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Masterplan
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Megatendenser Campus

Campus
En campus (latin for "åben plads") er et sammenhængende universitets-

område, der ofte inkluderer biblioteker, auditorier og opholdsområder. 

Campusområder kan defineres som en samlokalisering af menneskelig 

kapital med fokus på delte mål, typisk inden for videns- og innovations-

feltet. Idet områderne er en samling af specialiserede siloer indenfor et 

delt område, er de ofte indadvendte og med klare grænser mod omver-

denen. Den konkrete udformning af denne grænse mellem ude og inde, 

det offentlige og det private, er et nøgletema. 

Campus' fysiske fremtræden afspejler som helhed ofte akademikerens 

traditionelle verden med vægt på privathed, autonomi og uafhængig-

hed.

To modpoler - Campustypologi & selvforståelse
Der kan beskrives to overordnede tendenser for campusudvikling og 

campusområders forhold til deres omgivelser. Den første type campus 

vokser organisk til at blive en integreret del af byen med god nærhed til 

offentlig transport, erhverv og serviceydelser - et eksempel på dette er 

den ældre del af Universitetet i Lund.

Som modsætning til dette er der en tendens mod at placere campus-

områder på bar mark langt fra byen og med en tydelig afgrænsning og 

parkeringsarealer som det dominerende udtryk.
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3 udviklingspotentialer for fremtidens campus
Temaerne på næste side har en række konsekvenser for funktioner, 

synergi og byliv på fremtidens campus, der vil kræve en anderledes 

disponering og nye måder, hvorpå vi samtænker studieliv, arbejde og 

de fysiske rammer.

Mødesteder
Arbejde matcher sted
Tilpasset behov

Strategiske
klynger

Individer i rummet
Udefineret
One size fits all

Åbne
storrum

Tværfaglighed
Problembaseret læring
Synergi til investering
Udfordring: Sted.

Projekt
En faglighed
Udenadslære
Fast økonomi

Faglighed

Humanistisk tænkning
Samling
Liv

Attraktivt
Modernistisk tænkning
Distribution
Bildomineret

Funktionelt

Teamwork
Diskussion
Innovation

Samarbejde
Isoleret arbejde
Spekulativt.
Viden

Autonomi

Kommunikation
Forbindelser, netværk
Komplekse problemer

Netværk
Produktionslinje
Indadskuende
Simple problemer

Silo

Netværk af byrum
Veldefinerede kanter 
Liv

Steder med
identitet

Ikoner på en mark
Udefinerede rum 
Manglende liv

Anonyme 
rum

C.
Andelen af verdens befolkning, der bor i byer 

vil vokse kraftigt. Fokus på livsstil og kvalitet 

vil gøre byliv og attraktionsværdi til primære 

faktorer for bosætning, særligt når mange tra-

ditionelle funktioner i byen (banker, posthuse 

osv.) flyttes til internettet.

B.
Innovation vil kræve nye forbindelser og over-

lap mellem fagligheder og fysiske områder. 

Adgangen til viden vil gøre kommunikation 

og, i høj grad, fysisk kontakt bærende for in-

novation.

A.
Mængden af viden vil vokse og blive mere til-

gængelig i dagligdagen. Fysisk kontakt mellem 

mennesker bliver en vigtig faktor i forhold til at 

udvælge og prioritere viden.
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Campus Slagelse Vision

Vision
"Visionen for Campus Slagelse ved stationen er at udvikle og stimulere 

et attraktivt lærings- og vækstmiljø ved at udnytte de fordele som 

lokalisering af SDU og UCSJ vil føre med sig. Visionen er herudover at 

bruge campus som løftestang for udvikling af det omkringliggende 

byområde og for en udvikling, som også kommer byen,  kommunen 

og området omkring til gode. Målgruppen er de lange og mellemlange 

uddannelser." (fra Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen)

2 forskellige niveauer
Der beskrives her to forskellige niveauer for udvikling af Campus Sla-

gelse. Planen indeholder en række anbefalinger både i forhold til visio-

nen om at integrere campus og by, samt i forhold til stationsområdet 

(selve campusområdet). Inden for rammerne af de to niveauer belyses 

for eksempel, hvorvidt særlige campusfunktioner holdes indenfor 

stationsområdet eller placeres i andre områder i Slagelse bymidte, dette 

beskrives i en række alternative scenarier.

Campus-niveau: 
Fokus på gode lærings-

rum og byrum på selve 

campusområdet.

By-niveau;
Fokus på at styrke 

forbindelser mellem 

campus og Slagelse by.
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Et integeret bycampus 6 anbefalinger: by-niveau 

Et integreret campus styrker byen og uddannelserne
Følgende anbefalinger skal understøtte dannelsen af et attraktivt bycampus i Slagelse, hvor 

campus og bymidte knyttes tættere sammen ved at styrke og udbygge de forskellige funktionelle 

klynger og netværk i byen. Modsat et nyt campus på bar mark, kan et integreret bycampus ud-

nytte den strategiske fordel og attraktionsværdi, udløst af nærheden til komplekse og interessante 

miljøer i bymidten.

100 m

= 2 m
in

2 min byen
Sikre at forbindelser mellem klynger har 

markante 'points of interest' med maksimalt 2 

minutters gåafstand imellem punkterne.

Fylde ud i eksisterende struktur
Bruge byens eksisterende fysiske ressourcer - 

både bygninger, der kan omdannes til ny brug 

og overskydende rum, der kan udnyttes til nye 

bygninger, funktioner og byrum.

Hybrider & synergier i klynger
Tilføje nye funktioner til eksisterende klyn-

ger, der styrker eksisterende tilbud og tilføjer 

alternative funktioner - f.eks. studenterhus i 

Træskogården.

Inventar & wayfinding
Spredte campusfunktioner bindes visuelt sam-

men ved tydelige markeringer af wayfinding-

elementer, belysning og inventar i byrummet. 

03.3.

P

Underbygge overordnet vision
Styrke sammenhæng og forkorte den mentale 

afstand mellem bymidte, campus, uddan-

nelsesfirkanten og sygehuset ved at sikre 

varierede og interessante forbindelser.

01.

05.

Bygge på eksisterende funktioner
Udbygge og styrke eksisterende klynger og 

netværk i byen med nye campusfunktioner. 

Sikre byliv og attraktive funktioner, både i 

bymidten og på campus.

02.
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Nyt
rekreativt
rum

Campus
Grønt
rum

Nyt byrum

Nyt byrum

Nyt byrum

Synliggøre hjørne

Muligt
Studenterhus

Ny funktion
Bygning

Ny funktion
Bygning

Ny funktion
Bygning

Ny funktion
Bygning

Evt. studieboliger

Studie-
boliger

Campus og supplerende tiltag

Bedre forbindelse mellem campus og byen - mentalt, fysisk og funktionelt

Underdele afstand til uddannelsesfirkant

Styrke Løvegade som bedre, sydlig forbindelse på tværs

Etablere nye smutveje

Underdele afstand fra campus til byen

Forstærke hjørner - tydeligere forbindelse til byen

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Et integreret bycampus Oversigt
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Udgangspunkt i den eksisterende bystruktur
Udgangspunktet for et integeret bycampus er den eksisterende bys funktioner og forbindelser, 

samt de fortætninger og klynger, der dannes i bymidten.

Eksisterende funktioner
Oversigt over eksisterende funktioner i Slagelse 

(se supplerende oplysninger om funktioner i 

byrumsanalysen)

Vigtige klynger
Eksisterende funktioner i Slagelse er allerede 

nu beliggende i en række fysiske klynger i 

byen.

Shopping

Spise

Kultur & Events
Læring

Læring

Mobilitet

Bibliotek

Et integreret bycampus Funktioner & klynger

Uddannelse

Offentlig service

Kultur

Handel og service

Café, restaurant, bar

Hotel

Rekreation og sport

Transport
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2 min. byen
Diagrammet viser de eksisterende funktioner 

med en 100 meters radius omkring sig eller ca. 

2 min. gang. Dette viser områder med færre 

funktioner og tilbud samt interessante og 

varierede områder med mange overlap.

Fylde ud i eksisterende struktur
Nye funktioner i og særligt mellem de eksi-

sterende funktionelle klynger sikrer at byen 

visuelt og mentalt opleves mindre og mere 

tilgængelig. Senere kan der derudover sup-

pleres med andre særlige tiltag for at sikre 

forbindelserne mellem klynger - både i forhold 

til Campus Slagelse og den overordnede vision 

for byen.

Shopping

Spise

Kultur & Events
Læring

Læring

Mobilitet

Bibliotek
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Eksisterende og nye funktioner i Slagelse
En by opleves som levende, interessant og varieret, når man som fodgænger får nye væsentlige 

oplevelser og passerer 'points of interest' med en afstand på maksimalt 1-2 minutter eller ca. 100 

meters radius. Derved kan de mentale afstande i byen mindskes, samtidig med at viljen til at 

bevæge sig rundt i byrummet til fods eller på cykel øges.

Et integreret bycampus forbindelser & faser

100 m
 r

2 m
in

100 m / 2 min gang radius

Manglende tiltag for at sikre 

forbindelser mellem klynger 

(ikke som del af Campus)
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Shopping

Spise

Kultur & Events
Læring

Læring

Mobilitet

Bibliotek

Opgradering af forbindelser
Sdr. Stationsvej, Løvegade og Jernbanegade 

opgraderes til at blive det primære 'loop', der 

forbinder Campus, byen og uddannelses-

firkanten. Dette mimer og udbygger Slagelses 

eksisterende 'loop'-struktur. Der fokuseres på 

fortætning omkring denne rute i forhold til nye 

campus- og byfunktioner.

Faseinddeling
Campusudvikling koncentreres først om at 

udnytte potentialet i stationsområdet samtidig 

med at der etableres 'trædesten' / 'forposter' for 

campus andre steder i Slagelses bymidte.

På sigt kan der suppleres med yderligere byg-

ninger, byrum og grønne rum på strategiske 

placeringer, når der opstår behov eller mulig-

hed for opgradering af byrummet.

Shopping

Spise

Kultur & Events
Læring

Læring

Mobilitet

Bibliotek

Eksisterende bilfrie gader og byrum

Primære rute / 'loop' som bør opgraderes

Grønne, sekundære ruter / smutveje som 

bør opgraderes

Forbindelser til primær rute

Campus på stationsområdet - 

(Se separat fasediagram)

1.1. 'Trædesten' i Træskogården - 

Eks. Studenterhus

Evt. 'Trædesten' ved bibl. - Eks. Campusbibl.

Fremtidige strategiske muligheder

a

a1

b

c

Læringi ggngringirririrr

Et integreret bycampus forbindelser & faser
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Et integreret bycampus Mental omdannelse

For at sikre integrationen af nye campusfunktioner i Slagelse samtidig 

med at campus knyttes tættere til byen, har Dansk Bygningsarv udarbej-

det 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 bru-

gerobservationer og sammenlignende studier og en genanvendelses-

analyse (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 selvstæn-

dige 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 forbin-

delse med midlertidige aktiviteter, faciliteter og begivenheder i cam-

pusområdet. Puljen er i første omgang tidsbestemt til sommerperioden 

2014, men kan – hvis erfaringerne er gode – gentages frem til det ny 

campus står færdigt.

 

3. 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 om-

handlende 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. 

Multihal
• Godsbanegården transformeres om til midlertidig brug af fx:

• Idrætsforeninger

• Unge og børn

• UCSJ studerende

• Større begivenheder (eks. semesterstartfest, koncerter mv.)

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

• Studenteraktiviteter / midlertidig café

• Kulturelle aktiviteter for byens borgere

• Inkubationsmiljø

• 4200 Upgrade (aktiviteter)

• SDU Erhverv

• Vækstfabrikken

• Kontorhotel

• Center for Erhvervsservice
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Campusområdet 6 anbefalinger: Campus-niveau

Et attraktivt lærings- og forskningsmiljø
Følgende anbefalinger retter sig mod selve campusområdet ved stationen og beskriver en række 

taktiske redskaber, der skal sikre en høj kvalitet i læringsmiljøer - Både i bygninger og i byrum. 

Anbefalingerne er indarbejdet i planstrategier og i selve masterplanen.

Byrum & miljøer til læring & ophold 
Opholdsmuligheder, studiemuligheder, re-

kreative tilbud, borde, wifi, el, skygge,

Identitetsskabende inventar
Genkendelighed, identitet og invitation til 

ophold. Belægning, belysning og møbler, 

der bidrager til at give byrum på campus en 

distinkt og stærk karakter. 

Sammenhæng i materialer
Skabe sammenhæng mellem forskellige 

funktioner og give området en tydelig identitet. 

Arkitekturens form og detaljering må gerne 

varieres.

Bløde og indtagelige kanter
Aktive funktioner, visuel kontakt til læringsmil-

jøer og indtagelige kantzoner skaber interak-

tion mellem aktiviteter inde og ude og synlig-

gør læringsmiljøerne

Uddannelser deler faciliteter
Samle de studerende og sikre synergi på tværs 

af uddannelser - Reducere omkostninger i 

drift.

Et samlende campusstrøg
Et campusstrøg, der samler bevægelser, ud-

dannelsesinstitutioner og aktiviteter og gør 

området nemt at orientere sig i.
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Oversigtsplan Destinationer & primære bevægelser (1:2000)

HUB
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HUB

Bevægelsesruter

Campus Slagelse 
Andre destinationer

Studenterhus

Campus Hubs:
Temaområder for 
UCSJ og SDU
- Reception
- Lounge
- Information
- Opslag
- Udstilling
- Mødested
- Kaffe-ø
- Wayfinding
- læringsmiljø
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Byrum & læringsmiljøer Kobling af ude & inde

Aktiviteter i byrummet
I stueplan og i byrummet vil campus fungere som et 'aktivitetslandskab' 

koncentreret omkring bevægelsesruter. Derudover vil den videre indret-

ning af bygningsvolumener naturligt spille sammen med de forskellige 

aktiviteter i byrummet. Aktiviteterne i byrummet udgøres af tre forskel-

lige typer byrum.

Læringsbyrum, det rekreative & kulturelle byrum
Diagrammet forneden viser de tre typer byrum i aktivitetslandskabet på 

Campus Slagelse - læringsrummet, der rekreative rum og det kulturelle 

rum. De tre typer knytter sig til hver deres placering og supplerer rum-

menes overordnede karakter og muligheder for brug.

Miljøer i bygninger
Inddelingen i funktioner på Campus Slagelse forholder sig til tre føl-

gende overordnede principper (se desuden Bilag 1 for uddybning):

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 overord-

nede tematik er stabil i klyngen. 

2. Åbningsfunktioner
Der opereres med min. en funktion 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 og for sammenhængen mellem campus og Slagelse by.

3. Fysisk koncept
Funktionsklyngerne er bygget op omkring et arkitektonisk og bymæs-

sigt koncept, som svarer overens med de funktioner, der er i klyngen 

og den overordnede placering, de har på campus. Funktioner, der er 

bynære bør være åbne og af en arkitektur, som matcher bycentrum i 

skala og udtryk

Boldbaner

Urban gardening

Få / Mange

Fodsporet

Cykelsti

Toilet

Wayfinding

Campus-Ankomst

Få / Alene

Kort Ophold

Uformel Læring

Public Art I Parkeringsrum

Udstillingsvindue

Få / Alene

Afsondret rum

Koncentration

Få / Alene

Roligt

Privathed

Studenterhus

Kreative værksteder
Uformel læring

Skemalagte Læring

Mange / Få / Alene

Fysiske Aktiviter

Events

Roligt

Koncentration

Ophold

Få / Alene

Skygge / Læ

Kort Ophold

Grupper

Mange / Få / Alene

Udendørs Auditorie

Uformel Læring

Skemalagt Læring

Mange / Få / Alene

Mindre Events

Slagelse Identitet

Wayfinding

Campus-Ankomst

Udstillingsvindue

Udeservering

Mange / Få / Alene

Kiosk

Delecykel

Cykelservice
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Læringsbyrummet
Læringsrummet er det primære fokus for 

aktivering af byrum, da det forventes at blive 

et meget vigtigt rumligt tilbud på fremtidens 

campus. Læringsrummet kræver pålideligt 

trådløst internet, mulighed for strømstik i 

byrummet, mulighed for at tilpasse inventa-

ret efter behov samt et højt komfortniveau i 

stole, bænke og borde. Det skal være muligt 

at opholde sig i skyggen eller i læ for vind og 

regn - Udbud og kvalitet skal sikre, at uderum 

kan bruges så meget som muligt, året rundt. 

Det rekreative byrum
Det rekreative rum tilbyder fysiske rammer 

til al den tid, der bruges på campus udenfor 

skemalagt eller ikke-planlagt læring. Dette 

rum skal hjælpe de studerende med at koble 

af mellem studierne samt først og sidst på 

dagen. Det bruges efter behov, ofte i kortere 

tidsperioder, og inkluderer både rum indenfor 

og udenfor. Derudover inviterer det rekreative 

rum andre brugere indenfor på campus 

med tilbud som f.eks. sportsbaner, gode 

cykelforbindelser og muligheder for ophold.

Det kulturelle byrum
Det kulturelle rum kobler sig til byen og giver 

identitet til særligt Campus Slagelses transit- 

og parkeringsrum. Omkring disse byrum, 

koncentreres funktioner ud over læringsrum 

med offentlig adgang og høj aktivitet.

Rummet skal fungere som et udstillingsvin-

due, der giver uddannelserne mulighed for at 

engagere og interagere med byen og regionen 

gennem relevante, kulturelle produktioner fra 

campus og omverdenen.

Det rekreative campus
Det rekreative campus er et studie- og rekrea-

tivt miljø som er forbeholdt studenteraktiviteter 

i dagtimerne, men kan overtages af lokalbe-

folkningen i aftentimerne. Åbningsfunktio-

nerne er multihallen og rekreative områder for 

både borgere og studerende.

Campusmiljø
Funktioner, der knytter sig til det primære 

campusmiljø er studierelaterede aktiviteter, 

som kan være med til at understøtte et godt 

studiemiljø. Det er åbne og identitetsskabende 

funktioner for Campus Slagelse. Åbnings-

funktionerne er bl.a. kantinem fagbibilotek og 

rekreative områder.

Vækst- og læringsmiljø
Vækst- og læringsmiljøet skal forbinde byen 

med campusområdet og være her byen, 

pendlerlivet, erhvervslivet og studielivet 

overlapper hinanden, og her byen fortæller sig 

selv som udannelses-, kultur- og vidensby. 

Åbningsfunktionerne er en netværkscafe og 

studenterhus.
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Bevægelsesruter og ikke-planlagte aktiviteter styrker hinanden
Bevægelse på campus foregår ofte som en konsekvens af skemalagt undervisning i lærings-

miljøet - men primære bevægelsesruter kan også styrkes ved at etablere aktive og interessante 

kantzoner omkring dem. På samme måde fungerer ikke-planlagte aktiviteter godt, når de foregår 

omkring primære bevægelsesruter; eksisterende offentlige rum (både indendørs og udendørs) 

kan placeres tæt på bevægelsesruter på campus. Uformelt liv på campus kan opfattes som et 

'aktivitetslandskab', der inviterer til at bruge hele området til uformel læring og rekreative formål, 

understøttet af en række serviceydelser, der modsvarer de studerendes behov. 

Ikke-planlagte aktiviteter vil i fremtiden fylde mere på campus, idet læring ændres fra forelæs-

ninger og skemalagt undervisning til mere uformelle læringsformer. Dette vil yderligere påvirke 

brugen af Campus Slagelses byrum i en positiv retning. Gode muligheder for ikke-planlagte 

aktiviteter bidrager i høj grad til de studerendes positive opfattelse og brug af Campus Slagelse.

Bevægelsesruter
Bevægelse er forudsætningen for alle andre 

aktiviteter - ruterne mellem offentlig transport, 

parkering og skemalagt undervisning er den 

primære årsag til bevægelse. Dette gør, at 

mange destinationer allerede er definerede 

som et udgangspunkt for campus Slagelse. Vi 

foreslår en etablering af et sammenbindende 

campusstrøg, der kobler destinationer og 

yderpunkter, samtidig med, at det aktiverer 

nøglerum på campus.

Ikke-planlagte aktiviteter
Ikke-planlagte aktiviteter spænder lige fra et 

20 sekunders kig igennem et vindue til en 

hel dags uformel læring på campus. 'Akti-

vitetslandskabet' (på og omkring campus) 

skal invitere til alle typer aktiviteter. Der skal 

sikres tilstrækkelig kvalitet og variation for at 

'aktivitetslandskabet' kan fungere med succes: 

Dette kan først og fremmest måles på graden 

af uformel brug af campus. Ikke-planlagte 

aktiviteter samles omkring campusstrøget 

for at maksimere synlighed og møder mellem 

brugere.

Serviceydelser og hubs på campus
Der er behov for en række tjenesteydelser og 

hubs på campus for at give de studerende en 

fuldbyrdet oplevelse, der går skridtet videre end 

den skemalagte undervisning. Disse steder er 

defineret ved at være tydeligt markerede og 

centralt placerede på campus. De giver SDU og 

UCSJ mulighed for at få sit eget fysiske rum i et 

delt campusområde, og giver de studerende en 

fysisk destination for specifikke studierelevante 

opgaver, som at printe, spise, træne eller fore-

tage mindre indkøb. Serviceydelser og hubs er 

igen placeret centralt omkring campusstrøget.

Et samlende campusstrøg Bevægelser
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Campusstrøg & fodgængere
• Campusstrøg er den primære bevægel-

sesrute, der binder campus sammen

• Centrum for ikke-planlagte aktiviteter 

og serviceydelser, hubs

• Forbindelse over banen & Smutveje

• Adgang til Fodsporet og uddannelses-

firkanten

Cyklister
• Adgang til Fodsporet

• Adgang til uddannelsesfirkanten

• Forbindelse over banen

• Bedre cykelparkering

• Delecykel / cykelleje

Offentlig transport
• Bedre adgang til perroner

• Bedre adgang til busterminal

• Evt. nyt busstoppested

Biltrafik & taxa
• Parkering mod vest og øst - terræn-

parkering i tidlige faser

• Shared surface ved stationspladsen og 

ny forbindelse over banen

• Reduceret parkering ved. Sdr. Stationsvej 

28 og stationspladsen

P
P P P P

P
P

P

P

P

P
P

P

P

PP

P

P

P
P

100 / terræn
120 / 2 etager

P mulig
udvidelse

mulig
udvidelse

P Mulig
udvidelse

P
Eks. 
parkering

Eks. 
parkering

0-60 / terræn
midlertidig p.
fase 1
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6

90 / terræn
160 / 2 etager

Shared
space

Shared
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Intensitet & offentlige funktioner 
• Udnytte eksisterende flows og 

velfungerende byrum

• Styrke udbud af funktioner og byrum, 

hvor der allerede er aktivitet (eller kommer 

aktivitet)

Designmæssige greb for at styrke det overordnede koncept
Forslag til masterplan er udviklet på baggrund af en række designmæssige greb, der hver især 

definerer en del af det samlede koncept. Disse planstrategierhar til formål at yderligere skærpe den 

overordnede koncept for den konkrete udformning af masterplanen.

Definerede byrum
• Forskellige byrum

• 'Knæk' i bevægelsesmønstre

• Maksimering af sydvendte rum

• Maksimere nicher / kroge / variation i 

facader

• Antyde flows / bevægelser

Campusområdet Supplerende planstrategier

Aktive facader
Aktive facader med adgang / offentlige & 

semi-offentlige funktioner

Synlighed inde/ude i forhold til aktiviteter 

og liv
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Beplantningsprincip
Store enkeltstående træer danner rum ved 

nicher og i gårdrum

Styrke eksisterende beplantningszoner

Defineret flade - Træer danner tag

Markering af campusstrøg

Bygningshøjder / Struktur
1 etage  / 4 m

2 etager / 8 m

3 etager / 11,5 m

4 etager / 15 m

12
3

4

Brandveje & 20m zoner
• Brandveje og 20m zoner (radius) fra 

indgange.

Adgang & affaldshåndtering
• Adgang til affaldshåndtering i gadeniveau
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Solforhold

09.00 21. Marts 12.00 21. Marts

15.00 21. Marts 18.00 21. Marts

09.00 21. Juni 12.00 21. Juni

15.00 21. Juni 18.00 21. Juni

09.00 21. December 12.00 21. December

Gode solforhold i byrum
Byrum er organiseret for at sikre gode solforhold i forhold til døgnets rytme og de forskellige 

typer byrum på campus. For eksempel er der sol i læringsrum i dagtimer, hvor de benyttes mest. 

Derudover er der i alle byrum zoner med god aftensol. Bemærk at kl 15 og 18 er udeladt den 21. 

december, da byrummene overvejende er i skygge og mørke på disse tidspunkter.



Klimasikring af stationsområdet
Som en del af udviklingsplanen er der integreret en række tiltag for at håndtere store vandmængder 

og sikre arealer med permeabel belægning til nedsivning.

Afledning
• Kanaler integreret i vejstruktur leder vandet 

til nedsivningsarealer.

Opsamling
• Opholdsområder og parkering med 

permeable belægninger fungerer som 

aflastning for kloaksystemet ved at danne 

midlertidige bassiner til lokal afledning af 

regnvand (LAR) - f.eks. belagt med stenmel 

og græsarmering.

Særligt udsat zone

Særligt udsat zone
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Klimatilpasning

Overordnet princip
To tiltag for at understøtte klimasikring:

Principiel linjeføring / Afledning.

Områder med permeabel struktur til 

opsamling af regnvand.

Særlig udsat zone / regnvand.

Særligt udsat zone

Særligt udsat zone

kilde: www.laridanmark.dk

kilde: www.laridanmark.dk

kilde: www.laridanmark.dk

kilde: www.laridanmark.dk

kilde: www.laridanmark.dk

kilde: www.laridanmark.dk
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Forbindelse over banen Ny & eksisterende

Bedre kobling af byen - nord & syd
Etableringen af en ny vestlig forbindelse over banen er en af forudsætningerne for, at masterplanen 

skal lykkes. Den nye forbindelse er en vigtig faktor i forhold til at aktivere vestsiden af stationsområdet 

og få skabt et nyt stærkt centrum for aktivitet og bevægelser.

Forbindelse for gående og cyklister
• Det anbefales, at forbindelsen skal kunne 

bruges af cyklister såvel som gående - 

dette kræver længere ramper på begge 

sider af banen, men vil styrke forbindelsens 

brug drastisk fra ibrugtagning.

• Forbindelsen skal ligeledes give adgang 

til perroner for at aflaste den nuværende 

fodgængertunnel.

• En broforbindelse med cykelsti i begge 

retninger og fodgængersti vil kræve en 

bredde på ca. 6 m.

Opgradering af eksisterende tunnel
• Den eksisterende tunnel foreslås ligeledes 

opgraderet med ny belysning, overflader 

og funktioner, som for eksempel udstillin-

ger relateret til Slagelse eller campus.

kilde: Gottlieb Paludan

kilde: Bard Johannesen kilde: AFP
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Forbindelse over banen Diagram: Snit

Sdr. Stationsvej 28
Tværsnit

Stationspladsen
Tværsnit

Eksisterende tunnel opgraderes

ny cykel- & fodgængerbro



Forecourt

Sdr. Stationsvej

flytbare møbler
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Byrum Campus forecourt (1:500)

Overordnet koncept
Som indledende greb deles den nuværende plads i to for at skabe to 

mere tilgængelige, definerede og brugbare byrum. Mellem den nye

infill-bygning og det eksisterende byggeri, foreslås der etableret et 

overdækket ankomstareal. 

Vest: Kultur, parkering og cykelparkering
Den nye plads mod vest organiserer parkering for cykler til butikker og 

campus samt bilparkering til primært butikkerne omkring pladsen. De 

eksisterende butikslejemål foreslås bevaret, men kan på sigt inddrages 

til campusformål om nødvendigt. Omkring parkeringsarealerne er 

der afsat plads til kunst og udstilling for campus og Slagelse by. Langs 

facaden mod syd er der indrettet pladser til ophold og læring for mindre 

grupper og alenearbejde.

Øst: Campus-plads, læring og plads til mindre events
Den nye plads mod øst er domineret af en stor flade til ophold og 

mindre events. Her kan studerende samles i store grupper, mindre 

grupper eller alene. Fladen skråner let nedad mod nord og indeholder 

en permeabel belægning, der kan fungere som regnvandsbassin. En 

terrasseret flade udgør siddeelementet på pladsen suppleret med flytbare 

stole og lette borde.

Det anbefales, at infill-bygningen orienterer sin aktive side mod denne 

plads for at forstærke forbindelsen mellem inde og ude. Derudover an-

befales det også, at det eksisterende byggeri i højere grad åbnes op mod 

pladsen - både visuelt og fysisk. Mod det eksisterende byggeris sydfa-

cade er der ligeledes indrettet pladser til ophold og læring for mindre 

grupper og alenearbejde.

A

B

D

E

GFH

C
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Visualisering

Karakter & inventar
• Campusrum til events, 

udstilling og læring.

• Let, flytbart inventar på 

fladen og tungt inventar 

ved facader og kantzoner.

• Skrånende flade med 

permeabel belægning.

• Terrasseret flade til 

ophold.

• Ny infill-bygning i 

beslægtet materialitet.

• Markering af campus-

strøg og belysning binder 

campus sammen.

A

E

B

F

C

G

D

H



Baggå

StationspladsenSdr. Stationsvej

kiosk

kiosk

wayfinding

Cykeludlejning
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A
E

B
F

CG D

H

Byrum Stationspladsen (1:500)

Overordnet koncept
For at forstærke den fine skala på pladsen og etablere et sammenhæn-

gende byrum fra facade til facade, etableres en samlende belægning i 

ensartet niveau.

Stationspladsen er ankomstplads til hele Slagelse, men også til campus. 

Pladsen skal give gode forhold til ventende og være tydelig i forhold 

til indretning og wayfinding. Derudover etableres en stor mængde 

cykelparkeringspladser samt en mindre kioskbygning til cykelleje og 

cykelservice.

Trafik & cykler
Kørebanen hæves op til pladsens niveau og gøres på denne strækning 

af Sdr. Stationsvej til 'shared surface', hvor trafikken foregår på de bløde 

trafikanters præmisser (dette forstærkes yderligere trafikteknisk ved at 

fokusere på at fjerne unødvendig trafik). Pladsens østside indeholder  

kiss 'n' ride-pladser til stationen samt busholdeplads. Derudover etable-

res to handicap-parkeringspladser samt taxa-holdeplads langs køreba-

nen. 

Udeservering
Pladsens østside markeres af et indrammet felt af løvtræer, der giver 

skygge for udeservering til de omkringliggende caféer (deriblandt 

lejemålene på Sdr. Stationsvej, der har facade mod nord) samt to mindre 

kioskbygninger. Det anbefales at opgradere den eksisterende tunnel 

med nye overflader, belysning og evt. kunst, herunder en overdækning 

af trappenedgangen. Mod stationsbygningens sydfacade er der indrettet 

pladser til ophold og læring for ventende samt mindre grupper stude-

rende.



å
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Visualisering

Karakter & inventar
• Transitrum med gode 

linjer for fodgængere.

• Ophold med mulighed 

for skygge og udeserve-

ring.

• Kombination af let, 

flytbart inventar og tungt 

inventar.

• Markering i belægning i 

forhold til funktioner og 

parkering.

• Kantzoner møbleres.

• Wayfinding-element 

med information om 

togafgange, busser etc.

• Markering af campus-

strøg og belysning binder 

campus sammen.

A B

E F

C

G

D

H



Lille
StationspladsCampusplænen

multibane

drivhus

cykelparkering

flytbare møbler

picnicborde
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Byrum Campusparken & Lille Stationsplads (1:500)

Lille Stationsplads
Pladsen er i den beskrevne form betinget af, at en ny forbindelse over 

banen etableres for at forbedre adgangen til perroner, busser og nord-

siden af banen. I masterplanen er forbindelsen forudsat til at være en 

kombineret cykel- og fodgængerbro med henholdsvis rampe og trappe 

for at nå op over banen. Pladsen ved den nye broforbindelse er et nyt 

aktivt transitrum, der vil tage meget af trafikken fra tog og busser - sær-

ligt i retning mod uddannelsesfirkanten.

Campusplænen
Området udgør hjertet i den nye del af Campus Slagelse og lægger sig i 

spændet mellem den højaktive zone omkring Lille Stationsplads og det 

rolige, rekreative forløb mod Fodsporet og Landskabsløberen. Området 

tættest på Lille Stationsplads indeholder rum til læring og arbejde, fysisk 

udfoldelse, sport og større events. Her er det muligt at samle mange 

studerende i uderummet, der både skal kunne befordre store gruppers 

behov og den studerende, der ønsker at fordybe sig alene.

En bred fodgænger- og cykelsti danner forbindelse igennem området, 

med en række 'desire lines' som udstikkere. Stien vil udgøre en smutvej 

for cyklister og fodgængere fra Sdr. Stationsvej til Fodsporet og uddan-

nelsesfirkanten via Landskabsløberen. Stien følger mod vest landskabets 

spring for at sikre en komfortabel cykeloplevelse. Derudover udgør stien 

den primære adgang for redningskøretøjer.

I de tidlige faser vil der i området helt mod vest være fladeparkering på 

de ubenyttede arealer. Dette kan i senere faser anlægges som parkering i 

konstruktion over terræn, som del af supplerende bygninger på campus.
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Karakter & inventar
• Markering af sti, der 

krydser og binder områ-

det sammen.

• Kantzoner med opstrib-

ning i varierede aktivi-

tetsbånd.

• Belysning som identi-

tetsskabende element på 

campus.

• Sport & rekreative aktivi-

teter i byrummet.

• Inventar til studiebrug og 

ophold.

• Markering af campus-

strøg og belysning binder 

campus sammen.

A B

E F

C

G

D

H

tekst?



CAMPUS SLAGELSE · Gehl Architects + Dansk Bygningsarv60

Materialitet & design i byrummet

Relation inde / ude
• Transparens og fokus 

på relationen mellem 

inde / ude i forhold til 

funktioner, facade og 

indretning.

Indtagelige kanter
• Nyt byggeri og infill med 

fokus på indtagelige kan-

ter og nicher med gode 

klimatiske forhold. 

• Eksisterende bygninger 

møbleres i kantzonen for 

at muliggøre ophold.

Materialitet
• Slagelse bys materialer - 

Tegl, genbrugstegl, træ.

• Permeable belægninger

• Jernbanens industrielle 

materialitet: Corten-stål, 

galvaniseret stål, glas / 

polycarbonat.

Slagelse: Byen & jernbanen
Materialer og udformning af facader, der fortæller om stedets historie og sikrer synlighed i forhold 

til aktiviteter i læringsmiljøer.
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Inventar i byrummet

Studiearbejdsplads
• Bruges til læring, arbejde 

og ophold

• Mulighed for el & net

• Forskellige gruppestør-

relser og typer

• Kendetegn for campus

Tungt inventar
• Supplere nicher og kroge 

ved facader

• Karakter og fikspunkter i 

indretning af byrummet

• Integration med land-

skabet

Let, flytbart inventar
• Kan tilpasses aktiviteter 

og brugere

• Levende element i 

byrummet - kan flyttes 

over tid

Varieret inventar til forskellige brugere & aktiviteter
Tre hovedkategorier af inventar danner tilsammen en varieret indretning af byrummet med 

mulighed for planlagte og spontane aktiviteter for alle typer grupper og begivenheder.


