
Arkitekturpris 2018
Købmagergade - Skole transformeret til boliger

Nomineret under kategorien: 
RESTAURERING/TRANSFORMERING - BOLIGER
 
Adresse Købmagergade 65C, D og E 
  Sjællandsgade 35 og 37
År:  2017
Arkitekt: Billund//Hansen og Frost-Larsen Arkitekter
Bygherre: Boligkontoret FredericiaLa 

Købmagergade Skole er byens ældste borgerskole og 
udgør et af arkitekt Jesper Jespersens hovedværker. Jes-
per Jespersen er en af Fredericia bys historiske arkitekter. 
Skolen er fra begyndelsen af 1900-tallet og anlæggets fi re 
bygninger er alle opført i rød blank mur med høj arkitek-
tonisk kvalitet og særdeles fi ne murværksdetaljer, og er 
en værdig repræsentant for den tids smukke skolearkitek-
tur. 
I 2012 besluttede byrådet at lukke skolen og den stod 
derfor overfor at blive en funktionstømt bygning, med en 
uvis fremtid. 
Heldigvis så dygtige mennesker i Boligkontoret Fredericia 
muligheder i den gamle skole, som i 2015 – 17 er ble-
vet særdeles respektfuldt ombygget til boligbebyggelse 
af de lokale arkitekter Billund/Hansen i samarbejde med 
Frost-Larsen Arkitekter. Projektet modtog støtte fra bev-
aringsfonden. 
Det er på mange måder et rørende sted at komme. Sko-
len står som ny med respektfuld udskiftning af de fl otte 
gamle vinduer, således at de nu opfylder alle moderne 
krav og egenskaber, men stadig fremstår autentiske som 
de oprindelige, detaljerige og dekorative vinduer. 
Mod den gamle skolegård stod beboerne ved besigtigels-
en på nye altaner, som er blevet nænsomt indpasset i 
byggeriets arkitektur. Man efterlades med billedet af, at 
det er nogle af skolens tidligere elever, som nu har indta-
get skolens klasselokaler igen. 
En af hvor tids store arkitektoniske udfordringer med 
ventilation på tagene er også løst fl ot, ved at de gamle 
ventilationsskorstene i tegl, er blevet ombygget til nu, at 
rumme aftræks-ventilation for boligerne. 
Som en del af projektet er der i forlængelse af de gam-
le skolefl øje tilføjet nye boligbebyggelser, der lukker den 
samlede karré. Sammenholdt med kvaliteten i det gamle 
skolebyggeri kommer nybyggerierne til at fremstå arkitek-
tonisk fattige – uden megen detalje og nerve. Herudover 
kunne sammenbygningen mellem den gamle skole og de 
nye boliger langs Dalegade være løst mere respektfuldt. 
Alt i alt et virkelig fi nt projekt som tilføjer nyt liv i smukke 
gamle rammer til glæde for Fredericias borgere. 



2018
Bane Danmark Trafi kcenter - Vest
Nomineret under kategorien: NYBYGGERI - ERHVERV

Bygherre:  Banedanmark
Adresse.  Chr. Winthers Vej 1
År:   2016
Totalrådgiver:  Rambøll Danmark A/S
Arkitekt:   Tranberg Arkitekter
Eprenør:   Hansson & Knudsen A/S

Det nye trafi kcenter til BaneDanmark er placeret lige syd-
vest for banegården og banelegemet. Trafi ktårnet er teg-
net af Tranberg Arkitekter og indeholder et dobbelthøjt 
kontrolrum på ca. 550 kvm.
Togene skal styres 24/7, 365 dage om året, og den nye 
central er arbejdsplads for fl ere hundrede medarbejdere, 
der også arbejder i skiftehold.
Banedanmark har været bygherre for opførelsen, og både 
arkitektur og indretning har fokus på, at skabe gode ram-
mer om trafi kstyringen.
Udefra opleves bygningen som en smuk rund teglskulp-
tur, der ved ankomsten står fl ot indrammet af grønne 
træbælter. Bygningen opleves på afstand noget tillukket, 
men når man kommer tættere på opdager man en smuk 
detaljerigdom med blandt andet fl etmurværk, der åbner 
huset mere op. Selvom skalaspringet til de nærliggende 
villaer er stort, virker det ikke forkert. De har fået en fl ot 
skulptur som nabo.
Indefra er det fl ettede murværk for vinduerne er med til 
at bryde lyset, så det bliver godt at arbejde i, og medar-
bejderne kan fra det runde tårn følge med i døgnets gang.
Tårnets runde form er også med til at sikre medarbe-
jderne frit udsyn, og de centrale kontrolrum i tårnet er 
bygget i dobbelt loftshøjde så varme kan stige til vejrs, og 
rummene kan beholde en behagelig temperatur.
Inspirationen til det visuelle udtryk på tårnet ligger fi nt i 
tråd med de gamle smukke bane-bygninger, som Fred-
ericia Banegård også er et eksempel på. Der er en lang 
tradition for at bygge med røde og brunlige teglsten og 
samtidig at bruge teglstenen til, at skabe fl otte mønstre 
og strukturer, med fi ne detaljer.
Bygningen bidrager hermed også på smuk vis til at 
forstærke Fredericias særkende som jernbaneknudepunkt. 
Det er et fl ot eksempel på nutidigt banebyggeri.
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Arkitekt: Billund//Hansen og Frost-Larsen Arkitekter
Bygherre: Boligkontoret FredericiaLa 

Købmagergade Skole er byens ældste borgerskole og 
udgør et af arkitekt Jesper Jespersens hovedværker. Jes-
per Jespersen er en af Fredericia bys historiske arkitekter. 
Skolen er fra begyndelsen af 1900-tallet og anlæggets fi re 
bygninger er alle opført i rød blank mur med høj arkitek-
tonisk kvalitet og særdeles fi ne murværksdetaljer, og er 
en værdig repræsentant for den tids smukke skolearkitek-
tur. 
I 2012 besluttede byrådet at lukke skolen og den stod 
derfor overfor at blive en funktionstømt bygning, med en 
uvis fremtid. 
Heldigvis så dygtige mennesker i Boligkontoret Fredericia 
muligheder i den gamle skole, som i 2015 – 17 er ble-
vet særdeles respektfuldt ombygget til boligbebyggelse 
af de lokale arkitekter Billund/Hansen i samarbejde med 
Frost-Larsen Arkitekter. Projektet modtog støtte fra bev-
aringsfonden. 
Det er på mange måder et rørende sted at komme. Sko-
len står som ny med respektfuld udskiftning af de fl otte 
gamle vinduer, således at de nu opfylder alle moderne 
krav og egenskaber, men stadig fremstår autentiske som 
de oprindelige, detaljerige og dekorative vinduer. 
Mod den gamle skolegård stod beboerne ved besigtigels-
en på nye altaner, som er blevet nænsomt indpasset i 
byggeriets arkitektur. Man efterlades med billedet af, at 
det er nogle af skolens tidligere elever, som nu har indta-
get skolens klasselokaler igen. 
En af hvor tids store arkitektoniske udfordringer med 
ventilation på tagene er også løst fl ot, ved at de gamle 
ventilationsskorstene i tegl, er blevet ombygget til nu, at 
rumme aftræks-ventilation for boligerne. 
Som en del af projektet er der i forlængelse af de gam-
le skolefl øje tilføjet nye boligbebyggelser, der lukker den 
samlede karré. Sammenholdt med kvaliteten i det gamle 
skolebyggeri kommer nybyggerierne til at fremstå arkitek-
tonisk fattige – uden megen detalje og nerve. Herudover 
kunne sammenbygningen mellem den gamle skole og de 
nye boliger langs Dalegade være løst mere respektfuldt. 
Alt i alt et virkelig fi nt projekt som tilføjer nyt liv i smukke 
gamle rammer til glæde for Fredericias borgere. 


