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Dommerne i årets arkitekturkonkurrence havde så svært ved at bestemme sig, at 
Ishøj Kommunes arkitekturpris 2004 endte med at tilfalde to af de nominerede: DSB 
Servicecenter Køge Bugt og familieboliger i Vejleåparken.

Det var en enig bedømmelseskomite, der valgte de to vindere blandt fire nominerede 
emner. Komiteen bestod af både fagfolk og politisk udvalgte, herunder borgmester Ole 
Bjørstorp.

- I 2004 er der blevet bygget mange flotte ting i Ishøj. Sammen med de mange store 
renoveringer tegner det billedet af en kommune i hastig forvandling. Jeg er stolt over at 
være borgmester i en by, der i disse år får en velfortjent ansigtsløftning. Forhåbentlig 
kommer vi til at fremstå som den moderne kommune, vi faktisk er, siger Ole Bjørstorp.

Om vinderne
DSB Servicecenter Køge Bugt

Bygherren DSB S-tog og BBP arkitekter A/S får præmien for en banebrydende og 
nyskabende behandling af et teknisk anlæg, der har gjort byggeriet til et arkitektonisk 
meget spændende projekt. 



Projektet har potentiale til at blive et identitetsskabende kommunalt fikspunkt for 
togrejsende med sin placering mellem sporene, så bygningen kan opleves fra begge sider. 

Der er lagt vægt på, at oplevelsen af arbejdet med togene er en vigtig del af bygningen, og 
det er nyskabende at se sådanne arkitektoniske overvejelser indgå i byggeriet af et teknisk 
anlæg. Den arkitektoniske kvalitet er således prioriteret højere end økonomiske og rent 
praktiske hensyn, og det er prisværdigt. 

Der er i anlægget skabt flotte rumligheder og kvaliteten er gennemført helt ned i de fine 
detaljer. Bl.a. kan nævnes spillet i glasfacaden, der også vil gøre bygningen til en visuel 
oplevelse om natten. Bygningen rummer desuden en del nyskabende og fascinerende 
tekniske løsninger. I alt et imponerende flot og enkelt anlæg.

Familieboliger i Vejleåparken

Bygherren Dansk Boligselskab præmieres sammen med WITRAZ arkitekter K/S for et 
byggeri, der virker indbydende med dets fine arkitektoniske kvaliteter, der giver en helstøbt 
og sympatisk oplevelse af husene. 

Der er draget omsorg for byggeriet på en måde, der ikke normalt ses i almennyttigt 
boligbyggeri. Det har medført en række gode, billige boliger med et højt kvalitetsniveau til 
almindelige mennesker. 

Der er en god disponering af byggeriet med fine private uderum på den ene side af 
boligerne, der modsvarer den trafikerede vej på den anden side. Der er desuden lagt vægt 
på at indarbejde den landskabelige behandling af udearealerne i projektet, hvilket ellers 
kan blive overset i boligbyggeri. 

Det er prisværdigt, at der i byggeriet er lagt vægt på at skabe god arkitektur bl.a. ved hjælp 
af velovervejede lysindtag. Det anses dog for negativt, at vinduerne ikke kan lukkes op. 

Hædrende omtale



Udover arkitekturprisen har bedømmelseskomiteen igen i år valgt at uddele en 
hædersbevisning. 

Hædersbevisningen tildeles Boligforeningen AAB og DOMUS arkitekter for støjhegnet ved 
ungdomsboligerne i Vejleåparken, der fremhæves for dets nyskabende udformning. 
Naturhegnet af pileflet bløder området omkring punkthusene op og tilfører byggeriet en 
kvalitet, der fortjener belønning. 

Arkitekturprisen 2004 

Ved arkitekturpræmieringen er der udelukkende fokuseret på kommunens nybyggeri 
færdiggjort i 2004. Formålet med prisen er at fremme interessen for arkitektonisk kvalitet 
blandt kommunens borgere og bygherrer – og dermed være med til at skabe en smukkere 
kommune. Ordningen er etableret i samarbejde med Danske Arkitekters Landsforbund, og 
en lignende ordning eksisterer i andre af landets kommuner. 
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