ-

Køkkenet, der er placeret i ’funktionsbygningen’, ligger

nens græsplæne på den anden. Bygningen danner en kant,

centralt med gode oversigtsforhold mod cafeen og mod

der på samme tid adskiller og forbinder. Den markante kon-

udearealerne. I forlængelse af køkkenet ligger medarbejder-

struktion, udført som rammer beklædt med bronze, udpe-

rummet med god udsigt til det fri. Affaldsrum og toiletter er

ger ved deres retning den øst-vestgående akse fra Torvet

integreret i ’funktionsbygningen’, hvortil der er adgang ude-

mod kirken. Den svagt vifteformede placering af rammerne

fra. Indgangen til ’funktionsbygningen’ ligger imidlertid

peger direkte mod kirken og understreger – oplevet inde fra

uhensigtsmæssigt i forhold til udeopholdsarealerne syd for

GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS
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VINDER GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS

’funktionsbygningen’. Det skal i projektets videre bearbejd-

Konklusion

ning sikres, at køkkenet opfylder kravene til et produktions-

Den overordnede organisering af pavillonen i en cafe med

køkken.

betjening i den sydlige ende og et ’overdækket byrum’ mod
nord vurderes at give de bedste muligheder for program-

Den markante, svagt vifteformede rammekonstruktion, be-

mets ønske om at skabe et samlingspunkt for byliv og akti-

klædt med bronze stabiliseret af ’funktionsbygningen’ ud-

viteter på Torvet. Pavillonen appellerer i sin indretning til alle

ført i beton, danner pavillonens konstruktion. Det bearbej-

aldersgrupper, så både børnefamilier, unge og ældre kan få

dede terræn med indbyggede siddetrapper i pladsstøbt

glæde af stedet. Endelig indgår forslaget med sin markante

beton er en fortsættelse af Torvets stenflade inde i bygnin-

bygningsmæssige karakter og rige materialemæssige virk-

gen og etablerer en reference til Tingstenene, der ligger i

ninger på flere niveauer i samspil med omgivelserne.

umiddelbar nærhed til pavillonen. Taget er forsynet med et
grønt tag beplantet med sedum, der giver en kvalitet til byg-

I den videre projektering bør ’funktionsbygningen’ bearbej-

ningen set ovenfra, og som medvirker til at forsinke regn-

des, så indgangen udefra ikke sker gennem det mest at-

vand. Pavillonen er primært opvarmet ved hjælp af indbyg-

traktive udeareal, og så intentionerne med depotrummet

gede konvektorer – indbygget i siddeelementerne – så de

opfyldes. Det bør undersøges, hvordan der kan etableres en

ikke føles kolde. Et grundigt og indlevet beskrevet koncept

større fleksibilitet og flere regulære, møblerbare arealer i

for belysningen arbejder med ildens varme glød som et

det skrånende opholdsområde. Endelig bør det undersøges,

gennemgående motiv.

om der kan være direkte, fysisk forbindelse mellem pavillonen og kirkeplænen.

Forslaget fremtræder med et klart overordnet greb, der opdeler og præciserer Torvet og Kirkeplænen i to forskellige og

Forslaget giver Ringsted et nyt samlingspunkt, der forven-

karakterfulde rum. Konstruktionens geometri og de rettede

tes at kunne tilføre Torvet nye rumlige kvaliteter, læ og gode

kig inde fra pavillonen etablerer forbindelser på tværs. Den

opholdsmuligheder inde såvel som ude. Pavillonen opdeler

markante konstruktion og den stofligt rige bearbejdning gi-

Torvets store flade i mere intime og beskyttende byrum, der

ver pavillonen et karakterfuldt udtryk, der refererer til Råd-

besidder rige oplevelsesmæssige kvaliteter. Fra pavillonens

husets pergola og samtidig fremtræder som helt sin egen.

dynamiske indre er der fine visuelle forbindelser til Torvet

De indlevede rumlige overvejelser resulterer i en række for-

og kirken. Bygningens karakterfulde udtryk vil give Ringsted

skelligartede rum ude og inde, der forventes at give gode og

et nyt, markant samlingssted for alle byens borgere, og der-

oplevelsesrige opholdsmuligheder.

for er forslag 3/97306 udpeget som vinder af konkurrencen.
Rådhuset og statue af
Valdemar den Store

Kirkeplænen og
Sct. Bendts Kirke

Rådhuset og statue af
Valdemar den Store

Kirkeplænen og
Sct. Bendts Kirke

Torvet

Torvet

Den nye pavillonbygning skal
danne overgang og bindeled
mellem markante rum og
historiske monumenter.

Den nye pavillonbygning skal
danne overgang og bindeled
mellem markante rum og
historiske monumenter.

Funktionsbygning og
regnvandsbassin danner
ryg for pavillonbygningen.

DIAGRAMMER HOVEDGREB

GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS

Funktionsbygning og
regnvandsbassin danner
ryg for pavillonbygningen.
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Pavillonen placeres

Rådhuset og statue af
Valdemar den Store

Kirkeplænen og
Sct. Bendts Kirke

Torvet
Rådhuset og statue af
Valdemar den Store

Kirkeplænen og
Sct. Bendts Kirke

Torvet

Den nye pavillonbygning skal
danne overgang og bindeled
mellem markante rum og
historiske monumenter.

Den nye pavillonbygning skal
danne overgang og bindeled
mellem markante rum og
historiske monumenter.

Funktionsbygning og
regnvandsbassin danner
ryg for pavillonbygningen.

Funktionsbygning og
regnvandsbassin danner
ryg for pavillonbygningen.

Pavillonen placeres
på det naturlige terræn.

Rådhuset og statue af
Valdemar den Store

Kirkeplænen og
Sct. Bendts Kirke

Torvet

Den nye pavillonbygning skal
danne overgang og bindeled
mellem markante rum og
historiske monumenter.

Pavillonen placeres
på det naturlige terræn.

’OVERDÆKKET BYRUM’ – UDSYN TIL KIRKEN
Med udgangspunkt i stedets
præmisser opstår en unik og
stedsspecifik pavillonbygning.

Med udgangspunkt i stedets
præmisser opstår en unik og
stedsspecifik pavillonbygning.
Funktionsbygning og
regnvandsbassin danner
ryg for pavillonbygningen.

Pavillonen placeres
på det naturlige terræn.

Med udgangspunkt i stedets
præmisser opstår en unik og
stedsspecifik pavillonbygning.

Bronzerammerne folder sig ud
i en vifte og peger direkte mod
kirken. Der dannes en filtreret
forbindelse mellem markante
historiske monumenter.

Bronzerammerne folder sig ud
i en vifte og peger direkte mod
kirken. Der dannes en filtreret
forbindelse mellem markante
historiske monumenter.
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FACADE MOD NORD

FACADE MOD SYD

GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS
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PLAN 1:250

FACADE MOD ØST
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MODELFOTOS

Indretning med lette møbler til
koncert eller foredrag

I forbindelse med arrangementer,
kan dele af facaden åbnes

En sommeraften...

TVÆRSNIT

TVÆRSNIT

LÆNGDESNIT

GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS
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DETAILSNIT
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FORSLAG 1/29489

DORTE MANDRUP ARKITEKTER A/S

HOVEDRÅDGIVER, OPHAVSRET

Projektteam: Dorte Mandrup Poulsen / Lars Johan Almgren / Marianne Hansen / Kasper Pilemand / Nadia Pulez
/ Ana Mendonca / Peter Fyllgraf / Yasmin Asan

UNDERRÅDGIVER

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S

SITUATIONSPLAN 1:1000

DORTE MANDRUP ARKITEKTER
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Dommerkomiteens bemærkninger

Der vises udeservering på flere sider af pavillonen; dom-

Forslaget er udformet som en ny og moderne kontrast til

merkomiteen anser det dog for usandsynligt, at en forpag-

det historiske Ringsted. Forslaget er en trekantet pavillon

ter i tilstrækkeligt omfang kan tilse siddepladserne foran de

foldet af en særlig tredimensionel facadestruktur, der dan-

lukkede facader mod nord og mod kirken – hvortil adgangs-

ner skærm om cafeens rum. Facadestrukturen er et åbent

vejen er for lang. Således vil udeservering forventes at fore-

geometrisk klæde, der som en ekstra facade tilføjer pavil-

gå mod sydøst, mod Sct. Hansgade. Pavillonen opnår en

lonen en foranderlighed og lethed, idet klædet tillader lyset

selvstændig og solitær karakter, der snarere skiller sig ud,

at skinne gennem; ulmende lys siver ud om natten – og fil-

fremfor at skabe sammenhæng til sine omgivelser. Herved

treret dagslys siver ind om dagen. Det installationsprægede

adskiller dette forslag sig også fra de to øvrige forslag.

udtryk etablerer dog en cafe, der er relativt lukket omkring
sig selv og ikke henvender sig bredt til uderummene om-

En nærmere beskrivelse af konstruktion og opbygning sav-

kring sig, og ej heller etablerer et synligt liv i cafeen, som et

nes i forslaget; vurdering af bæringer af den geometriske

torv næres ved.

facade, bæring og opbygning af den skrå glasfacade samt af
det smalle mellemrum, der opstår mellem klimaskærm og

Pavillonen tager udgangspunkt i byggefeltet og griber om

stålstrukturen, savnes ligeledes. Hvorledes driftes og vedli-

dette med en samlet løsning med regnvandsbed og pavillon.

geholdes denne pavillon? Hvorvidt opbygningen kan skabe

Forslagsstiller beskriver, hvordan de to overflader, bed og

usikkerhed i byrummet, som legeskulptur eller trappemø-

facade, er i familie og skaber en helhed. Pavillonen er pla-

bel, overvejes, samt hvorvidt der vil være brug for værn eller

ceret i den sydlige ende af byggefeltet og lader dermed by-

hegn. Overordnet er det den sparsomme belysning af, hvor-

rummet forblive åbent. Regnvandsbedet er udformet som

dan den markante idé underbygges i konkretiseringen af

en opbrudt belægning, hvori planter breder sig. Der er ter-

byggeriet, der giver en usikkerhed i dommerkomiteen.

rænreguleret omkring bedet, således at dette nærmer sig
vandret. Overgange til terrænets naturlige fald er vanskeli-

Konklusion

ge at aflæse i materialet.

Forslaget fremtræder med et skulpturelt stærkt og visuelt
appellerende hovedgreb, der vil kunne tilføre Torvet et ka-

Sct. Bendts Kirke spiller ikke en central rolle i visualiserin-

rakterfuldt nyt element. Det er imidlertid dommerkomite-

ger eller beskrivelser, omend pavillonen lader kirken bevare

ens opfattelse, at forslaget i for høj grad ’vender ryggen til’

sin fulde synlighed fra Torvet. Man kan ikke fra cafeen se

Torvet og kirkepladsen. Det vurderes endvidere, at figuren

Sct. Bendts Kirke ud over gennem den geometriske facade.

vil opfordre til uønsket aktivitet på taget, og at konstruktio-

Pavillonen henvender sig således primært mod den sydøst-

nen vil give store udfordringer i forhold til drift og vedlige-

lige del af Torvet mod Sct. Hansgade og den nye scene i tor-

hold, hvorfor dette forslag ikke er udpeget til at gå videre.

veprojektet. Det er fra sydøst, man ankommer til cafeen,
gennem dobbeltdøre – her er facaden åben og uden den
geometriske struktur.
I cafeområdet er der disponeret et langt køkken og disk, og
i det åbne køkken skal der produceres til salg. Der er ikke
separat opvask. Personalerum ligger fint med adgang fra
køkkenet. Toiletter finder man ved at gå ud af cafeen, hen
langs facaden og til de faciliteter, depot og toiletter, der
også er tilgængelige udenfor åbningstid. Cafeens rum er
med den ene facade skrånende mod terræn, og dermed
mindre end tegningen viser.
FACADE MOD SYD
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Dommerkomiteens bemærkninger

grad, idet den runde form ikke omfavner sine gæster, lige-

Forslaget tager afsæt i det nye byrum, der opstår, når tor-

som der ikke etableres en bred kantzone eller anden zone-

veprojektet er gennemført, med vejforlægning og den nye

deling. Cafeområdets sammenhæng med udearealerne og

grønne beplantning foran bankbygningerne, der skaber et

dermed samspil med diverse arrangementer kunne ligele-

nyt centrum på Torvet samt den nye intimitet og flere mulig-

des være mere udførligt belyst; f.eks. de nye faciliteter på

heder for læ og ophold. Forslag 2 søger at bibeholde den

Torvet i samspil med pavillonen.

åbenhed, der er til kirken, og skabe et stærkt forbindende
led til kirke, rådhus og børs, og derved lade Torvets histori-

Konstruktionen og strukturen i pavillonen ligger i naturlig

ske bygninger forblive rammen om Torvet. Ambitionen om

forlængelse af den geometriske figur; der er arbejdet ind-

forbindelse og sammenhæng mellem bytorv og kirkeplæne

sigtsfuldt med at lade pavillonen fremstå med elegante fa-

styrkes ligeledes ved disponering af mindre regnvandsbed,

cadepartier og sternkanter via det udkragede tag, ligesom

man kan passere rundt om på begge sider.

den spinkle facade fremkommer af samme greb. Den pladsstøbte beton giver en fin kontrast til de lette detaljer. Der er

Pavillonen er en cirkulær bygning, med helt åbne lette faca-

arbejdet grundigt med at lade de tekniske løsninger under-

der rundt om en massiv, rund kerne i rummets indre. Den

støtte og indpasses i pavillonens struktur. Akustik og belys-

lukkede kerne indeholder funktioner, som køkken, opvask,

ning underbygger det enkle udtryk, indeklima reguleres

personalefaciliteter, toiletter og depotrum, der opleves vel-

såvel via store gardiner, som via hybridventilation, og der er

proportionerede og velfungerende. De åbne facader gør, at

mulighed for køling. Med gardinerne samles det bløde ud-

pavillonen ikke har en bagside; den åbner mod alle byrum

tryk.

omkring sig, og de bibringer fint gennemkig gennem caferummet.

Projektet opleves som meget fint indpasset og forankret i
Ringsted og med en fin forbindelse til det historiske, også

Under den cirkulære form løber landskabets koter og dan-

via materialer og detaljering af facader og tag. Den histori-

ner en naturlig bevægelse og opstigning omkring den tunge

ske tone i projektet vurderes dog også at være for domine-

kerne. Man træder ind fra sydøst på det laveste sted i pavil-

rende i udtrykket, og for ensidigt stræbende efter et histo-

lonen. Landskabet giver således en velfungerende afgræns-

risk udtryk. Den lethed, der antydes med de lysende lofter

ning af den separate indgang til depot og toilet. Indenfor kan

og den bevægelse, der er i gang mellem de forskudte cir-

man derfor vælge en rampe den ene vej rundt og en trappe

kelformer, kunne gerne være givet en større rolle i helhe-

den anden vej – hvoraf man træder op i det åbne cafeom-

den. Forslaget optog dommerkomiteen i høj grad og har

råde. Cafeen opleves som veldisponeret og rummelig; ge-

været genstand for indgående studier gennem hele bedøm-

nerelt er kvadratmeterne disponeret på en arealøkonomisk

melsen.

måde, hvor pavillonen er den mindste i konkurrencen; uden
at der kan peges på nogen mangler. Møbleringsmulighe-

Konklusion

derne forekommer lidt ensidige.

Forslaget fremtræder som et meget smukt og gennemarbejdet projekt med store rumlige og arkitektoniske kvaliteter.

Udeophold omkring pavillonen rummer en mulighed for at
flytte møbleringen rundt efter sol og vindforhold. Der peges

Det er imidlertid dommerkomiteens opfattelse, at forslaget

på muligheder for at sidde såvel under trækroner, langs

ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at opdele det store rum

kirkeplænen, ud mod sydøst til scenen og Sct. Hansgade.

og give tilstrækkelig differentierede og kvalitetsfulde ude-

Det diskuteres i dommerkomiteen, om der med pavillonen

opholdsarealer. Den runde form opleves som afvisende, og

etableres gode udeopholdsmuligheder med tilstrækkeligt

det fine, men afdæmpede udtryk, vurderes ikke i tilstræk-

læ og ro. Flere muligheder vurderes med afsæt i forslaget.

kelig grad at kunne tilføre Torvet en ny identitet, hvorfor

Dommerkomiteen havde gerne set denne del belyst i højere

dette forslag ikke er udpeget til at gå videre.
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PAVILLON

TORVET RINGSTED

Pavillon substantiv, fælleskøn

”Oppe fra Taarnet (af Sct. Bendts Kirke) kan man se det i Bakke
paa Bakke sig bølgen frugtbare Agerland”, skrev Sophus Schandorph om sin barndoms Ringsted. Men han noterede også, at
bakkerne fortsatte ind i byen. Når man skal ind på torvet, skal man
”op paa Torvet”, ”det store uregelmæssige Torv”, og heroppe ser
man, hvordan”græsgroede, stejle Fortove Skraaner ned mod det
fra Øst”. Op og ned går det, og mest op, når bygningerne - som
kirken - giver ”Indtryk af noget, der ragede op over de Sten, som
Hverdagens Skosaaler traadte flade.”

fra fransk pavillon ’telt’, afledt af latin papilio ’sommerfugl’, oprindelig om et telt af form som en sommerfugl.
- mindre bygning bygget i tilknytning til et slot, palæ el.lign. ofte
rigt udsmykket og placeret så den indgår i et større (geometrisk
udformet) anlæg.
- mindre bygning, ofte i en have eller en park, anvendt som f.eks.
lysthus, udstillingssted eller restaurant, se også kiosk.
STRUKTUR UDEN bAGSIDE

Sophus Schandorp: ”Fra Midtsjælland”

TRANSPARENS

PAVILLONEN SET FRA KIRKEPLÆNEN

RUMLIG SAMMENHÆNG, PLADS OG KØREVEJ
RUMLIG SAMMENHÆNG,
PLADS OG KØREVEJ
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UDSYN OG TRANSPARENS
UDSYN OG
TRANSPARENS
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PUNKT, FLADE OG FLOW
PUNKT, FLADE
OG FLOW
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ableres med krydsveksler for varmegenvin%. Samlet luftmængde på aggregat skønnes at
M3/time for hele caféen inkl. køkken.
placeres på loft over depotet. Fra teknikrum
luft via kanaler til alle caféens lokaler. Inding i publikumsarealer sker skjult langs det
re og ydre perimeter. Luftindtag/afkast indarlinders kobberbeklædte facade.
behov ind tænkes mulighed for efterfølgende
t indblæsnings- og udsugningsanlæg, som kan
t i sommerperioden som et supplement til naåbning af døre og vinduer i glasfacaden.
AT krav etableres køling ved hjælp af køleflade.

n skaber et godt optisk miljø, hvor det er nemt
nderstøtter oplevelsen af at deltage i livet på
idder indendøre.
med energiglas med lav g-værdi, der tillige
dstråling, således at udvendig afskærmning af

TEKNIK

er indrettet mod nordvest-nordøst, hvilket skamed livet på Torvet og samtidig er en naturlig
kte sollys midt på dagen.

ner langs pavillonens facade således, at pavilrumoplevelse kan reguleres ’trinløst’ og skabe
menhæng med omgivelserne. Gardinerne er
parente og bidrager til et varmt lys i pavillonen.
ner skaber desuden værdi for de akustiske og
old i caféen.
ovenlys over personale-hvilerum, således at
er opfylder funktionelle krav og samtidigt er

PERSONALERUM

RAMPE

CAFÉ

MILJØ OG TEKNIK
ENERGIFORbRUG OG MILJØbELASTNING
Energimæssigt tilstræbes et maksimalt energiforbrug på 71 kWh/m2
pr. år. Opvarmning af publikumsarealerne sker fra konvektorer langs
den buede facade. I publikumstoiletter etableres gulvvarme. Der
etableres varmegenvinding på ventilationsanlægget og pavillonen
tilsluttes fjernvarme.

om et stort integreret ’lysarmatur’, hvori den
f LED lyskilder gennemlyser et udspændt loft
kdug og bidrager til et lavt energiforbrug. Lyfra kølig til varm (farvetemperatur) i hele rumtemmes med daglysets rytme og stedets brug.
ydre periferi af loftet suppleres med indbygedes at der etableres et varieret retningsbeg naturlig skyggetegning, der støtter aflæsning
g giver pavillonen stemning, liv og fleksibilitet.
es belysning med standardarmaturer indbyg-

ker ved indbygning af absorbenter på hele lofdte strækdug af fabrikat barrisol. Absorbenteravillonens runde form, der modvirker stående
akustisk miljø med en efterklangstid mellem
n, således at der opnås attraktive lydforhold i
rrangementer med f.eks. tale og akustisk eller
villonens gardiner indgår som ekstra dynamiorved efterklangstiden kan justeres indenfor
ed at trække disse til eller fra.
es akustiske lofter i system, der svarer på såvel
m krav til hygiejne.

KØKKEN

TOILET

KONSTRUKTIONER OG MATERIALER
Pavillonen opføres med terrændæk støbt på isolering og kapillarbrydende lag. De to cylindre udføres insitu-støbt, ligesom sekundære indvendige vægge udføres af insitu-støbt beton. Forskalling
udføres som bræddeforskalling med forskudte delinger.
Glasfacaden udføres med anodiserede aluminiumsprofiler og med
udvendige glaslister af egetræ. Stern og indre beton-cylinder beklædes med kobber, der samles med stående false.
Tage beplantes med sedum-mosser, hvorved op til 40% af regnvandet optages i planterne eller fordamper.
Der etableres acodræn langs bygningens facade, hvorfra vand ledes
til vandrende og videre til reservoir i Klosterlunden sammen med
overskydende regnvand fra taget.
Tagkonstruktionen udføres af stålbjælker, der udkrages fra de indre
betoncylindre, således at facaderne kan udføres som ikke-bærende i
slanke aluminiums-profiler. Tagkonstruktion udføres som varmt tag.
Gulv udføres som støbt og slebet gulv af indfarvet beton i café og
cirkulationsområde. I øvrige rum etableres gulv af beton eller belagt med fliser, således at myndighedskrav kan opfyldes.
Loftet udføres som en udspændt dug i strækmateriale som barrisol.
Over denne dug etableres absorbenter for akustisk regulering.
TEKNIK
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VENTILATON
Ventilationsanlæg etableres med krydsveksler for varmegenvinding på minimum 80%. Samlet luftmængde på aggregat skønnes at
være ca. 2.000 - 2500 M3/time for hele caféen inkl. køkken.
Ventilationsaggregat placeres på loft over depotet. Fra teknikrum
over loftet fordeles luft via kanaler til alle caféens lokaler. Indblæsning og udsugning i publikumsarealer sker skjult langs det
udspændte lofts indre og ydre perimeter. Luftindtag/afkast indarbejdes i den indre cylinders kobberbeklædte facade.
For at minimere kølebehov ind tænkes mulighed for efterfølgende
at etablere et simpelt indblæsnings- og udsugningsanlæg, som kan
øge luftskiftet trækfrit i sommerperioden som et supplement til naturlig ventilation via åbning af døre og vinduer i glasfacaden.
For overholdelse af AT krav etableres køling ved hjælp af køleflade.

PLAN 1:250

DAGSLYS
Dagslyset i pavillonen skaber et godt optisk miljø, hvor det er nemt
at orientere sig og understøtter oplevelsen af at deltage i livet på
torvet, selvom man sidder indendøre.
Glasfacader udføres med energiglas med lav g-værdi, der tillige
afviser direkte solindstråling, således at udvendig afskærmning af
facaden kan undgås.
Serveringsarealerne er indrettet mod nordvest-nordøst, hvilket skaber optimal kontakt med livet på Torvet og samtidig er en naturlig
beskyttelse mod direkte sollys midt på dagen.

Der ophænges gardiner langs pavillonens facade således, at pavillonens lysforhold og rumoplevelse kan reguleres ’trinløst’ og skabe
hel eller delvis sammenhæng med omgivelserne. Gardinerne er
INDEKLIMA
gyldne, delvist transparente og bidrager til et varmt lys i pavillonen.
Pavillonens indeklima er optimeret i forhold til at tilgodese flere De indvendige gardiner skaber desuden værdi for de akustiske og
anvendelsesformål og samtidig muliggøre ønsket om pavillonens udtryksmæssige forhold i caféen.
SNIT
AA OG bb
1:100
udtryk og særlige rolle på Torvet i Ringsted. Et termisk indeklima Der
etableres
stort ovenlys over personale-hvilerum, således at
med generelle rumtemperaturer på 20-25 °C vurderes at være til- dagslysforholdene her opfylder funktionelle krav og samtidigt er
fredsstillende, og projektet vil overholde AT krav til termiske for- oplevelsesrige.
hold i brugstiden, kl. 10.00-22.00.
For at sikre optimale temperaturforhold anvendes rå betonkon- KUNSTLYS
struktioner, aktiv/justerbar afskærmning i form af indvendige gar- Pavillonen tænkes som et stort integreret ’lysarmatur’, hvori den
diner, naturlig ventilation samt natventilation. I nødvendigt omfang kunstige belysning af LED lyskilder gennemlyser et udspændt loft
suppleres den passive klimatisering og de tunge konstruktioner af diffuserende strækdug og bidrager til et lavt energiforbrug. Lymed mekanisk ventilation og køling. Denne løsning vurderes opti- sets tone kan justeres fra kølig til varm (farvetemperatur) i hele rummal i forhold til de arkitektoniske intentioner om at pavillonen skal met, og således samstemmes med daglysets rytme og stedets brug.
fremstå let, lys og transparent, således at rummet opleves som en Langs den indre og ydre periferi af loftet suppleres med indbygintegreret del af Torvet.
gede mini-spots, således at der etableres et varieret retningsbestemt lys med god og naturlig skyggetegning, der støtter aflæsning
bygninges store transparens giver store kig til og rumlig sammen- af figurer, ansigter og giver pavillonen stemning, liv og fleksibilitet.
hæng med udearealerne og tilsvarende kig gennem pavillonen fra I øvrige rum etableres belysning med standardarmaturer indbygtorv til kirke. Facaderne skaber derudover potentiale for udnyttelse get i lofter.
af dagslys og passiv solvarme, men også risiko for overophedning.
De tre parametre er opvejet imod hinanden og afbalanceret såle- AKUSTIK
des, at passiv solvarme i videst mulig omfang anvendes til at ba- Akustisk regulering sker ved indbygning af absorbenter på hele loflancere varmetabet i kolde perioder. Risiko for overtemperaturer tet over den udspændte strækdug af fabrikat barrisol. Absorbenteri bygningen i varme perioder håndteres ved anvendelse af ruder ne vil sammen med pavillonens runde form, der modvirker stående
med lav g-værdi. I samvirke med køling skaber dette mulighed for bølger, etablere et akustisk miljø med en efterklangstid mellem
at undgå solafskærmning, der både vil skærme udsyn og dagslys. 0,6 – 1,2 sek. i cafeen, således at der opnås attraktive lydforhold i
Caféen er analyseret via simuleringsværktøjet bSim, der viser, at det dagtimerne og ved arrangementer med f.eks. tale og akustisk eller
vil være muligt at overholde AT krav til det termiske indeklima ved forstærket musik. Pavillonens gardiner indgår som ekstra dynamihjælp af de nævnte tiltag. Det atmosfæriske indeklima sikres ved et ske absorbenter, hvorved efterklangstiden kan justeres indenfor
tilstrækkeligt niveau af grundluftskifte, mens gener som kuldened- det anførte spekter ved at trække disse til eller fra.
fald og strålingsasymmetri fra de store vinduesfacader håndteres I øvrige rum etableres akustiske lofter i system, der svarer på såvel
ved at anvende 3-lagsruder med en lav U-værdi.
akustiske ønsker som krav til hygiejne.
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OPSTALT MOD VEST – KIRKEN
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AFTENSTEMNING I CAFEEN

GULV OG TRAPPE ETABLERER EN ’BALKON’ MOD TORVET

PAVILLONEN SET MOD KIRKEN
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