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Colliers Award er en idekonkurrence udskrevet af erhvervsejendomsmægler Colliers International. 
Colliers Award sætter fokus på konkrete udfordringer i forbindelse med byudvikling og dette års 
udgave af konkurrencen blev afholdt i samarbejde med DSB Ejendomme, hvor vi satte fokus på 
tomme  stationsbygninger. Vi har alle et tilhørsforhold til særligt en station. Det er her, vi tager 
afsted fra, rejser ud i verden fra, og her vi kommer hjem.
Alligevel er stationsbygningerne "bare" bygninger, da de ikke længere er afhængige af tidligere 
funktioner, såsom et fysisk billetsalg. Stationsbygningerne har fået prædikatet "dansk kulturarv" - 
en kulturarv med uudnyttet potentiale og med store udfordringer. Der er i dag kun 4 kundebetjente 
billetsalg tilbage i Danmark, hvilket lader tusindevis kvadratmeter stå tomme, så hvordan kan disse 
kvadratmeter udnyttes og optimeres?
Det spurgte Colliers International og DSB Ejendomme studerende om i idékonkurrencen Colliers 
Award 2015.

Ud af 42 forslag blev der i april fundet 6 finalister, hvoraf 3 grupper blev hædret som vindere, 
på en stor ejendomskonference den 12. maj i Lokomotivværkstedet i l<øbenhavn.

Nu giver vi dig muligheden for at se alle de flotte forslag fra Colliers Award 2015.
God fornøjelse

Læs mere på www.colliersaward.dk & www.facebook.com/ColliersInternationalDanmark
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PROBLEM
De gamle stationsbygninger virker som en mur når man møder dem. 
En mur med et navnskilt til en by man ikke bliver kendt med.
Stationsbygningen i Ringe er en slik mur. Overgangen mellem byen 
og de rejsende foregår ikke gennem stationsbygningen, her vælger 
`i�yiÃÌi�Ài�Ãi�`i�>Ì�}F�Õ`i���°
Hvorfor indgangen til byen ikke hjertet til byen, og genspejler dens 
kultur og mennesker?
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KONCEPT
Åben, transperant og gennemsigtig
Indbydende og inddragende
Flydende grænser mellem by, folk og rejsendene
En station er en indgang og udgang,  
men også et opholdssted og byens “frimærke”.
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NYTÆNKNING
- Bryde grænser mellem rejsende og byen 
gennem at åbne  det op. Dele af bygningen 
vil fremstå gennemsigtig,  transperant og 
indbydende. Stationsbygningen vil emme af 
aktivitet og blive byens levende frimærke.

- Ved at inddrage lokale virksomheder gør man 
stationen  til et sted der repræsentere Ringe og 
viser Ringe frem.

- 
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AKTIVITETSPLAN

TOILET
CAFÉ

ORANGERI

VENTEOMRÅDE

ERHVERV

LEGEPLADS
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PLANTEGNING
FØRSTE ETAGE

STUEPLAN
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ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
Café
- Gennem større åbenhed og en mere 
indbydende arkitektur  kan cafeen blive et 
samlingspunkt for både rejsende og borgerne. 
- Cafeen i Ringe stationsbygning kan med 
støtte fra  Rynkeby blive et synbol på en af 
Ringes store virksomheder,  samtigdig med at 
Rynkeby kan bruge det som markedsføring.

Udlejning til erhverv
- Erhverv ved stationen har den fordel at 
mange vil se det.  Ringe station er centralt 
liggende i Ringe og mange  kommer forbi med 
toget mellem Svenborg og Odense.

Lokale sponsorer
- DSB
- Rynkeby
- Kompan
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INVOLVERING

Borgere, rejsende og erhverv
- Borgere vil få en åben og centralt beliggende 
café lige  ved siden af Ringe forsamlingshus 
midt i byen. Stationen  vil åbne op og ikke 
skabe grænser mellem indbyggerne  og de 
indrejsende.

- Rejsende får en åben og indbydende ventesal, 
med  adgang til informationer, mad og drikke, 
siddepladser  og underholdning til børn.

- Erhvervet bliver en væsentlig del af 
stationen. Der vil  være en café og så vil en 
tredjedel af stationsbygningen  være kontor/
erhvervslejemål. Derudover vil store  lokale 
virksomheder i Ringe, for eksempel Rynkeby og 
Kompan, blive en  del af stationen.

- Venteområdet er lyst med højt til loftet, en 
tilgængelig og indbydende mødeplads.
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Stemningsbillede af Ringe station om aften
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Den transperante station
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Ringe station 
Forslag nr.: 75074 

”Sustainable  development  is  development  that  meets  

the needs of the present without compromising the 
ability  of  future  generations  to  meet  their  own  needs.” 
 
- Our  Common  Future  /  ”Brundtland-Rapporten”   
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Eksisterende forhold set fra vest 

Overblik 
 
Idéforslaget omfatter 3 delområder, og lokalplan for 
området lægger op til en inddragelse af busterminal i 
område 2, hvorfor dette areal også indgår i forslaget. 
 
I selve stationsbygningen indrettes café og minimar-
ked i stueetagen, og undervisnings– og foredragssal 
på 1. sal. 
 
I område 2 syd for stationsbygningen etableres der 
formidlingscenter og grønt område. 
 
Nord for bygningen, område 3, anlægges der delvist 
overdækket marked hvor der i dag er cykel– og bil-
parkering. 
 
I så stort omfang som muligt, er målet ved alle tiltag 
at benytte det naturlige dagslys, kombineret med bæ-
redygtige energiproducerende tiltag og lokal anven-
delse af regnvand. 
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Hovedidé 
 
Ringe station har en historisk betydning for jernbane-
virksomhed på midt- og sydfyn. 
Denne placering som midtpunkt i området, skal ud-
nyttes med stationen som centralt element. 
 
De indgreb der er tænkt i og omkring bygningen, de 
aktiviteter der vil foregå og trafikken til og fra en ny 
bydel sætter endnu højere krav til bygningens åben-
hed og tilgængelighed. 
 
Bygningen kan således aktiveres af både arkitektoni-
ske indgreb hvor der skabes oplevelsesrum, både i og 
omkring bygningen. 
 
Stationsområdet skal være en aktiv del af byens liv 
for lokalbefolkningen, den besøgende og den rejsen-
de. 
 
 

BANETERRÆN 
 
Udflugter, rejser... 

FORMIDLINGSCENTER 
 
Ernæring og Sundhed, 
vidensdeling, sensorik... 

MARKED 
 
Fritidscenter, skoler... 

NY BYDEL 
 
Indkøb, boliger, 
Hotel... 

EKSISTERENDE BY 
 
Handel, sø, kirke, kommune... 

GRØNT OMRÅDE 
 
Vand, skovbund, 
sanseoplevelser... 

MARKED             STATION  FORMIDLINGSCENTER  GRØNT OMRÅDE 
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Café og minimarked 
 
Kaffe og morgenbrød til de rejsende, gerne i samar-
bejde med en af de lokale bagere. 
Fokus er duften og smagen af hjemmebrygget kaffe. 
Det vil være muligt at købe friskkværnet økologisk 
og bæredygtigt kaffe. Dette både til rejsen og til at ny-
de i stationens omgivelser. 
Lokale varersom most, brød, frugt og grønt vil kunne 
findes i sortimentet. 
 
Fokus er sensorisk oplevelse på duft og smag, og mu-
lighed for lokale alternativer til konventionelle varer. 

Område 1 - Hovedbygning 
 
Stationsbygningen skal i sit ydre bevare så meget af 
sit oprindelige udtryk som muligt. 
 
Udearealerne i terræn reguleres så der opnås ni-
veaufri adgang til bygningens stueetage. 
I forbindelse med terrænregulering tænkes taktile af-
mærkninger ind i belægning og design. 
Derved gøres bygningen tilgængelig for alle, og un-
derstøtter dens nye funktion som udgangspunkt for 
oplevelser, og de mange bevægelser der vil være gen-
nem bygningen.  
 
Stueetagen åbnes med glaspartier ind til formidlings-
centret og café og minimarked, der åbnes samtidigt 
delvist op til 1. sal for at udnytte tværlyset fra de 
ovenliggende vinduer. 
 
Der etableres toiletfaciliteter i bygningens nordlige 
ende, hvor der tillige er adgang til markedshal. 
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Ringe & Sorø 
 
Kan idéen også bruges andre steder? 
 
Vi mener at idéen med formidlingscentre placeret der 
hvor mennesker har deres daglige færden kan bruges 
mange andre steder end kun lige ved Ringe station. 
 
Sorø station kunne være en anden oplagt placering, 
såfremt området blev understøttet af grønne områder 
med stor biodiversitet og tanke for bæredygtighed. 
 
Sorø by har tillige en uddannelsesinstitution hvor der 
undervises indenfor Ernæring og Sundhed, og det 
kunne være nærliggende at udnytte denne viden og 
de ressourcer i et formidlingscenter. 
De studerende kommer fra hele landet og ville derfor 
nemt kunne rejse til hvilket som helst formidlingscen-
ter.   

Område 2 - Formidlingscenter 
 
I område 2, syd for hovedbygningen, placeres For-
midlings– og videnscenter med fokus på Ernæring og 
Sundhed. Der lægges vægt på formidling og videns-
deling og ikke madlavningskurser. 
  
Målgruppen er alle, og her undervises og formidles 
med udgangspunkt i fødevarestyrelsens anbefalinger 
eksempelvis de ti kostråd, de forskellige mærkninger 
(nøglehul,  fuldkorn,  økologi). 
Formidling og vejledning i nye anbefalinger, bære-
dygtighed, konserveringsmidler, E-numre, læs og for-
stå en varedeklaration, for at nævne nogle få. 
 
Fokusområderne kan være oplevelser og praktiske 
øvelser i goumetsaltning, meltypers hæveevne eller 
hvor lang tid det tager at opvarme en middagsrest til 
de anbefalede 75 °C. 
 
Foredrag fra studerende og undervisere i Ernæring 
og Sundhed, Naturvejledere, elever indenfor Kokke– 
og Mejerifagene m.fl. hvor fokus kunne være spis fra 
naturen, nye proteinkilder som melorme og græshop-
per. Spis efter Y eller T tallerken mv. 
 
For   de  mindste   aldersgrupper   kunne   ”madmod”   og  
sensorik være i fokus. Fx se, smage, lugte, føle, røre 
ved forskellige grøntsager. Kogt, bagt, stegt—hvad 
kan jeg bedst lide? 
 
En oplagt mulighed er klasseudflugter, foreninger, 
unge, ældre mm. men der skal i lige så høj grad læg-
ges vægt på at man kan "komme ind fra gaden", med 
spørgsmål. 
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Formidlingscenter & grønt område 
 
Arkitekturen og materialevalg skal understøtte, men 
ikke dominere, det sanselige og oplevelserne i centret. 
 
Det tidligere varehus benyttes som basis for centret 
og kompletteres med et formidlingsområde opført i 
glas og synlige kraftige trækonstruktioner. 
Taget på tilbygningen udføres som udkraget, let skrå-
nende sedumtag. 
 
Under glasfacaderne udlægges bassiner i 2 niveauer, 
brudt af stensætning med vegetation af mos og græs-
ser.  
Øverste bassin fungerer som både reflektor så vinter-
solen når ind i rummet og til bortledning af oversky-
dende regnvand. Nederste bassin som det blå ele-
ment i det grønne område. 
 
Det grønne område danner ramme for fx naturople-
velser langs et af de gamle baneterræner hvor der i 
dag er etableret natursti til Faaborg. 
 
Træer  og  vegetation  i  området  blandes  med  ”grønne  
øer”  og  2-2½ meter hævede runde platforme med ve-
getation på toppen. Platformene fungerer som skyg-
gegiver om dagen, og der monteres belysning på un-
dersiden som aften og natbelysning. 
 
 

Bæredygtige muligheder 
 
Biogas produceret af madaffald. 
 
Algesøjler eller vinduer i formidlingscentret til at pro-
ducere elektricitet. 

Sommer 

Vinter 
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Område 3 - Markedshal 
 
I forlængelse af stationsbygningen i den nordlige en-
de placeres en delvist overdækket markedshal. 
 
Overdækningen udføres som tre kraftige træ-
konstruktioner i skrånende trapezform. Taget opbyg-
ges som sedumtage med tørketålende urter og græs-
ser. Tagene forbindes med stationsbygningen via et 
hævet gennemgående gangareal der samtidig funge-
rer som markedets overdækkede hovedstrøg.  
 
Tagene kan fungere som formidlingscentrets urteha-
ve. 
 
 

Aktiviteter 
 
Varer fra lokale producenter 
 
Frugt og grønt med fokus på årstidernes sortiment 
 
Mosteri, gartnerier, bryghuse 
 
Weekender mulighed for torvedag og levende musik 

Principsnit 

Markedshaller set fra nordvest 

Markedshaller set fra nordøst 
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”Ansigt  til  ansigt  med  den  evindelige 
glorificering af den tid, som har været, 
spørger jeg mig selv, hvorfor det er de 
håbefulde drømme, der først må vige 
pladsen…” 
 
- Jernbanehistorie 2013, Danmarks Jernbanemuseum 
 

Ringe station 
Forslag nr.: 75074 

Natbelysning 
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C
olliers Aw

ard 2015
Colliers International Danmark  
DSB Ejendomme

Over hele landet står mange stationsbyg-
ninger ubenyttede hen. Hvordan kan de ak-
tiveres, så de bliver et aktiv for byen, lokal-
befolkningen og passagererne?



H
vorfor skal vi alle eje ting, som

 ingen af os udnytter til fulde – biler, cykler, væ
rk-

tøj, redskaber, sportsudstyr, tøj, m
øbler og både? 

D
et er blevet m

indre vigtigt at eje, hvis m
an kan få adgang ved at dele eller låne.

Som
 et resultat af bæ

redygtighedsudfordringen, er der i dag m
ange der kan se 

store sociale og m
iljøm

æ
ssige fordele ved, at låne, leje og dele produkter og ser-

vices i stedet for at købe og forbruge, som
 tidligere generationer har gjort. H

vor-
for købe selv, når du kan dele m

ed din nabo, din ven eller m
ed én du endnu ikke 

kender?

Projektet foreslår at R
inge stationsbygning skal udgøre knudepunktet for byens 

deleøkonom
i. Stationen vil på den m

åde genvinder sin tidligere position, som
 et 

sted hvor ting og tjenester udveksles – kaldes G
O

D
S

Stationsbygningen i R
inge ligger centralt placeret, sam

tidig m
ed at byen har en 

overskuelig størrelse (ca. 5500 indbyggere) som
 gør det m

uligt for alle at få et 
tilhørsforhold til stationen, føle ejerskab for ’G

O
D

S’ og bidrage til dets drift og ved-
ligehold.
G

rebet på bygningen er at det centrale rum
 i bygningens stueetage åbnes op så 

m
eget som

 m
uligt, så alle aktiviteter synliggøres, gulvplads frigives og de taktfaste 

vinduesræ
kker på hver side eksponeres. Forpladsen kan tages i brug til ’G

O
D

S’ når 
vejret er til det, og bliver på den m

åde et m
ere synligt fæ

nom
en i bybilledet. 

B
åde økonom

isk og socialt set er ‘G
O

D
S’ en daglig gevinst for indbyggerne i R

inge, 
sam

tidig m
ed at det vil frem

stå som
 et interessant og personligt udsagn for de 

rejsende, som
 vidner om

 byens aktiviteter, sam
hørighed og fæ

lles væ
rdigrundlag.

N
år m

an ønsker at registrerer en genstand til ’G
O

D
S’, skal m

an fastsæ
tte betingel-

���������������������ǡ�����ϐ������������¤������������������������������ϐ�¤���������-
aringsbokse.
D

et er hensigtens at konceptet for ’G
O

D
S’ kan udvikles og udvides i forhold til 

lokale betingelser og m
uligheder. M

an kan f.eks. forestille sig en udveksling af 
lokal-producerede varer såsom

 håndvæ
rk og m

advarer. 

D
en teknologiske udvikling og en udbredt digitalisering har skabt grundlaget for 

deleøkonom
iens succes. V

i har efterhånden væ
nnet os til at dele alt digitalt, for ek-

sem
pel på Facebook, Tw

itter og Instagram
. D

erfor er en digital platform
 afgørende 

for projektet gennem
førelse og drift.  

A
lt registreres og styres gennem

 G
O

D
S-A

pp’en, som
 giver m

ulighed for registrerer 
sine vare/ydelser, at planlæ

gge udvekslingerne i et kalendersystem
 og form

idle 
kontakten im

ellem
 lejere og udlejere. 

Projektet udgør et ressourcebesparende tiltag som
 kan væ

re m
ed til æ

ndre 
væ

rdinorm
erne, m

ed ønsket om
 et  m

ere fæ
lleskabsorienteret og involverende 

lokalsam
fund. 
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