
BILAG 1_ 

 
STEDBUNDNE POTENTIALER I SLAGELSE             
OG FORSLAG TIL BÆREDYGTIGE 
FUNKTIONSSAMMENSÆTNINGER 

Samt introduktion til de tre bilag 
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Udviklet af Dansk Bygningsarv i tæt dialog med Gehl 
Architects for Slagelse Kommune og Realdania i forbindelse 
med Slagelse Campus – Midt i byen, juni 2014 



Forord 

Slagelse er godt i gang med at gå fra at være en industriby til uddannelses- og vidensby med et bredt udbud 

af både grunduddannelser, mellemlange og lange videregående uddannelser. De mange typer uddannelser i 

den relativt lille provinsby skaber korte afstande til det lokale erhvervsliv, til gavn for både de studerende og 

de erhvervsdrivende. Projekt Campus Slagelse – midt i byen skal via en byrumsanalyse og masterplan danne 

beslutningsgrundlag for Slagelse Kommune og dennes samarbejdspartnere i en fremsigtet 

realiseringsproces for en mental og fysisk byomdannelse. Projektet skal trække essensen ud af, hvordan det 

mest optimale samspil mellem campus, bymidte og udvalgte nedslagspunkter kan komme til at fungere.  

Dette dokument indeholder 3 bilag til rapporten Slagelse Campus – Byrumsanalyse og masterplan, som er 

resultatet af et samarbejde mellem Gehl Architects og Dansk Bygningsarv for Slagelse Kommune og 

Realdania. Bilagene præsenterer Dansk Bygningsarvs særskilte delleverancer, som er: 

 

BILAG 1: Stedbundne potentialer og forslag til bæredygtige funktionsklynger 

BILAG 2: Analyse af eksisterende bebyggelser på området 

BILAG 3: Strategi for mental omdannelse 

 

Dansk Bygningsarv, juni 2014 
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Opgaven  var: 
 

• At identificere stedbundne potentialer i 
Slagelse 

• At udvikle bæredygtige funktionsklynger 
og udviklingsprincipper 

• At udvikle strategi for mental 
inddragelse i tæt dialog med kommunen 

• At inddrage relevante aktører og 
interessenter 

 

 
Formålet med vores 
bidrag var: 
 
• At underbygge en bæredygtig udvikling og 

øge realismen både i forhold til campus som 
til byens liv 

• At sikre ejerskab hos de primære aktører 
• At igangsætte den mentale omdannelse 

s.3 



    
   

     
     
   

  
  

      
    

    
    

    

Megatendenser  
og inspiration 

 
I form af tendensanalyse, 

konkurrenceanalyse og 
markedsvurderinger 

 
 

Visioner for by og campus  
Her særligt: 

Visionsplan Campus Slagelse (vedtaget 
august 2013),  

Helhedsplan Videns- og Uddannelsesby       
Slagelse 2012-2020 (vedtaget d. 17. 

december 2012) 
Kommuneplan 2013 

Konkrete behov  
hos aktørerne  

 
I form af fokusgruppe, dialog og 

telefoninterviews 
Udvikling af studenterpersonaer  

Bygningernes potentiale  
 

I form af fysisk kortlægning  
og registrering 

Slagelse 
Campus 

Metode 
Vi har i forbindelse med projektet 

gået til opgaven med fire 

forskellige tilgange: 

/ Inspiration og megatendenser 

/ Desk research og analyse af 

eksisterende planer og 

visioner 

/ Afdækning af konkrete behov 

og ønsker hos aktørerne 

/ Kortlægning af den 

eksisterende bygningsmasse 
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Interviewrække og fokusgruppemøder 
med kommunale aktører (27. januar 
2014) 

Fokusgruppeinterview med primære 
aktører på UCSJ (4. februar 2014) 

Fokusgruppemøder og interviews med 
aktører på SDU (6. februar 2014) 

Fokusgruppeinterview med studerende 
på SDU (6. februar 2014) 

Løbende interviews med sekundære 
aktører bl.a. Erhvervsakademiet, 
Vækstfabrikken, lodsejere mv. 

Telefoninterview med lokale politikere, 
februar og marts 2014 

INDDRAGELSE: Hvem har vi talt med? 
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_ANALYSE AF 
STEDBUNDNE 
POTENTIALER 
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3 MEGATENDENSER MED RELEVANS FOR 
CAMPUS SLAGELSE 

FOKUS PÅ STEDBUNDNE KVALITETER 

SOM LØFTESTANG FOR BYUDVIKLING 

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 

FOR PROVINSBYERNES UDVIKLING 
NYE GREB PÅ CAMPUS- OG 

STUDIEMILJØER I BYOMRÅDER 
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DEN 
FYSISKE  

DIMENSION 

DEN SOCIALE  
DIMENSION 

DEN USYNLIGE  
DIMENSION 

SLAGELSE 

MEGATENDENS 1: 
STEDBUNDNE POTENTIALER 
 
Brug de lokale kvaliteter som  
løftestang for udvikling. 
 
 
Vi ser på tre sammenhængende 
dimensioner for at finde byens styrker: 
 
• Byens fysiske placering i regionen, og hvad 

det gør i en konkurrencesituation 
• Byens aktører og interessenter, og det de 

bidrager med 
• Byens identitet og værdisæt 
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Traditionel 

• Byliv centreret omkring handel 

• Byen arbejder på den levende industri 

• Monofunktionel programmering 

• Generel vækst og optimisme 

 

I dag 

• Handelslivet stagnerer og industrien 
forsvinder 

• Pendlerkultur og urbanisering 

• Nedgang i befolkningstal 

• Nye mødesteder 

• Provinsbyerne har fået deres egen historie 

MEGATENDENS 2:  
PROVINSBYERS UDVIKLING 

 ”Slagelse bryder med det 
typiske provinsbymønster. 
Byen har et ret stort opland 
og dermed også et livligt 
handelsliv. Befolkningstallet 
er stigende i Slagelse by – 
men faldende i kommunen!” 
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Referencer: Agenda Y, Realdania 2013 og Planlægning og provinsbyer, Miljøministeriet, 2013. 

 



  
 

     
     
      
    

     

Anbefalinger: 
• Der skal tænkes på bedre byliv frem for vækst (byliv 

generer vækst, ikke omvendt). 
• Byens kulturarv og stedbundne kvaliteter skal bruges 

strategisk 
• Byoplevelsen skal være helhedsorienteret, og 

byrummene mangfoldige 
• Der skal satses på kvalitet og fortætning af rum og 

funktioner  
• Multifunktionalitet og flere aktiviteter i én 
• Borgerne skal bruges som ressource 

 
 
 
 
 
 

Referencer: Agenda Y, Realdania 2013 og Planlægning og provinsbyer, Miljøministeriet, 2013. 
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MEGATENDENS 2:  
PROVINSBYERS UDVIKLING 



  
 

     
     
      
    

     

 
 

MEGATENDENS 3: CAMPUSMILJØER 

By Campus 
 
Karakteriseret ved: 
Ved siden af den central by, 
omfattende og karakteristisk, 
ekspanderet udover egne grænser 
men adskilt fra byens liv. 
 

Integreret Campus 
 
Karakteriseret ved: 
Mere en bydel en et campus uden en 
klar afgrænsning, men man ved når 
man er indenfor området. 
 
 
(Ref. Gehl Architects) 
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”Samarbejder med kommuner 
sikrer universiteternes 
mulighed for at agere hurtigere 
og giver mulighed for 
at koordinere store offentlige 
investeringer.”  
 
Bygningstyrelsen: 
Campusudvikling – metode og 
proces, 2014 
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MEGATENDENS 3: CAMPUSMILJØER 

CASE: Campus Kolding 
 
Samarbejde mellem 
• Kommunen 
• SDU Kolding 
• Designskolen Kolding 
• Business College Kolding  
 
Nyt campus: 
• Byens vartegn (byudvikling) 
• Fokus på design, læring og ledelse 

(brand) 
• 1. etape: 280. mio .(investering) 
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Foto: Campus Kolding 
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SLAGELSES STEDBUNDNE POTENTIALER 

EN UNIK GEOGRAFISK PLACERING, 

SOM GIVER DE BEDSTE 

BETINGELSER FOR EN 

PENDLERKULTUR 

VÆKST OG LÆRING:GODE 

KOMMUNALE AKTIVITETER, SOM 

UNDERSTØTTER DET PRIVATE 

INITIATIV OG LÆRINGSMILJØ 

STOR ERFARING OG KNOWHOW 

INDEN FOR PSYKIATRI, SUNDHED OG 

VELFÆRDSTEKNOLOGI 
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GEOGRAFISK PLACERING 
Slagelse har med sin stationsnære beliggenhed og nærhed til Odense 
og København gode strukturelle forhold for pendling. Placeringen tæt 
på motorvej og station gør også, at den gennemsnitlige 
pendlingsafstand for både indpendlere og udpendlere er højere end i 
resten af regionen og på landsplan. 

 

 

 

 

 

   PENDLERTAL: Indpendler Udpendler Forhold ml.  
    ind- og udpendlere 
 
    Højtuddannet 2.500 2.551 98 % 
    Faglært  3873 5.795 67 % 
    Ufaglært  2801 3.595 77 % 
 
    IALT  9.174 11.941  
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UDDANNELSE 
 
Slagelse Kommune har: 
/ 30 grundskoler 
/ 3 voksenuddannelser 
/ 3 gymnasiale uddannelser 
/ 2 erhvervsrettede uddannelser 
/ 3 videregående uddannelser 
/ 1 universitet 

HANDEL 
Bymidten har flere kvadratmeter udlagt til handel i dag end i 2007 og 
forbruget er ligeledes steget. I alt har Slagelse Kommune en 
handelsbalance (forholdet mellem den realiserede omsætning og det 
samlede forbrug i kommunen) på 108 % for detailhandel og 122 % for 
udvalgsvarer. Dette skyldes et stort opland, hvor bl.a. personer fra 

Kalundborg og Sorø tager til Slagelse Kommune for at handle.  

 



CAMPUS SLAGELSE 

SDU Slagelse 

Ca. 2150 studerende. 

Ca. 80 fuldtidsstillinger.  
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Den stationsnære og bynære placering er unik … 
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CAMPUS ESBJERG 
SDU Esbjerg:  

Ca. 900 studerende.  

Ca. 130 fuldtidsstillinger.  

 

Ålborg Universitet Esbjerg: 

Ca. 600 studerende.  

Ca. 110 fuldtidsstillinger.  
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Geografisk placering sammenlignet med … 



CAMPUS KOLDING 

SDU Kolding nyt campus: 

Forventet: Ca. 1500 studerende, 
900 deltidsstuderende og IDEA 
Iværksætterakademi. 

I første omgang bygges 13.600 
kvadratmeter af en helhedsplan, 
som yderligere omfatter en 
forskerpark og etape to af 
universitetsbyggeriet. 
Byggesummen for første etape 
ventes at blive 280 millioner kroner.  

 

Designskolen Kolding: 

Ca. 380 studerende. 

 

Business Collage Kolding: 

4500 elever 
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Geografisk placering sammenlignet med … 
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CAMPUS SØNDERBORG 
En række forskellige uddannelser 

med Syddansk Universitet som den 

største med omkring 1.000 

studerende 
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Geografisk placering sammenlignet med … 
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GEOGRAFISK PLACERING SOM STEDBUNDEN 
POTENTIALE 
 
Anbefalinger: 
Slagelse har en unik geografisk placering, som sammen med en tæthed mellem station, by og 
campus giver byen gode strukturelle forhold for pendling og mobilitet. Pendlerkulturen bør anskues 
som en kvalitet, og det anbefales at Slagelse Kommune arbejder strategisk på at fastholde og styrke 
sin position som attraktiv pendlerby for studerende, beboere og erhvervsliv.  
 
1. Slagelse Kommune som vært 
Slagelse kommuner påtager sig ansvaret for at facilitere og forbedre rammerne for de uddannelser, 
der allerede er her, og for dem, som kan komme på sigt. 

 
2.    Byliv 
Samtidig bør Slagelse Kommune se på, hvordan byen kan øge attraktionen i forhold til alle typer af 
pendlere, herunder et fokuseret blik på at højne bylivskvaliteten og de urbane mellemrum fra 
stationen og ned til bycentrum. For at understøtte besøgsmotiver for en bred målgruppe og skabe 
aktiviteter, også uden for de traditionelle åbningstider, bør her for det første indtænkes en åben 
arkitektur, som gør campuslivet synligt – ikke blot fra baneterrænet, men i forbindelsesleddene 
mellem bycentrum, uddannelsesforkanten og over de nye torve. Derudover anbefales det at lade 
dele af Campus indeholde funktioner, som skaber kreative koblinger mellem studiemiljø, kulturliv og 
fritidsliv. 

 
3.      Tænk i fleksibel bygningsmasse af høj kvalitet 
Campus Slagelse opføres på et område, som er yderst central og vigtig for byens fremtid. Som der er 
lagt an til, opføres flere af bygningerne til specifikke formål som eksempelvis bevægelsessal, 
sengestue og auditorium, mens andre transformeres om til konkrete rumbehov. Opførelsen af 
Slagelse Campus bør, så vidt muligt, tænkes fleksibel og fremtidssikret, så bygningsmassen også 
skaber værdi for eventuel fremtidig anden anvendelse og ikke formindsker investeringspotentialet 
eller genanvendelsesværdien på sigt. 
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VÆKST OG LÆRING 
 
Region Sjælland og Slagelse Kommune har et 
udbredt iværksættermiljø i forhold til den 
samlede beskæftigelse og Region Sjælland er 
den region, hvor iværksættere er med til at 
skabe flest arbejdspladser. Slagelse kan 
allerede bryste sig af stærk erhvervspolitik, og 
en række kommunale initiativer, som bygger 
bro mellem det private og det offentlige: 
 
/ Erhvervsservice 
/ Vækstfabrikken 
/ Iværksætterkursus og 

iværksættervejledning 
/ Etnisk erhvervsfremme 
/ Mentorordning for iværksættere og små 

virksomheder 
/ Grøn Erhvervsudvikling 
/ 4200 Upgrade 
/ Iværksætter- og opfinderindsatsen 
 

”Vi vil styrke erhvervsudviklingen og 
skabe vækst i kommunen ved at satse 
på innovation og samarbejde mellem 
virksomheder og uddannelser. Ved at 
udvikle nye uddannelsesmiljøer og  
udnytte kommunens store 
mangfoldighed, vil vi styrke 
uddannelsesniveauet, hæve 
indtægterne og skabe mere  tryghed 
og sammenhæng i  hele kommunen.”  

Erhvervsudviklingspolitikken 2012-
2020, Slagelse Kommune 
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VÆKST OG LÆRING 
 
På trods af den store andel af iværksættere 
og deres betydning for jobskabelse har 
iværksættere i Slagelse Kommune en lav 
overlevelsesrate. Bl.a. har finanskrisen været 
hård ved Slagelse, som har klaret sig 
dårligere end andre kommuner i Region 
Sjælland. Det anbefales at Slagelse 
Kommune arbejder med at højne 
overlevelsesraten og skaber gode rammer for 
iværksætter- og inkubatormiljøer i fysisk og 
mental nærhed til campus  
 
Anbefalinger: 
1. Slagelse kommune bør arbejde med hele 

fødekæden i et iværksættermiljø 
 

2. Der bør bl.a. sættes fokus på 
inkubatormiljøet i studierne 
 

3. Der skal målrettes initiativer i henhold til 
etablering af blivende virksomheder, 
som kan skabe vækst og arbejdspladser 
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1. UDNYT DEN GEOGRAFISKE 
PLACERING 

Slagelse har en unik geografisk placering, som 

sammen med en tæthed mellem station, by og 

campus giver byen gode strukturelle forhold for 

pendling og mobilitet.  

Pendlerkulturen bør anskues som en kvalitet, og 

det anbefales at Slagelse Kommune arbejder 

strategisk på at fastholde og styrke sin position 

som attraktiv pendlersby for studerende, beboere 

og erhvervsliv.  

Kvaliteterne er: 

• Høj ind- og udpendling 

• Unik geografisk placering regionalt 

• Bymæssig tæthed til bymidte og station 

• Tæt på motorvej E20  

Anbefaling:  

Der skal arbejdes med pendlerkulturen som en 
vigtig kvalitet ved Slagelse by 

 

Generelle stedbundne anbefalinger:   



2. FLEKSIBILITET OG KVALITET I 
BYGNINGSMASSEN 

Campus Slagelse opføres på et område, som er 

yderst central og vigtig for byens fremtid. Som der 

er lagt an til, opføres flere af bygningerne til 

specifikke formål som eksempelvis 

bevægelsessal, sengestue og auditorium, mens 

andre transformeres om til konkrete rumbehov.  

 

Anbefaling: 

• Tænk i fleksibel bygningsmasse, der svarer 
overens med Slagelse bys arkitektoniske skala 

• Opfør bygninger, der er funktionsmæssige 
fleksibel, og som kan skabe værdi for anden 
genanvendelse 

• Sørg for at tænk i en bygningsmasse, der er 
investeringsvenlig – også på sigt.  

 

Generelle stedbundne anbefalinger:   



3. SYNLIGT STUDIELIV OG 
OFFENTLIGE AKTIVITETER 

Med nærheden til station og bycentrum 

bør Campus Slagelse inddrages som en 

naturlig del af byens identitet, udbud og 

liv.  

Anbefalinger: 

• For at understøtte besøgsmotiver for 

en bred målgruppe og skabe 

aktiviteter, også uden for de 

traditionelle åbningstider, bør her for 

det første indtænkes en åben 

arkitektur, som gør campuslivet 

synligt ikke blot fra baneterrænet, 

men i forbindelsesledene mellem 

bycentrum, uddannelsesforkanten og 

over de nye torve.  

• Derudover anbefales det at lade dele 

af Campus indeholde funktioner, som 

skaber kreative koblinger mellem 

studiemiljø, kulturliv og fritidsliv. 

Generelle stedbundne anbefalinger:   



4. STYRK VÆKST- OG 
LÆRINGSMILJØET 

Region Sjælland og Slagelse Kommune 

har et udbredt iværksættermiljø i forhold 

til den samlede beskæftigelse og Region 

Sjælland er den region, hvor iværksættere 

er med til at skabe flest arbejdspladser. På 

trods af den store andel af iværksættere 

og deres betydning for jobskabelse har 

iværksættere i Slagelse Kommune en lav 

overlevelsesrate.  

Det anbefales at Slagelse Kommune: 

• Udnytter den kritiske masse 

•  Arbejder med at højne 

overlevelsesraten  

• Skaber fysisk og mental nærhed 

mellem studerende, forskere, 

virksomheder og græsrodsniveau 

Generelle stedbundne anbefalinger:   



  
 

     
     
      
    

     

PSYKIATRI, SUNDHED OG 
VELFÆRDSTEKNOLOGI 
Slagelse kommunen har en styrket profil inden for disse tre 
kommunale områder, og det anbefales, at der identificeres 
sammenhænge og synergier, som kan profilere byen både 
i forhold til bosætningspolitik og erhvervsstrategien: 

1. Psykiatrisygehuset og Psykiatriens Forskningsenhed 

2. Handicap- og Socialpsykiatriområdet i kommunen 

3. Fokus på nye velfærdsløsninger 
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PSYKIATRISYGEHUSET OG 
PSYKIATRIENS FORSKNINGSENHED 

Region Sjælland bygger et nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. 

Byggeriet er færdigt i slutningen af 2014. Sygehuset kommer 

til at rumme de samlede psykiatrifunktioner i Region Sjælland, 

på nær børnepsykiatri, som placeres i Holbæk. I alt etableres 

der 194 sengepladser, akutmodtagelse, ambulant 

behandlingsfunktion samt faciliteter for forskning og 

uddannelse. Endvidere etableres der en ny sikringsafdeling til 

afløsning af den eksisterende sikring i Nykøbing Sjælland.  

 

Psykiatrisygehuset tager udgangspunkt i visionen om at gøre 

det psykiatriske sygehus i Slagelse til et fagligt fyrtårn, inden 

for psykiatrien i Region Sjælland. Byggeriet vil indtage en 

afgørende rolle i den fremtidige psykiatribehandling i hele 

regionen, samt etablere en markant funktion inden for 

sundhed, uddannelse og forskning med  sammenlagt 650 

ansatte. 
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     HANDICAP- OG 
SOCIALPSYKIATRIOMRÅDET I 
KOMMUNEN 

Slagelse Kommune har stor erfaring og know how inden 

for dette område. Kommunen har ca. 1100 årsværk inden 

for Handicap- og Socialpsykiatriområdet i sine egne 

kommunale virksomheder.  En betydelig del af disse er 

deltidsstillinger, og så samlet set anslås det at der er 14-

1500 ansatte i området. Omsætningen er ca. 6 mio kr/år. 

Hvor af 4 er salg til eksterne kommuner. Lidt hård trukket 

op kan man sige at 2/3 kommunale stillinger vil blive 

skåret væk, hvis salg af handicapydelser til andre 

kommuner ophørte. 

Anbefalingen er at kommunen bør se på denne erfaring 

og know-how, som en unik kompetence, som ikke blot 

adskiller kommunen fra andre kommuner i forhold til 

bosætning og tiltrækning af højtuddannelse, men i lige 

så høj grad i en erhvervsmæssig konkurrencesituation.  
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VELFÆRDSTEKNOLOGI 

 

Slagelse Kommune har et forspring i den 

velfærdsteknologisk udvikling, da kommunen 

allerede arbejder strategisk med et 

velfærdsteknologisk projekt, ”Living Lab”, en 

platform for afprøvning af metoder og 

velfærdsteknologier rettet mod det psykiatriske 

(regionale) og socialpsykiatriske (kommunale). 

 

Kommunen har desuden satset på udviklingen 

gennem ansættelsen af en Velfærdsteknisk 

koordinator og en eksempel lejlighed i det gamle 

plejehjem ved campus-området. 

 

Kommunens velfærdsteknologiske kompetencer 

er en vigtig del af byens særlige profil og 

potentiale. 

 

 

 

 

 

 

 

Socialministeriet spår en stor fremtid for 
velfærdsteknologi:  

” Den demografiske udvikling medfører 
en øget efterspørgsel på offentlige 
service, samtidig med at grundlaget for 
rekruttering af medarbejdere til den 
offentlige sektor bliver mere begrænset 
på grund af færre personer i den 
arbejdsdygtige alder. 
Fokus på velfærdsteknologier er en 
væsentlig vej til at løse de udfordringer, 
som den demografiske udvikling skaber 
på det sociale område. 
Velfærdsteknologier kan både øge 
borgernes mulighed for at hjælpe sig selv 
og deltage i samfundet, forbedre 
arbejdsmiljøet og frigøre tid for 
medarbejderne." 
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PSYKIATRI, SUNDHED OG 
VELFÆRDSTEKNOLOGI 
 
Anbefalinger: 
1. Slagelse kommune bør fokusere på overlap 

mellem psykiatrien (det nye supersygehus), 
deres Handikap- og Socialpsykiatriske 
kompetencer og nye velfærdsteknologiske 
løsninger 

2. Styrke samarbejdet med regionen  
3. Bruge kommunens know-how som løftestang 

for samarbejde med erhvervslivet 
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_PRINCIPPER FOR 
UDVIKLING AF 
CAMPUS SLAGELSE 
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PRINCIPPER FOR FUNKTIONSKLYNGER 
 

Funktionsopdelingen forholder sig til følgende overordnede principper: 

 

1. Tematiske klynger 

Hver funktionsklynge er tematisk. Det betyder, at de funktioner, der præsenteres i den enkelte klynge tilsammen 

udgør et tema. De styrker hinanden indad til, mens de udadtil styrker den fælles oplevelse af et levende Campus 

Slagelse. Funktionerne i de enkelte klynger er således ikke kategoriske, men kan omfordeles og flyttes, så længe den 

overordnede tematik er stabil i klyngen.  

 

2. Åbningsfunktioner 

Vi opererer med 1-3 funktioner i hver klynge, som vurderes til at have et særlig potentiale for at skabe et studieliv 

og/eller øget byliv. Disse kaldes Åbningsfunktioner, og er særlige centrale for de enkelte klyngers identitet. 

 

3. Fysisk koncept 

Funktionsklyngerne er bygget op omkring et arkitektonisk og bymæssigt koncept, som svarer overens med de 

funktioner, der er i klyngen og den overordnede placering, de har på campus. Placeringen er overordnet og 

uspecificeret i henhold til eksisterende bygninger/nybyggeri. Her henvises til Gehl Architects masterplan. 
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FYSISKE OG MENTALE ZONER 
På baggrund af Gehl Architects byrumsanalyse 
opereres med tre overordnede zoner i henhold 
til funktionsklyngerne på Campus Slagelse. 
Forslaget til funktionsklynger forholder sig til 
disse zoner med henblik på at styrke 
forbindelserne ud i byrummet. Forbindelserne 
har forskellige formål. Nogle skal styrke 
ungdomslivet og uddannelsesmiljøet. Andre 
skal sørge for at Campus bliver en mere 
integreret del af den øvrige by og erhvervsliv. 
Derudover er pendlerne vigtige og området har 
stadig en række vigtige funktionelle formål pga. 
den stationsnære beliggenhed. 
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OVERGANGE OG FLOWS 
Samtidig opererer vi med både 
eksisterende og kommende overgange 
over baneterrænet, i det vi forudsætter, 
at der på sigt kommer en supplerende 
overgang. Hensigten er, at placere 
åbningsfunktioner nær disse 
overgange, som så hægter sig på og 
udnytter et naturligt flow af mennesker. 
De vil i masterplanen omtales om 
”hængsler”. 
 
.. 
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JORDFORURENING 

BEMÆRKNING 
 
Slagelse Kommune har foretaget en 
såkaldt historisk redegørelse for 
jordforurening i fire rapporter for hele 
campusområdet. 
  
Af rapporterne fremgår det, at der 
inden for Campusarealet ved 
stationsområdet er forskellige typer 
forureninger og det er samtidig belyst, 
at der ikke er noget usædvanligt i 
forureningssituationen i forhold til 
andre stationsområder. 
  
Yderligere undersøgelser bør afvente 
et specifikt byggeprojekt. 
 

BILAG_3: STRATEGI FOR MENTAL OMDANNELSE s.37 



REGNVAND 
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BEMÆRKNING 
 
Området er sårbart for 
oversvømmelser. 
Sårbarheden stiller krav til ny 
bebyggelse og giver samtidig 
mulighed for at tænke regnvand 
ind som et blåt element i området 
og skabe demonstrationsværdi 
for andre byer med henblik på 
lokal afledning og lokal udnyttelse 
af regnvand, dvs. integrerede 
LAR-løsninger som del af 
byrumsarkitekturen. 
 



Midlertidige funktioner 
Derudover anbefales det, at der allerede inden den 
egentlige udbygning af et nyt campus, igangsættes 
midlertidige funktioner, som på sigt kan blive 
permanente. Det drejer sig i høj grad om funktioner 
inden for Vækst- og kulturmiljøet, samt enkelte inden 
for Det rekreative campusmiljø (se bilag 3 om Strategi 
for mental omdannelse). 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Future 
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Udvikling i faser 
Det anbefales at udvikle Campus Slagelse i faser af en 
række grunde: 
/ Nogle behov er mere presserende end andre. 
/ Nogle indsatser kræver yderligere undersøgelse. 
/ Nogle delområder kræver mindre indsatser, mens 

andre indeholder større funktionsændringer. 
/ Eksterne faktorer som konjunkturer og landspolitiske 

strømninger er med til at komplicere udviklingen. 
/ Nogle områder er forurenede, hvilket fordyrer og 

forlænger evt. nybyggeri (særligt ydrevestlig campus). 
/ Mange lodsejere komplicerer udviklingen. 

 
Der kan – i så fald behovene eller ressourcerne  ændrer sig 
– byttes om på faserne, lige som enkelte funktioner, kan 
flyttes fra en fase til en anden. 
 



    
   

     
     
   

  
  

      
    

    
    

    

_FORSLAG TIL 
FUNKTIONS-
SAMMENSÆTNINGER 
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Vækst- og 
læringsmiljø 

Hotel / Erhverv / Bolig 

Campusmiljø 
Det rekreative 

campus 

Baggrund 
Ved workshoppen den 19. marts blev der præsenteret 4 overordnede 
funktionsklynger. Klyngerne var resultatet af en større 
inddragelsesproces , en konkurrenceanalyse og markedsvurdering, som  
byggede videre på Slagelse Kommunes egen screening af mulige 
funktioner i campusområdet. Disse er efterfølgende blevet kvalificeret 
og nuanceret, bl.a. på styre- og fagfølgegruppemøde i april og maj 2014 
samt dialog med bl.a. kommunen. 
 
Bl.a. er Vækst- og læringsmiljøet blevet justeret af flere omgange, og er 
nu centreret omkring en en netværkscafé og et studenter- og 
borgerhus. Profileringen af denne klynge inden for Psykiatri, Sundhed og 
velfærd, er i første omgang blevet nedprioriteret, men kan komme ind 
som en særlig indsats fra kommunens side. 
 
Kvalificeringen ligger sig desuden op ad analysen af det eksisterende 
byggeri (bilag 2) samt Gehl Architects byrumsanalyse og denne 
endelige masterplan (se særskilt). I det følgende præsenteres og 
specificeres funktionsklyngerne konceptuelt og individuelt. 
 

s.41 BILAG 1_POTENTIALER OG FUNKTIONER 



Campusmiljø 

Campusmiljø 
Det anbefales at starte  udviklingen af Campus med 
at skabe et koncentreret campusmiljø omkring den 
nuværende SDU-bygning. Campusmiljøet vil tage 
udgangspunkt i de nuværende funktioner, men bør i 
højere grad være præget af bedre udendørs arealer 
og i højere grad tilgodese studielivet. Retail udgør 
stadig en del af området, men en mindre del 
sammenlignet med i dag. 
 
Fordi området er stationsnært, er der en række 
transportmæssige funktioner, som skal tilgodeses. 
Bl.a. skal området distribuere  
 
 
 
 
 

mennesker fra stationen og til den øvrige by. Disse 
personer skal opleve vidensmiljøet og tætheden til 
midtbyen i langt højere grad end det er tilfældet i 
dag.  
 
De funktioner, der knytter sig til det primære 
campus-miljø er studierelaterede aktiviteter, som 
kan være med til at give en oplevelse af et stærk 
studiemiljø. Af samme grund er det også de mere 
åbne, og identitetsskabende funktioner, vi anbefaler 
placeres her. 
 
 
PLACERING: Campus MIDT-VEST 
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CAMPUSMILJØ 
FUNKTIONER 

Åbningsfunktioner:  

/ Rekreative sociale udearealer 

/ Fælles kantine 

/ Fagbibliotek 

 

Andre: 

/ Auditorium 

/ Undervisningslokaler 

/ Administrationslokaler 

/ Små læsepladser 

/ Gruppearbejdspladser 

/ Sociale opholdsrum 

/ Bevægelsessal 1 

/ Detailhandel 
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s.44 

GODE EKSEMPLER PÅ ET ÅBENT CAMPUS 

Københavns Studenterhus, Købmagergade 

 

Centralt beliggende i bymidten har Københavns 

universitet de bedste vilkår for at skabe en synligt 

studiemiljø. Her i åbne rammer har de studerende 

en dagligdagstur, hvor de både kan pleje deres 

identitet som studerende og samtidig bidrage til 

byens liv. 

Uderum, Columbia University 

 

Gode udefaciliteter trækker de studerende ud i 

byrummet, når vejret er godt. Det bygger bro 

mellem studielivet og bylivet, og skaber en 

bevidsthed om det pulserende vidensmiljø i byen. 
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Fælles kantine 
 

Fagbibliotek 
 

Rekreative 
udeområder 

Studiemiljøet 
Diagrammet illustrerer åbningsfunktioner og 
klyngefunktioner. 
 

Åbningsfunktion 

Klyngefunktion 

Auditorium 

Grupperums-
pladser 

Retail 

Undervisnings-
lokaler 

Små læse-
pladser 

Administration 

Sociale 
opholdsrum 

Bevægelsessal 1 
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Fælles kantine 
 

Fagbibliotek 
 

Rekreative 
udeområder 

Slagelse Kommune 
Den stiplede zone markerer, hvilke funktioner Slagelse 
Kommune vil få gavn af i henhold til byliv. Selv om kantinen 
ikke er henvendt til byens borgere, men primært er for de 
studerende, vil de rekreative udearealer, den mindre 

retailenhed og åbningsfunktionens centrale placering mellem 
de to stationsovergange være med til at øge byrummets 
generelle kvalitet. 

Åbnings-
funktion 

Klynge-
funktion Auditorium 

Grupperums-
pladser 

Retail 

Sociale 
opholdsrum 

Små læse-
pladser 

Administration 

Undervisnings- 
lokaler 

Bevægelsessal 1 
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Fælles kantine 
 

Fagbibliotek 
 

Rekreative 
udeområder 

Samlokalisering 
Den stiplede zone markerer, hvilke funktioner der skal 
samlokaliseres på indsatsområde 1. Derudover ligges der 

op til at hver institution har et selvstændigt område, hvor 
den individuelle studieidentitet dyrkes og kommer til 
udtryk. I masterplanen kaldes disse for ”hubs” 

Åbnings-
funktion 

Klynge-
funktion Auditorium 

Grupperums-
pladser 

Retail 

Sociale 
opholdsrum 

Små læse-
pladser 

Administration 

Undervisnings- 
lokaler 

Bevægelsessal 1 
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Fælles kantine 
 

Fagbibliotek 
 

Rekreative 
udeområder 

Selvstændige ”hubs” 
De to stiplede zone markerer, hvilke funktioner der er 
SDUs og UCSJs selvstændige studiezoner, hvor den 
individuelle studieidentitet kan udfolde sig og styrkes 

internt. Disse selvstændige ”hubs” består af både 
undervisningslokaler samt mere sociale opholdsrum. 
UCSJ har desuden deres ene ud af to – på sigt – 
sammenhængende bevægelsesrum her. 

Åbnings-
funktion 

Klynge-
funktion 

Gruppe-
rums-

pladser 

Sociale 
opholds-

rum 

Små læse-
pladser 

Under-
visnings- 

lokaler 

Gruppe-
rums-

pladser 
Sociale 

opholds-
rum 

Under-
visnings- 

lokaler Små læse-
pladser 

Bevægelsessal 1 

SDU 

UCSJ 
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Det rekreative 
campus 

 
Det rekreative campus 
Det rekreative campus er et studie –og 
rekreativt miljø som er forbeholdt 
studenteraktiviteter i dagtimerne og 
lokalbefolkningen i aftentimerne.  
 
Fordi bygningstætheden bliver mindre 
sammenlignet med de andre områder er der god 
plads til rekreative udearealer, bl.a. 
sportsfaciliteter, opholdsoaser, evt. legepladser, 
cykelstation m.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mod øst ligger de funktioner som med fordel kan 
samlokaliseres, og placeres tæt på den 
kommende forbindelse over baneterrænet 
(hængsler). Andre mere specifikke funktioner 
placeres mod vest efter harmonika-princippet. 
Funktionsklyngen kan desuden inddeles i mindre 
faser. Den fysiske og mentale forbindelse til 
uddannelsesfirkanten skal indtænkes og 
området skal distribuere personer fra stationen 
til den øvrige by. 
 
 PLACERING: Campus YDRE VEST 
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DET REKREATIVE 
CAMPUS 

FUNKTIONER 

Åbningsfunktioner: 

/  Multihal  

/  Rekreative udearealer 

 

Andet: 

/ Musiklokale 

/ Værkstedslokale 

/ Bevægelseslokale 2 

/ Konferencelokale 

/ Sengestue 

/ Undervisningsrum  

/ Grupperum 
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DET REKREATIVE 
CAMPUS 

FUNKTIONER 

Multihal og bevægelsesrum 

 

UCSJ ønske om et supplerende 

bevægelsesrum (funktionsklynge 1) 

kan med fordel spille sammen med 

kommunens ønske om en multihal for 

byens børn, unge og familier.  

Herved sikres, at området får liv også 

uden for uddannelses åbningstid og i 

weekenderne.  

Multihallen kunne bestå af offentlig 

gymnastikhal, skaterbane, klatrevæg 

mv.  

Det anbefales, at der udvikles en 

forretningsmodel for denne funktion. 
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GODE EKSEMPLER PÅ ET REKREATIVT CAMPUS MILJØ 

Pulsen aktivitetspark,  

Assens 

 
Bevægelseslandskaber, legeplads og en bypark 
skaber et samlingssted med plads til både fysiske 
og sociale aktiviteter på en nedlagt industrigrund 
ved Assens. 
 

Center for Kræft og Sundhed,  

København 

 
Sundhedshus tilbyder samtalegrupper og 
rehabilitering med tilbud om kostvejledning, fysisk 
træning, rygeafvænning og undervisning i et hus, 
med bløde overgange mellem ude og inde. 
 

BILAG 1_POTENTIALER OG FUNKTIONER 



FUNKTIONER 

Ang. studieboliger 

Der har hos flere partnere været udtrykt ønske om at se på 

studieboligerne som en central funktion på campusmiljøet. Når 

denne analyse ikke kan pege på bæredygtigheden i at bygge 

studieboliger i campusområdet for hverken gæstestuderende eller 

pendlere, så skyldes det 4 faktorer: 

1. Der er pt. 2-3 igangværende idéprojekter om studieboliger 

andre steder i byen 

2. En spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på UCSJ 

viser, at de studerende hellere bor tæt på byen end tæt på 

studiestedet. 

3. Interviews med bl.a. studieledere og studerende tyder på, at de 

studerende bl.a. vælge en studieretning i Slagelse på grund af 

en forholdsvis kort afstand til bopælen i København.  

4. I 2011 blev pendlerkort til studerende indført. Kortet giver 

studerende et beløbsloft på befordring mellem bopæl og 

uddannelse og har indtil videre medført at studerende i højere 

grad vælger uddannelser i mindre byer og bopæl i større.  
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Pendlermuligheden er en 
af de store kvaliteter ved 

Slagelse Campus, og 
man bør derfor anlægge 

en realisme i 
forventningen til en øget 

tilgang af tilflyttende 
studerende 
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Multihal 
 

Rekreative 
udeområder 

Det rekreative campus 
Diagram over funktioner i Det rekreative campus. 

 

Åbnings-
funktion 

Klynge-
funktion 

Konference-
lokale 
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Musiklokale 

Undervis-
ningsrum 

Værksteds-
lokale 

Grupperum 

Bevægelses-
rum 

Sengestue 
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Multihal 
 

Rekreative 
udeområder 

Indsatsområde 2: Slagelse Kommune 
Den stiplede zone markerer, hvilke funktioner Slagelse 
Kommune vil få gavn i henhold til et bedre byliv. Her 
spiller multihallen og de rekreative områder en vigtig 
rolle, og er med til at understøtte fortællingen om, at  
 
 
 

Slagelse Campus også kommer byens borgere til gavn. 
Derudover vil konferencelokale samt de nye 
undervisningsrum kunne bruges af kommunen samt 
udlejes til andre aktører i byen, og på den vis være med 
til at udvide udbuddet af lokaler til erhverv og 
foreningsliv.  
 

Åbnings-
funktion 

Klynge-
funktion 

Konference-
lokale 
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Musiklokale 

Undervis-
ningsrum 

Værksteds-
lokale 

Grupperum 

Bevægelses-
rum 

Sengestue 
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Multihal 
 

Rekreative 
udeområder 

UCSJ 
Den stiplede zone markerer hvor UCSJ får effekt af 
denne funktionsklynge. De supplerende 
undervisningslokaler i klyngen vil kunne bruges af deres 
studerende og bør være af en karakter, som også 
appellerer til 
 
 
 

 
 
efteruddannelsesforløb. 
Derudover ligger UCSJs specialfunktioner i denne klynge 
(sengerum, værksted og musiklokaler). UCSJs 
bevægelsesrum 2  bør sammentænkes med 
kommunens multihal. 
 

Åbnings-
funktion 

Klynge-
funktion 

Konference-
lokale 
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Musiklokale 

Undervis-
ningsrum 

Værksteds-
lokale 

Grupperum 

Bevægelses-
rum 

Sengestue 
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Multihal 
 

Rekreative 
udeområder 

SDU 
Den stiplede zone markerer, hvor SDU er placeret eller 
kan høste værdi i henhold til et godt studiemiljø. Særligt  
 
 

 
vil de supplerende undervisningslokaler være af en 
standard, der kan bruges til 
efteruddannelse/undervisning indenfor Folkeuniversitet. 
 

Åbnings-
funktion 

Klynge-
funktion 

Konference-
lokale 
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Musiklokale 

Undervis-
ningsrum 

Værksteds-
lokale 

Grupperum 

Bevægelses-
rum 

Sengestue 
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Vækst – og 
læringsmiljø 

Vækst- og læringsmiljø 
Vækst- og kulturmiljøet skal forbinde byen med 
campusområdet og være her, at byen, 
pendlerlivet og studielivet overlapper hinanden. 
 
Vækstmiljøet 
Vækstmiljøet vil gøre Campus Slagelse til et 
erhvervsrettet uddannelsesmiljø og være 
platform mellem erhvervsliv og studiemiljø. Det 
anbefales at Slagelse Kommune spiller en stor 
rolle i etableringen af vækstmiljøet. Ved at 
placere en række funktioner sikres gode rammer 
for aktører i fødekæden mellem studieliv og 
erhvervsliv.  
 
 
 
 
 

Læring- og kulturmiljøet  
Kulturfunktioner er centreret omkring en 
offentlig tilgængelig netværkscafé og et 
studiehus med offentlige, kulturelle aktiviteter; 
et studie-borgerhus. 
 
Området skal forbinde byen med 
campusområdet og være i en fysisk 
præsentabel stand, og kunne indeholde mange 
funktioner og målgrupper. Det anbefales at 
vækst- og kulturmiljøet etableres så hurtigt som 
muligt.  
 
   PLACERING: Campus ØST 
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VÆKST –& 
LÆRINGSMILJØ 

 
 FUNKTIONER 

Åbningsfunktioner: 

/    Netværkscafé 

/    Studiehus/borgerhus med plads til      
kulturelle aktiviteter mv. 

 

Andre funktioner: 

/     Kreative værksteder 

/     Mødefaciliteter 

/ Inkubationsmiljø 

/ 4200 Upgrade (aktiviteter) 

/ SDU Erhverv 

/ Vækstfabrikken 

/ Kontorhotel 

/ Center for Erhvervsservice 

/ Detail 
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Brightpark, Bornholm 
Som vækstfabrikant i Brightparken i 
Nexø får iværksætterne også et 
vækstforløb på op til tre år, der løfter 
deres kompetencer og 
forretningsforståelse. 
Brightpark er bygget, så den giver 
mulighed for at indgå i sociale og 
faglige fællesskab med andre 
selvstændige. 

Vestbyens Beboerhus, Horsens 
Offentligt beboer- og kulturhus. 
Beboerhuset drives af frivillige, 
ulønnede personer fra vestbyen, 
og her er tilbud om musik-, 
maler- og keramikforløb samt 
forskellige sociale aktiviteter for 
borgere og foreninger. 

Videnscenter for Animation, 
Viborg 
Viborg har satset stærk på alle 
former for animation. Centeret 
tilbyder undervisning, 
workshops, oplæg og har har 
både bibliotek og værksteder 
tilknyttet, og bruges af folk fra 
overalt i landet. 

GODE EKSEMPLER PÅ VÆKST- OG LÆRINGSHUSE 
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Offentlig 
netværkscafé 

 
Studenter-

/borgerhus med 
plads til kulturelle 

aktiviteter 

Vækst-
fabrikken 

SDU Erhverv 

Møde- og 
opholds-
faciliteter 

Center for 
Erhvervs-

service 

4200 Upgrade 
(aktiviteter) 

Inkubator-
miljø 

Kontor-hotel 

Vækst- og læringsmiljø 
Diagrammet illustrerer åbningsfunktioner og klyngefunktioner. 
 

Åbnings-
funktion 

Klynge-
funktion 

Detail 
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værksteder 
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erhvervsliv, fra viden til vækst, og en attraktor for byens 
uddannelsesinstitutioner gennem service, faciliteter og 
uformelle mødesteder. 

Detail 
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Slagelse Kommune 
Den stiplede linje markerer, hvilke funktioner Slagelse 
Kommune vil få gavn af. Netværkscafeen og studenter-
/borgerhuset vil kunne danne ramme om mange 
aktiviteter for byens borgere og foreningsliv. Samtidig 
er huset og caféen centralt placeret og synlig for byens 
pendlere/og forbipasserende. Funktionerne i vækst- og 
læringsmiljøet er kommunens bidrag til øget styrkelse 
af overgang fra studerende til  



Offentlig 
netværkscafé 

 
Studenter-

/borgerhus med 
plads til kulturelle 

aktiviteter 

Vækst-
fabrikken 

SDU Erhverv 

Møde- og 
opholds-
faciliteter 

Center for 
Erhvervs-

service 

4200 Upgrade 
(aktiviteter) 

Inkubator-
miljø 

Kontor-hotel 

SDU 
Den stiplede linje markerer 
funktioner i vækst- og 
kulturklyngen, som kommer 
SDU til gavn: Både i form af 
supplerende 
studielivsfaciliteter, men også 
i henhold til at bygge bro 
mellem uddannelserne og et 
rigt videns- og vækstmiljø. 
 

Detail 
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Offentlig 
netværkscafé 

 
Studenter-

/borgerhus med 
plads til kulturelle 

aktiviteter 

Vækst-
fabrikken 

SDU Erhverv 

Møde- og 
opholds-
faciliteter 

Center for 
Erhvervs-

service 

4200 Upgrade 
(aktiviteter) 

Inkubator-
miljø 

Kontor-hotel 

UCSJ 
Den stiplede zone markerer 
hvor UCSJ kan hente øget 
studiemiljøværdi for deres 
studerende. På sigt vil det 
være muligt at udvide 
interesseområdet til andre 
funktioner inden for 
vækstmiljøet. 
 

Detail 
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Kreative 
værksteder 



Hotel / Erhverv / Bolig 

Funktionsklynge 4 
Et fjerde indsatsområde ligger nord for skinnerne og udenfor det definerede 
campusområde. Det anbefales at lade området indgå i overvejelserne for 
udviklingen af Campus Slagelse og undersøge muligheden for at etablere 
parkering, bolig, erhverv eller hotel. Særligt med henblik på hvilke eventuelle 
funktioner, der vil have gavn af nærheden til et stationsnært viden- og 
vækstmiljø – og vice versa.  
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FUTURE 

FUNKTIONER 

 

/ Skal afklares i fremtiden, men 

området kunne bestå af 

boliger, hotel eller et større 

konferencecenter  
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Udviklet af Dansk Bygningsarv i tæt dialog med Gehl 
Architects for Slagelse Kommune og Realdania i forbindelse 
med Slagelse Campus – Midt i byen, juni 2014 
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Slagelse Campus: Kvaliteter i det eksisterende byggeri 

Dette notat (bilag 2) er resultatet af en analyse af eksisterende bygninger på 
campusområdet i Slagelse. Formålet var at registrere kvaliteter med det formål at 
kortlægge, hvorvidt den enkelte bygning havde potentiale for at kunne bruges i en 
permanent og/eller en midlertidig strategi. 
 
Notatet er udviklet af Dansk Bygningsarv og del af byrumsanalysen i forbindelse med 
masterplan for Campus Slagelse, som udarbejdes sammen med Gehl Architects for 
Slagelse Kommune og Realdania.  
 
Notatet kan ikke stå alene. Der henvises til Dansk Bygningsarvs og Gehls byrumsanalyse og 
masterplan, som de primære rapporter. 
 
Derudover henvises til Slagelse Kommune såkaldte historiske redegørelse for 
jordforurening i fire rapporter for hele campusområdet. Her fremgår det, at der inden for 
campusarealet ved stationsområdet er forskellige typer forureninger og det er samtidig 
belyst, at der ikke er noget usædvanligt i forureningssituationen i forhold til andre 
stationsområder. Yderligere undersøgelser bør afvente et specifikt byggeprojekt. 
 
Notatet indeholder derfor ingen forslag til, hvordan bygningerne evt. kan genanvendes eller 
forslag til midlertidige eller permanente funktioner. Notatet forholder sig udelukkende til 
potentialer for brug på bygningsniveau på området. 
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PERRON 1-bygningen 
 
Overordnet potentiale: 
Bygningen er i teknisk og bygningsmæssig god stand, og indeholder allerede de fleste 
funktioner i det nuværende SDU. Samtidig er den af en arkitektur, som gør den fleksibel i 
forhold til transformation og opkvalificering, både i forhold til funktion og uderum. Sammen 
med den centrale placering vurderes bygningen derfor til at have et højt potentiale i det ny 
campus. Bygningen er det naturlige udgangspunkt for udvidelse/transformation, og bør i 
fremtiden også være en permanent og central del af campusområdet. Evt. som 
signaturbygning for Campus Slagelse.  
 
Placering: 
Placeringen af bygningen mellem stationsbygningen og det fremtidige campusområde 
mod øst giver bygningen en vigtig placering i udviklingen af Campus Slagelse. 
 
Arkitektur: 
Bygningens arkitektur er typisk for starten af 1990’erne, med postmodernistiske elementer 
på de klassiske udseende længebygninger. 
Bygningen signalerer i dag ikke, at den indeholder en uddannelsesinstitution, og den 
fremstår med et lukket og utilgængeligt udtryk på begge sider. Indgangen til 
universitetsdelen af bygningen er lille og undseelig, og --- på trods af større vinduer --- 
opleves stueetagen generelt som meget lukket.   
 
Størrelse: 
Bygningens størrelse gør det til den største bygning i området omkring stationen i dag, og 
indeholder universitets nuværende funktioner. Dog rummer bygningen ikke længere nok 
kvadratmeter til at kunne indeholde SDU’s funktioner og der er brug for snarlig udvidelse. 
 
Stand: 
Bygningens stand er overordnet god. Det vil kræve en række mindre ombygninger, for at 
bygningen vil kunne fungere optimalt i forhold til nuværende og fremtidige krav og 
funktioner til en universitetsbygning.  
 
 
Anbefaling: 
Det anbefales at bygningen genanvendes permanent, og at der gennemgår en 
transformation, som går den mere anvendelig som uddannelsesbebyggelser. 

Pladsen foran SDU bygningen 
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1. Det anbefales at der arbejdes med at åbne bygningen op mod de omkringliggende 
byrum, og samtidig gøre den til en signaturbygning for det fremtidige campus.  

2. Bygningen skal visuelt og fysisk transformeres, så den kan signalere, at det er en 
uddannelsesinstitution, og særligt stueetagen skal på alle bygningens sider åbnes op i 
så høj grad det er muligt.  

3. Samtidig vurderes det, at bygningens indretning skal optimeres, så den imødekommer 
nutidens krav til moderne campusmiljøer, bl.a. ved øget tilgængelighed og fleksible og 
multifunktionelle rum. 

4. Det anbefales, at byrummet foran bygningen og rummene indenfor tænkes sammen, 
så de sammen vil kunne blive det mest centrale sted på selve campusområdet. Der er 
med andre ord stærkt brug for en pladsdannelse. 

 
 
 
  

Hovedindgangen ud mod  
parkeringspladsen 
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Stationsbygningen  
 
Overordnet potentiale:  
Som bygningsværk vurderes Stationsbygningen til at have et stort potentiale i forhold til både 
en midlertidig og en permanent brug, og bygningen vurderes desuden til at have en 
demonstrationsværdi af national karakter, i så fald den forbliver en åben og tilgængelig 
bygning. I og med at bygningen er fredet har den stor bevaringsværdi, og den er et historisk og 
arkitektonisk vidnesbyrd på byens udvikling fra stationsby til videns- og uddannelsesby. Dens 
placering midt i campusområdet og den åbne stueetage gør den central for udviklingen af et 
sammenhængende campusmiljø, og den vil kunne bruges til at brande Slagelse både lokalt, 
regionalt og nationalt. 
 
Placering: 
Overordnet har stationsbygningen en ideel placering i forhold til rejsende til og fra byen, og 
lokalerne, særligt ventesalen, som pt. er åben for offentlighed og med aktive funktioner (særligt 
detail) har stor synlighed og eksponeres for mange. Stationsbygningens arkitektur er markant 
og iøjnefaldende i bybilledet, og visuelt er den et naturligt fokuspunkt, når man møder området 
fra bymidten. Lokalerne i stueetagen (øst og vest for ventesalen/hovedbygningen) åbner op 
med store glaspartier mod stationens ventesal, mens facaderne mod stationspladsen og 
perronen fremstår mindre åbne. 
 
Arkitektur: 
Bygget i 1877, ombygget i 1983. Bygningen er en klassisk og karakteristisk stationsbygning 
bygget i røde mursten og sort skiffertag. Bygningens ornamentik og detaljerigdom bidrager 
smukt til bybilledet og skaber en flot ankomst til byen. 
 
Størrelse: 
Bygningens størrelse på i alt 1.976 m2 gør den interessant i forhold til genanvendelse, men 
modsat gør fredningen det svært at ændre de små lokaler i øst/vest-siden samt ovenover 
ventesalen. Mange rum er desuden uden vinduer, og lever vanskeligt op til arbejdsmiljøloven.  
 
Stand: 
Overordnet set er bygningen i god stand, og det vurderes at bygningens vigtigste dele og 
konstruktioner ikke umiddelbart vil skulle udskiftes eller renoveres. Bygningens brug og 
funktion har tidligere varieret fra etage til etage, og det må alle steder forventes at det 
indvendige skal renoveres for at kunne imødekomme nutidige behov og krav. 
De små værelser øverst i bygningen bør dog nærmere efterses, og der bør findes en løsning, 
for at imødekomme arbejdsmiljøloven og vindueskrav. Derudover bør den tekniske og 

Den markante stationsbygnings 
vestfløj har pt mange ledige 
lokaler. 
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sikkerhedsmæssige stand undersøges. 
 
Etager: 
Stueetagen:  
Stueetagen består af et stort reelt rum, der tidligere har indeholdt billetsalg, og det er dette rum 
der åbner op mod ventesalen. Dette rum besidder et særligt potentiale i forhold til 
genanvendelse, særligt i kraft af sin placering 
og åbning mod ventesalen, og vil kunne 
indeholde en central mindre funktion. Resten 
af stueetagen består af mindre og større 
kontorer der vil kunne supplere den funktion. 
Generelt er standen af stueetagen god. 
 

 
 
1. sal: 
Bygningens 1. sal kan i sin nuværende form ikke leve op til de krav, der stilles til hverken 
undervisnings eller kontorfaciliteter. Bl.a. er der mangel på dagslys og vinduespartier i stort set 
hele 1. salen. 
Første salen er generelt i dårlig stand, og ville skulle gennemgå en større ombygning. Det 
vurderes at den ombygning, der vil skulle til, for at få etagen op på et tilfredsstillende og lovligt 
niveau, ikke er muligt i forhold til bygningens status som fredet.  
 
 
 

 
 
 
Fleksibilitet:  
Fleksibiliteten i stationsbygningen er lille, i og med fredningen sætter en del begrænsninger i 
ombygning, både i forhold til rumfordeling og åbning af facade mod plads og perron. Til 

Fra ventesalen i stueetagen er 
der indgang til dette rum der 
tidligere husede billetsalg. 

Bygningens første sal har 
meget få vinduesåbninger 
og fremstår mørk. 
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gengæld er ventesalen ideel til aktiviteter, som har en mere offentlig funktion, enten 
studierelaterede aktiviteter, kulturbegivenheder eller ophold. 
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at stationsbygningen får en vigtig og permanent rolle på det fremtidige Campus 
Slagelse, og at der arbejdes med følgende transformationsgreb: 

1. Der bør igangsættes en undersøgelse af muligheden for at transformere den fredede 
stationsbygning om til nye formål under hensynstagen til fredningsbestemmelserne, 
men også arbejdsmiljøloven samt gældende tekniske og sikkerhedsmæssige 
bestemmelser. 

2. Det bør betones, at en genanvendelse af stationsbygningen har 
demonstrationsværdier for mange byer med lignede bygning centralt placeret i 
byrummet. 

3. Bygningen bør genanvendes, så den bygger bro mellem studieaktiviteter og mere 
åbne, borgerlige aktiviteter, og derved bibeholder sin historiske funktion som ”offentlig 
bygning”. 

4. Pladsen foran transformeres om til et samlingspunkt med mulighed for ophold. 
5. Der tænkes mentale og visuelle forbindelser ned af Sct. Mikkelsgade og til 

bycentrum. 
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Den tidligere postbygning 
 
Overordnet potentiale: 
Bygningen har en central placering og har med sin fleksible rumopbygning potentiale til at 
genanvendes til etc. lærings- og vækstmiljø og/eller kreative værksteder (bl.a. store rum med 
mulighed for vareindlevering). 
 
Der ligger et stort potentiale i at få forbundet den høje stueetage med gadeplanet, og få skabt 
en visuel og fysisk sammenhæng.  
 
 
Placering: 
Bygningens placering som nabo til stationen, med hovedindgang mod pladsen, gør bygningen 
særligt interessant i forhold til udviklingen af Campus (og bymidten). Bygningen er beliggende 
tættere på bymidten end et eventuelt fremtidigt Campus vest for stationen, og vil kunne 
fungere som muligt bindeled/kobling mellem bymidte og Campus. Evt. ved at huse central 
funktion.  
 
Arkitektur: 
Bygningen er en 2 ½ etagers rødstensbygning med rødt tegltag fra starten af det 20. 
århundrede, der ikke besidder særlige arkitektoniske kvaliteter. Bygningen fremstår relativt 
anonym i sit udtryk, men indskriver sig fint i sin kontekst, og passer fint i skala og udtryk til de 
omkringliggende bygninger og byrum. 
 
Størrelse: 
Bygningens størrelse på 1.845 m2 gør den særdeles interessant i forhold til genanvendelse i 
og med den vil kunne huse én stor eller flere mindre funktioner, der kan supplere hinanden. 
 
Stand: 
Overordnet set er bygningen i god stand, og det vurderes at bygningens vigtigste dele og 
konstruktioner ikke umiddelbart vil skulle udskiftes eller renoveres. Bygningens brug og 
funktion har tidligere varieret fra etage til etage, og det må alle steder forventes at det 
indvendige skal renoveres for at kunne imødekomme nutidige behov og krav, særligt 
sikkerhedsmæssige krav, bl.a. brandsikring.  

Den tidligere postbygning danner 
sammen med stationsbygningen 
pladsen foran stationen. 
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Etager: 
Der er stor forskel på indretningen af de forskellige etager i den tidligere postbygning.  
 
Stueetagen:  
Stueetagen består af to dele:  
1: det tidligere postkontor (ca. 1/2 af stueetagen) 

Denne del af stueetagen består primært af et stort åbent og reelt rum, der tidligere husede 
postkontoret, samt et par mindre rum og toiletter, der har været supplerende funktioner til 
dette. Det er i denne del af den tidligere postbygning, at det største genanvendelsespotentiale 
findes, særligt på grund af sin placering. 
 
Det tidligere postkontor i stueetagen har en attraktiv placering direkte mod stationspladsen, og 
man vil med enkle greb åbne facaden op mod pladsen – derved vil man skabe en åben og 
transparent stueetage, der ville kunne huse offentlige funktioner. Pladsen foran bygningen er 
et syd-vestvendt hjørne, der ligger attraktivt i forhold til soleksponering.  
 
2: den tidligere pakkecentral (ca. 1/2 af stueetagen): 
Denne del af bygningen består af et stort reelt rum med mindre supplerende rumligheder 
omkring. Rummet er det tidligere pakkepost-lokale. Rummet fremstår relativt råt/som en stor 
garage, med store porte der åbner op mod bagsiden af bygningen (sydøst). Denne del er ikke 
isoleret i samme grad som resten af bygningen. Disse rum vil kræve mest istandsættelse for at 
kunne fungere som ’inderum’.  
 
Hele stueetage er høj og det vil være vanskeligt at skabe aktive facader uden en 
gennemgribende, og ikke rentabel renovering/transformation. 
 

De rå lokaler som tidligere  
husede pakkelokale 

Stort åbent lokale i stueetagen 
med udsigt ud mod 
stationspladsen til den ene side. 
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1. sal: 
Bygningens 1. sal består af en lang gang med større og mindre kontorer på begge sider i 
bygningens ene del (mod stationspladsen), mens den anden del primært består af to store 
åbne rum (mod banen). 
Adgangen til 1. sal foregår gennem en af de tre anonyme trappeopgange og man ledes i dag 
ikke automatisk derop, hvilket gør at denne del af bygningen fremstår afkoblet fra gaden og 
byen. 
 
Etagen vil alt efter fremtidig funktion kræve en større eller mindre istandsættelse, men har 
potentiale til at huse både kontorer og evt, undervisningsfaciliteter. 
 

 

 
Tagplan: 
Bygningens 2. sal består af  gange med større og mindre kontorer på begge sider i den største 
del af bygningen (mod stationspladsen), og suppleres af et stort rum, der tidligere har været 
benyttet til kantine eller lignende. 
Adgangen til 2. sal foregår gennem en af de tre anonyme trappeopgange og man ledes i dag 
ikke automatisk derop, hvilket gør, at denne del af bygningen fremstår meget afkoblet fra 
gaden og byen. 
Etagen er beliggende under tagryggen, hvilket gør den mindre fleksibel i forhold til fremtidig  
brug. Alt efter fremtidig funktion, vil etagen kræve større eller mindre istandsættelse, men har 
et vist potentiale særligt til at huse kontorer og lign.  
   

Første salen består af lokaler i 
forskellige størrelser 
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Fleksibilitet:  
Bygningen besidder en stor fleksibilitet, i og med de tre etager samt tagetagen vil kunne 
udnyttes som selvstændige enheder, der ikke behøver at have noget med hinanden at gøre. 
Der er desuden tre trappeopgange i bygningen, udover hovedindgangen, der er beliggende i 
stationsforpladsens inderste hjørne. Trappeopgangene vil kunne understøtte eventuel 
forskellig brug på de forskellige etager. 
 
I og med bygningen ikke er fredet er der desuden stor mulig fleksibilitet i forhold til ombygning 
og brug. Det er overordnet set kun konstruktion og økonomi, der sætter grænserne. 
 
Den høje stueetage er problematiske i forhold til aktive facader, og vil være en hindring for at 
opnå et synligt og aktivt indeliv, som kan bidrage til byens liv. 
 
På sigt vil man dog få en bedre udnyttelse af grunden, ved at fjerne bygningen, så man kan 
opnå et større samlet areal til en ny bygning. 
 
 
Anbefaling: 
Det anbefales at den tidligere postbygning, qua dens bynære og stationsnære placering og 
fornuftige stand, genanvendes for en periode (op til en årrække), men at den på sigt fjernes for 
at kunne bidrage til et større samlet byggefelt.  
 

1. Det vurderes at bygningen skal gennemgå en lettere renovering, så den lever op til 
nutidige standarder og forhold. Bygningen er i kraft af sin størrelse fleksibel i forhold 
til fremtidig brug, og kan indeholde mange forskellige typer funktioner, bl.a. kulturelle 
aktiviteter af mere offentlig karakter.  

2. Det anbefales at stueetagen forsøges at åbnes op, så der skabes bedre 
sammenhæng mellem ude og inde. Bygningen ligger attraktivt i forhold, og vil kunne 
bidrage til livet på det nye byrum på stationspladsen. 
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Godsbanebygningen 
 
Bygningen er kun besigtiget udefra, og dermed er det kun dette der vurderet ud fra.  
 
Overordnet potentiale: 
Bygningens udendørs dæk fungerer som en fin overgang mellem ude- og inderum, og med 
dens placering, stand og størrelse kan den med fordel anvendes en periode til rekreative, 
kulturelle og sportslige begivenheder.  
 
På sigt vil man dog få en bedre udnyttelse af grunden ved at fjerne bygningen, så man kan 
opnå et større samlet areal til en ny bygning. 
 
Placering: 
Placeringen vest for SDU’s bygninger definerer grænsen mellem bymidten og det, der i 
planerne hidtil har været udlagt til campusområde. Derved vil bygningen kunne fungere som 
fysisk og mental kobling mellem bymidte, SDU og det nye campusområde. 
 
Arkitektur: 
Bygningen er en klassisk godsbanebygning bygget i røde mursten og sort skiffertag og stort 
udhæng. Udhænget og reposet, der løber langs hele bygningen, skaber en fin overgang 
mellem ude og inde. 
En senere tilbygning gør det arkitektoniske udtryk lettere rodet. 
 
Størrelse: 
Bygningens størrelse på 1.319 m2 gør den interessant i forhold til genanvendelse, og 
størrelsen gør den fleksibel i forhold til brugen. 
 
Stand: 
Bygningens stand er dårlig, og det vurderes ikke økonomisk bæredygtigt at sætte bygningen i 
stand, så den kan imødekomme de krav, der stilles til nutidigt byggeri. Bygningen vil primært 
kunne bruges til formål, der ikke kræver opvarmning året rundt, og kun i en midlertidig periode. 
 
Bygningen mangler desuden opkvalificering i forhold til tekniske og sikkerhedsmæssige krav, 
særligt brandsikring.  Der udover bør hverken bygningen eller uderummet tages i brug, før 
jordforeningen er udredt og udbedret. Se særskilt redegørelse, bl.a. bilag 1 og 3.  
 
 
 

Godsbanebygningen vest for 
SDU. 
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Anbefaling: 
På baggrund af placering og stand anbefales det, at Godsbanebygningen funktionstages i en 
kortere årrække, men at den på sigt rives ned og giver plads til et mere sammenhængende 
campusbyggeri. I så fald den genanvendes til midlertidig brug er anbefalingerne disse: 
 

1. Der bør foretages en let renovering så den vil kunne leve op til den ønskede funktion, 
bl.a. tag, isolering og vinduer bør efterses. 

2. Bygningen kan med sin størrelse og placeres indeholde rekreative, kulturelle, 
eventbaserede og sportslige aktiviteter.  

3. Bygningen skal opdateres i forhold til tekniske og sikkerhedsmæssige krav, bl.a. 
brandsikring. 

4. Der bør i værksættes en nærmere undersøgelse om områdets forureningsgrad, og 
herefter udvikles en plan for, hvordan dette løses. En mulighed er, at den forurenede 
jord renses eller fjernes, så områder fremadrettet vil kunne indeholde rekreative 
funktioner.  
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Supplerende funktioner i byen 
 
MUSIKHUSET OG BADEANSTALTEN: 
 
Overordnet potentiale: 
Bygningerne indeholder nogle funktioner som kan sammentænkes med det fremtidige 
campus. Begge bygninger indeholder scener/auditorier/samlingsrum. Musikhuset har en scene 
med plads til 3-400 siddende gæster eller 800 stående, men Badeanstalten har en mindre 
scene med plads til 200 stående gæster. 
 
Disse rum ejes af kommunen og vil muligvis kunne bruges af campus. Den eksisterende 
mængde af brugsdage/tidspunkterne vil skulle kortlægges, for at fastslå det egentlige 
potentiale. 
 
Musikhuset og Badeanstalten ligger attraktivt placeret mellem netværket af gågader og 
stationen/det fremtidige campusområde. 
 
 

Badeanstalten. 
Plads til 3-400 siddende gæster 
eller 800 stående 



BILAG 3_ 

 

STRATEGI FOR MENTAL OMDANNELSE 

Udviklet af Dansk Bygningsarv i tæt dialog med Gehl 
Architects for Slagelse Kommune og Realdania i forbindelse 
med Slagelse Campus – Midt i byen, juni 2014 
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RESUMÈ 
 
Dansk Bygningsarv har som led i projektet udarbejdet en strategi for mental omdannelse. Strategien har til hensigt at skabe den 
bedste forudsætning for Slagelse Campus, hvad angår studie- og byliv. Dansk Bygningsarv har undervejs været i dialog med en 
række aktører og interessenter, dels for at få input til funktionsklyngerne, men også for at skabe opbakning til projektet. Derudover 
er der foretaget brugerobservationer og sammenlignende studier og en genanvendelsesanalyse (se forrige kapital). Strategien er 
udviklet i tæt samarbejde med kommunen, som er den primære modtagere. De vigtigste elementer i strategien præsenteres her: 
  
1. Samlokalisering og selvstændige studieprofiler 
Der er foretaget en analyse af ønsker og behov for et studiemiljø på SDU og UCSJ i form af to studenterpersonaer. Analysen viser, at 
der er stort behov for flere faciliteter, aktiviteter og udbud på begge institutioner (heriblandt uderum), men også at studieidentiteten 
de to i mellem på væsentlige punkter er forskellige. Derfor anbefales det, at der på Slagelse Campus tages højde for de forskellige 
identiteter i forhold til selvstændige fællesrum, læsepladser og faciliteter, lige som der bør være en selvstændig hovedindgang for 
hver af institutionerne. 
  
2. Midlertidige aktiviteter 
For at øge foreningers, studerendes og borgernes incitament til at tænke positivt om det ny Slagelse Campus, har Slagelse 
Kommune efter dialog med Dansk Bygningsarv iværksat en pulje til støtte for udgifter i forbindelse med midlertidige aktiviteter, 
faciliteter og begivenheder i campusområdet. Puljen er i første omgang tidsbestemt til sommerperioden 2014, men kan – hvis 
erfaringerne er gode – gentages frem til det ny campus står færdigt. 
  
2.Borgerevent 19. marts 
Den 19. marts gennemførte Slagelse Kommune i samarbejde med Dansk Bygningsarv en borgerevent. Formålet var at komme i 
dialog med studerende, ildsjæle og kulturelle foreninger, at få konkrete forslag til midlertidige aktiviteter, events og begivenheder til 
den kommende puljer, som efterfølgende kunne søges. Endelig blev borgereventen en måde at skabe opmærksomhed omkring den 
nye facebook-side omhandlende projektet. 
  
  
4.Midlertidige funktioner 
For at øge realiserbarheden, udnytte momentum og få vigtige erfaringer med de supplerende funktioner på Slagelse Campus, 
anbefales at man allerede i en indledende fase sætter samarbejder og aktiviteter i gang i de allerede eksisterende, genanvendelige 
bygninger for en periode. Det drejer sig om Godsbanegården, som kan indeholde funktioner, der forbereder den kommende multihal 
samt Stationsbygningen og Det gl. Posthus, som kan bruges til at etablere det kommende vækst- og vidensmiljø. 
 
 



HVORFOR MENTAL OMDANNELSE? 
I et byomdannelsesprojekt kan det give god mening at 
tydeliggøre processen via initiativer af midlertidig 
karakter parallelt med eller forud for egentlige 
byggeprojekter, fordi det: 

• Skaber identitet og ejerskab for projektet blandt 
borgere og relevante aktører. 

• Giver mulighed for at teste og afprøve idéer. 

• Synliggør udviklingen. 

• Skaber ”reason-go-to” 

• Skaber merværdi økonomisk og socialt. 

s.3 

MENTAL OMDANNELSE ER: 

⁄ Aktiviteter af begrænset 
varighed. 

⁄ Projekter, der afprøver og 
tester idéer.  

⁄ Ofte omkostningslave og 
kræver ikke permanente 
tilladelser. 

KONKRETE TILGANGE: 

⁄ Midlertidige faciliteter. 

⁄ Events, begivenheder og 
korte aktiviteter.  

⁄ Midlertidige funktioner og 
samarbejder. 

⁄ Kommunikation og 
formidlingsinitiativer. 
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BORGERE 

De bliver orienterede og føler sig 
informeret 

De bruger og oplever stedet anderledes  

INVESTORER 
De får kendskab til stedet 

Det kan potentielt øge stedets værdi 

SLUTBRUGERNE 

De føler sig inddraget 

Mulighed for at afprøve funktioner og 
samarbejder inden den permanente 

ibrugtagning 

KOMMUNEN / MYNDIGHEDERNE/ 
POLITIKERNE 

Det giver mulighed for at afprøve nye idéer 
og løser konkrete krav ift. 

borgerinddragelse 

HVEM HAR MENTAL OMDANNELSE VÆRDI FOR? 
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_STUDENTERPERSONAER 
 
Hvad ønsker de  
studerende for  
et Slagelse Campus? 
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En persona er: 

• Fiktive personer baseret på data fra målgruppen – en 
personificering af målgrupperne. 

 
• Giver et konkret billede af, hvordan den enkelte personas liv ser 

ud - en kilde til at få et konkret indblik i målgruppens behov og 
ønsker. 
 

• Et pejlemærke til at udvikle løsninger ud fra – giver et klart 
billede af, hvem brugeren er. 

HVAD ER EN PERSONA? 

HVAD HAR VI GJORT? 
 
Vi har indsamlet data på hver uddannelsesinstitution  ved at: 

• Lave on-the-spot interviews med studerende enkeltvis og i 
grupper. 

• Lave fokusgruppeinterviews med studerende 

• Inddrage interview personale med bred indsigt i de studerende. 

• Foretage observationer på stedet for ligeledes at afdække ikke-
erkendte brug, adfærd og ophold på skolerne. 
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PERSONA FOR 
STUDERENDE FRA 

SDU 

 

 

 

 

” Det vigtigste for mig er vores skole, jeg 
er ret ligeglad med selve byen” 
 
 
Morten bor i København og han pendler til Slagelse et par 
gange om ugen med toget. Han går på 4. semester og 
har ikke noget studiejob, da han synes det er svært at 
finde og få til at passe ind i hverdagen. 
 

Morten, 21 år, pendler og fra København 
 



s.8 

Morten, 21 år, pendler og fra København 
 

Studiemiljø 

Studiemiljøet spiller en stor rolle og det betyder meget for Morten, 

at det er en lille uddannelsesinstitution, hvor underviserne har nært 

kendskab til de studerende og der er et stærkt sammenhold på 

tværs af studieretninger og årgange. 

Morten opholder sig primært på studiet i tiden, hvor han har timer 

og i tidsrummet imellem timerne. Her sidder han og læser eller 

arbejder i grupper med klassekammerater og han er særligt glad for 

de små hyggelige læsekroge. Morten tager ofte hjem direkte efter 

sidste time, da han ellers er for sent hjemme. Men her bruger han 

tiden i toget til enten at læse eller til at socialisere med andre 

studerende, så han oplever togturen som en del af studietiden. 

 

 

 

 

 

    
   

     
     
   

Arrangementer og fester 

Morten deltager til fester og sociale arrangementer, særligt om 

fredagen. Han mener dog, at det særligt er i starten af studiet, at han vil 

prioritere det. Det nære miljø er også vigtigt for ham i forhold til 

arrangementer. Han gider kun ting på selve skolen - hvis det rykkes væk 

fra området omkring stationen, så mister han interessen. Skolen gør det 

let i forhold til transport og styrker samtidig følelsen af, at de som 

studerende har deres eget. Morten ser gerne, at der kommer nogle flere 

uformelle kroge med sofaer. Derudover efterspørger han grønne 

omgivelser og bænke udenfor. 

” Der er fedt, at det hele er så småt – 
lærerne ved hvem man er og alle kender 
alle!” 
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Persona for 
studerende fra 

UCSJ 

 

 

 

 

”Jeg er nok ret provinsagtig, jeg kan 
godt lide, at alt er tæt på og at jeg 
kender det hele” 
 
Signe bor i Slagelse og har boet her hele sit liv. Hun 
har en søn på 2 år og har et arbejde i en butik i 
Slagelse by, hvor hun arbejder 2 dage om ugen ved 
siden af studiet. 

Signe, 26 år, lokal og mor 
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Signe, 26 år, lokal og mor 
 

Studiemiljø 

Selve studiemiljøet er ikke så vigtigt for Signe. Men hun er meget 

bevidst om, at hun kun vil læse i Slagelse, så skole, arbejde, venner 

og familie er samlet i samme by, hvor hun er vokset op. Hun kunne 

slet ikke forestille sig at læse noget andet sted, så der har ikke 

været alternativer op til overvejelse.   

Signe er tit på skolen før og efter timerne og bruger skolens 

faciliteter til gruppearbejde. Hun er særligt glad for de mange gode 

gruppeborde.  

Hun sidder gerne efter skoletid, hvis det passer ind med familie og 

arbejde. Her er det et irritationsmoment, at der ikke er mulighed for 

at købe mad på skolen senere på dagen, så det er tit hun ender med 

at tage hjem eller videre efter de sidste timer. 

 

 

 

 

 

    
   

     
     
   

Arrangementer og fester 

Signe er sjældent på skolen i sociale sammenhænge. Der er ikke så 

mange fester, da de studerende ikke rigtig har noget sammen udover i 

klassen.  Og hun synes ikke studiebaren er attraktiv. 

Signe bruger i stedet byen meget, da hendes venner bor der og mange af 

de andre fra klassen også kommer fra Slagelse. Når de ikke bruger 

skolen, så tager de i stedet på cafe eller går ud i byen.  

Signe ser gerne, at kantinen har åbent om aftenen og at der kommer 

flere hyggelige siddepladser indenfor, flere gode studiepladser og flere 

hyggelig siddepladser udenfor. 

”Altså, alle mine venner og min familie bor 
her, så skolen er kun en lille del af byen for 
mig ” 
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DE STUDERENDES FORHOLD TIL SLAGELSE BY – TO IDENTITETER 

    
   

     
     
   Morten, 21 år – SDU 

Skolen er det centrale og hans identitet er bygget op 

omkring det at være universitetsstuderende. Han kommer 

ikke fra Slagelse og han har ikke noget forhold til byen. Til 

gengæld vil han gerne dyrke miljøet omkring selve skolen. 

 

 

Signe, 26 år, UCSJ 

Slagelse er omdrejningspunktet og skolen er blot en del af 

byen. Hun kommer fra Slagelse og benytter i høj grad 

byens faciliteter og tilbud, skolen er derfor ikke så vigtig i 

sig selv.  

 

 

 

• Stærk studenteridentitet 
• Pendler, og mindre lokalt 

orienteret 
• Efterlyser studieliv og vil 

gerne bruge tid på sociale 
arrangementer 

• Lokal orienteret 
• Herboende 
• Knyttet til sin klasse 
• Efterlyser studiefaciliteter i 

dagtimerne 
• Social uden for skolen 
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1. Fokuser på at skabe et campusområde med faciliteter 
særskilt fra bykernen - det højner følelsen af et studiemiljø 
og samler en større masse af studerende på skolen. 

• Skab rammer der støtter op om studietiden - tænk i 
flere uformelle kroge til afslapning og gruppearbejde 
på og tæt på skolen i andre indendørs faciliteter. 

• Brug kantinen mere aktivt som del af studiemiljøet – 
her samles de studerende naturligt. 

• Skab grønne omgivelser udendørs med faciliteter til 
ophold. 

• Dyrk samlokaliseringen ved arrangementer på tværs. 
 

2. Dyrk placeringen ved stationen og se de mange pendlere 
som en styrke og en positiv præmis! 

 
3. Skab en mere mental og fysisk sammenhæng til bymidten – 

og til de rejsende. 

ANBEFALINGER  
TIL STUDIEMILJØ 
- PÅ TVÆRS 
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1. Anerkend, der er forskel på de to studentertyper, og sørg for 
at begge har fællesområder, der kun er deres: 

• For UCSJs studerende med opholdsmuligheder og 
faciliteter tæt på klasseværelserne. 

• Sørg for at der er klasseværelser/dele af campus, som 
er forbehold faciliteter til UCSJ studerende. 

• Giv studerende fra SDU større fælleslokaler og 
opholdsrum, der er deres, og hvor deres identitet som 
studerende demonstreres i den fysiske indretning. 

• Sørg for at UCSJ og SDU har hver deres indgang som 
supplement til en fælles hovedindgang. 
 

2. Anerkend SDU studerendes ønske om et stærk campus liv, 
men tænk også campus ud i byen. 

 
3. Anerkend UCSJ studerende lokale tilhørsforhold og træk 

byen ind i campus, mentalt som fysisk. 

ANBEFALINGER TIL  
STUDIEMILJØ 
- HVER FOR SIG 



  

_BYGNINGERNES POTENTIALER 
(se bilag 2) 



  
 

    
      

 
     

    
   

    
 
 
 

   
     

  
 

    
   

      
   
   

 
 

  
 

     
     
      
    

     

 
 

KVALITETER _ PERRON 1 BYGNINGEN  

Potentiale: 
 
Bygningens stand og funktionalitet, og 
dens placering gør den til det naturlige 
udgangspunkt for  
Campusområdet; en signaturbygning. 
 
 
Anbefalinger: 
 
1. Bygningen bør åbnes op mod de 

omkringlæggende byrum. 
2. Særligt stueetagen er særlig vigtig 

for overgangen mellem ude og 
inde, og bør gentænkes. 

3. Rumfordeling og interiør bør 
optimeres så den imødekommer 
nutidens krav til moderne 
campusliv. 

4. Der bør tænkes i pladsdannelse 
foran bygningen. 

s.15 



  
 

    
      

 
     

    
   

    
 
 
 

   
     

  
 

    
   

      
   
   

 
 

  
 

     
     
      
    

     

 
 

KVALITETER _ STATIONSBYGNINGEN 

Potentiale: 
 
Et historisk og arkitektonisk 
vidnesbyrd om byens udvikling fra 
stationsby til videns- og 
uddannelsesby.  
 
Stationsbygningens arkitektur er 
markant og iøjnefaldende i bybilledet, 
og visuelt er den fokuspunkt, når man 
møder området fra bymidten.  
 
Central placering i campusområdet 
med en forplads, der overlapper, 
pendlerens, den studerendes og 
borgerens liv. 
 
Anbefaling: 
Bygningen samt forplads bør 
indtænkes i campus som central sted 
for overlapningen mellem studielivet, 
pendleraktiviteter og bycentrum. 
 
 

s.16 



  
 

    
      

 
     

    
   

    
 
 
 

   
     

  
 

    
   

      
   
   

 
 

  
 

     
     
      
    

     

 
 

KVALITETER _ POSTHUSET 

Potentiale: 
Bygningen har en central placering og 
har med sin fleksible rumopbygning 
potentiale til at genanvendes til etc. 
lærings- og vækstmiljø og/eller 
kreative værksteder (bl.a. store rum 
med mulighed for vareindlevering). 
 
Der ligger et stort potentiale i at få 
forbundet den høje stueetage med 
gadeplanet, og få skabt en visuel og 
fysisk sammenhæng.  
 
Anbefaling: 
Med en mindre istandsættelse kan 
bygningen tages i brug, evt. til 
lærings-, vækst og kulturelle 
aktiviteter af mere offentlig karakter. 
 
 



  
 

    
      

 
     

    
   

    
 
 
 

   
     

  
 

    
   

      
   
   

 
 

  
 

     
     
      
    

     

 
 

KVALITETER _ GODSBANEGÅRDEN 

Potentiale: 
 
Bygningens udendørs dæk fungerer 
som en fin overgang mellem ude- og 
inderum, og med dens placering, 
stand og størrelse kan den 
genanvendes en periode til rekreative, 
kulturelle og sportslige begivenheder. 
 
 
Anbefaling: 
1. Bygningen sikres og isoleres. 
2. Uderummet sikres og tages i brug 

til rekreative formål (se 
midlertidige funktioner). 

3. Bygningen bør ikke genanvendes 
permanent, men har et potentiale 
som en del af den mentale strategi 
for campusområdet. 

 

s.18 



  
 

    
      

 
     

    
   

    
 
 
 

   
     

  
 

    
   

      
   
   

 
 

JORDFORURENING 

BEMÆRKNING 
 
Slagelse Kommune har foretaget en 
såkaldt historisk redegørelse for 
jordforurening i fire rapporter for hele 
campusområdet. 
  
Af rapporterne fremgår det, at der 
inden for Campusarealet ved 
stationsområdet er forskellige typer 
forureninger og det er samtidig belyst, 
at der ikke er noget usædvanligt i 
forureningssituationen i forhold til 
andre stationsområder. 
  
Yderligere undersøgelser bør afvente 
et specifikt byggeprojekt. 
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_FORSLAG TIL FYSISKE  
NEDSLAGSPUNKTER 
OG MIDLERTIDIGE  
FUNKTIONER 
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Borgerevent 19. marts 
På en Borgerevent den 19. marts gennemførte 
Dansk Bygningsarv i tæt samarbejde med 
Slagelse Kommune en proces, som havde til 
hensigt at komme med forslag til en midlertidig 
omdannelse af uderum på campus. Her deltog 
studerende, foreninger  og  ildsjæle fra Slagelse 
og omegn. 
 
 Formålet var: 

• At få formidlet projektet til relevante 
slutbrugere. 

• At få kick startet en social 
formidlingsplatform om projektet 
(facebook-side). 

• At skabe ejerskab og opbakning til 
den kommende pulje for midlertidige 
aktiviteter på 100.000 kr.. 

 

 
.  
 

BILAG_3: STRATEGI FOR MENTAL OMDANNELSE s.21 

Effektanalyse: Byens rum 
Erfaringer fra andre steder viser, at aktiviteter i 
uderum giver den størst mulige effekt for den 
mindst mulige omkostning, når det kommer til 
mental omdannelse. Det betyder, at vores 
anbefaling til en mental strategi tager afsæt i 
allerede eksisterende byrum, hvor der i 
forvejen færdes mange mennesker – 
studerende, pendlere og byens borgere (se rød 
markering).  
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GODE EKSEMPLER PÅ BORGERAKTIVERING 

Valby væggen 
 
I Valby satsede man i det forgangne år på kunst og 
brugerinddragelse. Sammen med SEEDS og 
Plastic Fantastic og Open Air Neighborhood blev, 
der arrangeret alternative rammer for en 
kunstdebat i Valby. Her blev bl.a. opsat en kæmpe 
tavle, hvor borgerne kunne skrive deres ønsker og 
drømme for lokalområdet. 
 

Horsens – mærk byen PULJE 
 
Mærk byen er Horsens kommunes bylivsindsats. 
Målet med mærk byen er at få flere til at skabe 
kulturelle aktiviteter i byrummet, så Horsens 
bymidte bliver et endnu mere levende og 
spændende sted at være. Mærk byen er her for 
borgere og foreninger, som har lyst at gøre 
kulturen i Horsens endnu bedre. Puljen giver 
tilskud til aktiviteter og begivenheder, der skaber 
nye oplevelser i Horsens byrum, og yder desuden 
rådgivning til projektering og implementering. 
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GODE EKSEMPLER PÅ BORGERAKTIVERING 

Anbefaling til den videre proces: 

 

1. Der bør arbejdes på at styrke studenterinitiativet 
og ad den vej skabe tradition for løbende 
aktiviteter og events. 

2. Der bør fortsat ydes bidrag til aktiviteter og 
events, der sættes fokus på Slagelse som en 
uddannelsesby.  

3. Den kommunale pulje bør fortsættes, og der bør 
desuden satses på hjælp til facilitering, 
fundraising mv.. 

4. Kommunikationen til borgerne er vigtig. Der bør 
foruden facebook/kommunens net satses på PR 
og redaktionel kommunikation til byens borgere 
gennem aviser og lokale radiostationer. 



  
 

    
      

 
     

    
   

    
 
 
 

   
     

  
 

    
   

      
   
   

 
 

s.24 

Effektanalyse: midlertidig genanvendelse af 
bygninger 
Som Genanvendelsesanalysen viser, er der flere 
bygninger på Slagelse Campus der kan 
indtænkes i en midlertidig genanvendelse. Det 
drejer sig om Godsbanegården, 
Stationsbygningen og Det gl. posthus. 
 
Godsbanebygningen og det rekreative 
campusmiljø 
Godsbanebygningen er en central bygning i den 
funktionsklynge som på sigt skal udvikle sig til at 
blive centrum for studierelaterede aktiviteter af 
mere rekreativ karakter. Det er også her at 
campus-miljøet åbner sig op for borger-brug i 
løbet af aftentimerne og i weekenden (se 
funktionsklynger). Det anbefales at igangsætte 
denne omdannelse med afsæt i den eksisterende 
godsbanebygning. 
 
 
 

Stationsbygningen 
Pga. bygningens kulturhistoriske arkitektur og 
symbolske udtryk, og pga. dens centrale 
placering i campusområdet anbefales det at 
stationsbygningen tages midlertidigt i brug som 
den bygning, hvor campuslivet kædes sammen 
med pendlerkulturen og bycentrum. Særligt bør 
der orienteres mod aktiviteter af mere offentlig, 
borgervenlig karakter. 
 
 
Det gl. posthus 
Det gl. posthus kan med fordel genanvendes til 
aktiviteter, der understøtter stationsbygningen og 
det, der på sigt skal blive et levende studenter- og 
borgerhus, hvor kulturelle aktiviteter udspringer 
og deles. 
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Forslag til midlertidige funktioner 
For at øge realiserbarheden, udnytte momentum og få vigtige erfaringer med de supplerende 
funktioner på Slagelse Campus, foreslår vi, at man allerede i en indledende fase sætter 
samarbejder og aktiviteter i gang i de allerede eksisterende, genanvendelige bygninger for en 
periode: 
 
 
 
 
 
Multihal: 
 
Godsbanegården transformeres om til 
midlertidig brug af fx: 
• Idrætsforeninger 
• Unge og børn 
• UCSJ studerende 
• Større begivenheder (eks. 

semesterstartfest) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vækst- og kulturmiljøer: 
 
Stationsbygning og det gamle posthus tages 
i brug til fx: 

• Studenteraktiviteter / midlertidig 
café 

• Kulturelle aktiviteter for byens 
borgere 

• Midlertidige værksted / galleri 
• Inkubationsmiljø 
• 4200 Upgrade (aktiviteter) 
• SDU Erhverv 
• Evt. Vækstfabrikken 
• Evt. Kontorhotel 
• Evt. Center for Erhvervsservice 
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GODE EKSEMPLER PÅ MIDLERTIDIGE FUNKTIONER INDEN FOR KULTUR 
OG VÆKST 

Carlsberg byen 
En bevidst byggemodningsstrategi har gjort det 
muligt for kreative at leje billige kontorlokaler i de 
funktionstømte boliger. Det skaber liv og en ny 
fortælling om Carlsberg området inden de mere 
permanente funktioner flytter ind. 
 
Købbyen, Vesterbro, København 
I de gamle slagterihaller på Vesterbro har ejerne 
gennem en lettere renovering skabt rammer for 
atelier, værksteder og caféer, som samtidig giver 
liv til det forladte industriområde, og tiltrækker nye 
investorer. 

Østerbro 41 – Coop Odense 
Stedet omfatter Coop´s tidligere erhvervsejendom 
med 2 store lagerbygninger samt kontor og 
kantine og udbydes nu til midlertidige funktioner.  
Den ”administrative” del af bygningen kan 
udnyttes til forsamlingshus med kulturelle 
aktiviteter inden for musik, beboerrådgivning 
målrettet de sociale og kulturelle tiltag, rådgivning 
for iværksættere med tilhørende kontorfællesskab. 
Lagerdelens store bygningsvolumen udnyttes til 
kunstudstilling, musikoptræden, teateropsætning, 
cykelbane, volleyball, gokartbane eller varehotel. 
Arealerne mellem bygningerne anvendes til 
eksempelvis cykelbane for børn, med skilte og 
afmærkninger, graffitikunst, parkour mm.. 
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GODE EKSEMPLER PÅ MIDLERTIDIGE FUNKTIONER INDEN FOR 
REKREATIVE AKTIVITETER OG FORENINGSLIV 
 

Værftshallerne i Helsingør 
Helsingørs gamle skibsværft emmer af historie, 
men de oprindelige funktioner er ude. I foråret 2013 
fraflyttede Siemens de godt 14.000 m2 gamle 
industrihaller der er tilbage på værftsområdet, og 
de ligger nu og venter på at blive udnyttet til nye 
aktiviteter. Mens de permanente funktioner 
afklares er byens borgere og foreningerne inviteret 
indenfor. Det har skabt en hel ny bydel og 
muligheder for at afprøve nye aktiviteter. Hallerne 
kan desuden lejes til events og midlertidige 
begivenheder som udstillinger, koncerter og fester. 
  

Fritidsfabrikken i Hedehusene 
Hedehusene var del af Ministeriet for By, Bolig og 
Landsdistrikters temaprojekt om ”kulturarv som 
omdrejningspunkt for byfornyelse”. Som følge af 
projektet iværksatte kommunen en dialog med 
ejeren af Kaffesurrogatfabrikken om 
fremtidsmulighederne. Nu ønsker ejeren at 
genanvende bygningen fremfor at rive den ned, og 
er pt. i dialog med frivillige og foreninger om at 
skabe en foreningsbåret fritidsfabrik. 
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Spinderihallerne i Vejle NDSM Amsterdam Kulturgebau i Berlin 

ANDRE GODE EKSEMPLER PÅ MIDLERTIDIG OG PERMANENT 
GENANVENDELSE 

Musicon Roskilde Den kreative Refshaleø Kulturhuset Islandsbrygge, 
København 


	BILAG 1,Slagelse Campus,stedbundnepotentialer og funktionsklynger
	Dias nummer 1
	Forord
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	3 MEGATENDENSER MED RELEVANS FOR CAMPUS SLAGELSE
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	SLAGELSES STEDBUNDNE POTENTIALER
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	CAMPUS SLAGELSE
	CAMPUS ESBJERG
	CAMPUS KOLDING
	CAMPUS SØNDERBORG
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	1. UDNYT DEN GEOGRAFISKE PLACERING
	2. FLEKSIBILITET OG KVALITET I BYGNINGSMASSEN
	3. SYNLIGT STUDIELIV OG OFFENTLIGE AKTIVITETER
	4. STYRK VÆKST- OG LÆRINGSMILJØET
	Dias nummer 28
	Dias nummer 29
	Dias nummer 30
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	PRINCIPPER FOR FUNKTIONSKLYNGER
	Dias nummer 35
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37
	Dias nummer 38
	Dias nummer 39
	Dias nummer 40
	Dias nummer 41
	Dias nummer 42
	CAMPUSMILJØ
	GODE EKSEMPLER PÅ ET ÅBENT CAMPUS
	Dias nummer 45
	Dias nummer 46
	Dias nummer 47
	Dias nummer 48
	Dias nummer 49
	DET REKREATIVE CAMPUS
	DET REKREATIVE CAMPUS
	GODE EKSEMPLER PÅ ET REKREATIVT CAMPUS MILJØ
	Dias nummer 53
	Dias nummer 54
	Dias nummer 55
	Dias nummer 56
	Dias nummer 57
	Dias nummer 58
	VÆKST –& LÆRINGSMILJØ
	GODE EKSEMPLER PÅ VÆKST- OG LÆRINGSHUSE
	Dias nummer 61
	Dias nummer 62
	Dias nummer 63
	Dias nummer 64
	Dias nummer 65
	FUTURE

	BILAG 2, Slagelse Campus,Bygningernes potentialer
	BILAG 2.pdf
	Dias nummer 1


	BILAG 3,Slagelse_campus,Strategi for mental omdannelse
	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	HVEM HAR MENTAL OMDANNELSE VÆRDI FOR?
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Morten, 21 år, pendler og fra København�
	Morten, 21 år, pendler og fra København�
	Signe, 26 år, lokal og mor�
	Signe, 26 år, lokal og mor�
	DE STUDERENDES FORHOLD TIL SLAGELSE BY – TO IDENTITETER
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	GODE EKSEMPLER PÅ BORGERAKTIVERING
	GODE EKSEMPLER PÅ BORGERAKTIVERING
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25
	GODE EKSEMPLER PÅ MIDLERTIDIGE FUNKTIONER INDEN FOR KULTUR OG VÆKST
	GODE EKSEMPLER PÅ MIDLERTIDIGE FUNKTIONER INDEN FOR REKREATIVE AKTIVITETER OG FORENINGSLIV�
	ANDRE GODE EKSEMPLER PÅ MIDLERTIDIG OG PERMANENT GENANVENDELSE


