
Stationsforpladsen vinder årets arkitekturpris
Den nye stationsforplads vinder Ishøj Kommunes Arkitekturpris 2012 for at skabe 
sammenhæng og liv i bymidten.

Stationsforpladsen, der ligger mellem Ishøj station og boligområdet Ishøj Centrum er over 
en toårig periode forvandlet til en bydel med boliger, butikker, caféer, en moderne 
busholdeplads og en ny speciel lyssætning, der giver tryghed for dem, der bruger pladsen. 
I sidste uge blev arbejdet så belønnet med Ishøj Kommunes Arkitekturpris 2012:

”Projektet har alt i alt givet pladsen et løft, der kommer Ishøj til gode, fordi den giver 
bymidten sammenhængskraft og skaber liv. Projektet som en helhed har løst de 
udfordringer, der ligger i at forene flere forskellige funktioner på begrænset plads. Pladsen 
har en god skala, så den hverken føles for stor eller for lille. Der er skabt en god 
forbindelse fra Ishøj Bycenter og stationen over til Ishøj Centrum, hvilket giver 
sammenhæng til kunstaksen, der er stiforbindelsen til kunstmuseet Arken. 
Effektbelysningen af pladsen, tunnelen og cykelparkeringen er et flot indslag, der samtidig 
er med til at skabe tryghed i den mørke årstid og i aftentimerne,” siger Ishøjs borgmester 
Ole Bjørstorp om baggrunden for valget af stationsforpladsen. 

På grund af projektets størrelse blev der i år sat rekord i antallet af vindere. Udover 
bygherren Ishøj Kommune fik seks andre projektdeltagere diplomer og blomster. De er 
Arkitema Architecs, Atkins A/S, Dines Jørgensen & Co., ÅF Hansen og Henneberg, Via 
Trafik A/S og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter. Vinderen får også en 
indmuringsplads i bronze, der senere vil blive sat op på stationsforpladsen. 

Hædrende omtale til legeplads



Skaberne af den nye stationsforplads var dog ikke de eneste, der kunne forlade 
prisoverrækkelsen med et smil på læben. Der var hædrende omtale til den nye legeplads 
på Vejlebroskolen for at skaber spændende udendørs rammer og nye muligheder og 
udfordringer for skolebørnene:

”Der er ingen tvivl om, at legepladsen lever op til sin hensigt med at skabe mere aktive 
børn,” siger Ole Bjørstorp.

Skoleleder Poul Hau Larsen, Landskabsarkitekt Rikke Overby Sørensen og 
Landskabsarkitekt Marie Thing

Påskønnelse for et godt initiativ

Beboerne på Bredkærs Vænge nr. 160, 162 og 164 fik en påskønnelse for et godt initiativ. 
De har valgt at opfriske facaderne på deres rækkehuse i de originale farver. Derudover har 
beboerne også valgt at sætte samme sorte stakit op:

”At beboere på eget initiativ har valgt at gøre en indsats og at samarbejde er prisværdigt. 
Beboerne viser hermed også, at de værner om og holder af det sted de bor,” lyder det fra 



borgmester Ole Bjørstorp. 


