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FÆLLESFACILITETER

CAMPUS

SLAGELSE

VISIONSPLAN

Campus er latin for “åben plads” og henviser til et sammenhæng-
ende universitetsområde, hvor undervisningslokaler, biblioteker, 
læsesale, kantine, studieboliger, sportsfaciliteter mm. er samlet. 
Studerende og ansatte har adgang til gode fællesfaciliteter i både 
inde- og uderum. 

Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013.
Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling A/S og COWI A/S
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CAMPUS

SLAGELSE

Syddansk Universitet (SDU) har tilkendegivet et ønske om at 
udvide og University College Sjælland (UCSJ) ønsker at fl ytte til 
stationsområdet i Slagelse. Begge uddannelsesinstitutioner er 
interesserede i, at udnytte de mange fordele, der kan være ved 
at lokalisere sig sammen. De to institutioners ønsker giver en unik 
mulighed, men muligheden skal udnyttes nu, mens den er åben. 
Ønskerne fra SDU og UCSJ skal understøttes og hjælpes på vej, 
og undervisningsinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen må 
arbejde tæt sammen for at få fuldt udbytte af de positive effek-
ter, som et endnu stærkere undervisnings- og forskningsmiljø i 
Slagelse vil medføre. Et stærkt undervisnings- og forskningsmiljø 
kan blive en løftestang for erhvervsudvikling, kulturliv og bosæt-
ning – ikke blot i Slagelse by men i hele kommunen og Vestsjæl-
land som helhed. 

Nærhed til et stærkt lokalt undervisningsmiljø vil give fl ere 

unge i lokalområdet lyst til at tage en uddannelse.

Slagelse er en lille uddannelsesby, der kan gøre en forskel og 
skabe et attraktivt miljø for studerende og ansatte, og som er an-
derledes end det, de store universitetsbyer kan tilbyde. Slagelses 
fordele er 

› At der kan skabes stærk lokal opbakning til undervisningsinstitu-
tionerne og deres udviklingsønsker.

› At overskueligheden og de tætte netværk i byen og kommunen 
giver mulighed for at tænke nyt og på tværs.

› At der er korte veje til at træffe de nødvendige beslutninger.

› At beliggenheden ved stationen giver mulighed for at rekruttere 
studerende, undervisere og forskere fra et stort område mellem 
København til Odense.

› At Slagelse kan skabe et rigtigt ”byuniversitet”, hvor byens 
mange tilbud, der ligger lige rundt om hjørnet, giver ekstra mu-
ligheder for et attraktivt studiemiljø.

CAMPUS SLAGELSE – EN UNIK MULIGHED FOR BYEN OG KOMMUNEN

”Slagelse Kommune har med visionsplanen for Campus Slagelse taget 

et første vigtigt skridt mod for alvor at løfte undervisningsinstitutionernes 

ønsker om at satse på udvikling i byen og sætte fokus på, hvordan byen 

og kommunen som helhed kan understøtte ønskerne og udnytte de 

mange udviklingsmuligheder, der vil komme i kølvandet på udbygningen af 

undervisningsinstitutionerne.

Visionen vil være en ledestjerne for arbejdet for at gøre det hele til vir-

kelighed. Undervejs vil der være muligheder, der skal gribes i farten og 

udfordringer af overvinde, men det bliver en spændende proces, og det er 

svært at vente på at de første elementer i visionen bliver realiseret”

Borgmester Lis Tribler, Slagelse kommune

Workshop 14.05.2013 
på SDU, Slagelse

CAMPUS SLAGELSE - EN DYNAMO FOR UDVIKLING
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Visionen for Campus Slagelse ved stationen er, at udvikle og 
stimulere et attraktivt undervisnings- og forskningsmiljø 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.

Udviklingen stopper ikke med en udvidelse af SDU og fl ytning 
af UCSJ til stationsområdet. Ambitionen er at vise, at Slagelse 
er en så god by at drive undervisningsvirksomheder i, at de to 
undervisningsinstitutioner fastholder deres satsning på Slagelse 
og investerer i helt nye udbygninger af kapaciteten og udvidelse 
af uddannelsespaletten, og måske vil helt nye uddannelsesinstitu-
tioner vælge at etablere sig i campus på længere sigt.
Slagelse skal ikke blot være det sted undervisningsinstitutionerne 
ligger men et miljø, hvor de trives og udvikler sig godt, fordi be-
liggenheden ved stationen, busterminalen og bymidten er optimal, 
fordi samlokaliseringen af de to institutioner i en samlet campus 
øger deres attraktivitet og skaber bedre økonomi i investeringer 
og drift, og fordi institutionerne har et meget tæt samspil med 
Slagelse Kommune og med erhvervs- og kulturlivet i byen og 
kommunen som helhed.
Campus Slagelse ligger centralt og vil blive en rigtig ”bycampus”, 
der bliver en del af byens liv på en helt anden og tæt måde end de 
fl este af de konkurrerende undervisningsmiljøer i Danmark, hvor 
campus typisk ligger for sig selv i kanten af byen eller er spredt på 
fl ere adresser. Campus midt i Slagelse vil blive en fordel for både 
studie- og forskningsmiljøet.  I takt med, at campus udvikler sig 
vil de studerende sætte mere og mere præg på livet i bymidten 
og byen. Der skal gøres en dyd ud af, at de studerende i Slagelse 
bliver en del af byens miljø og liv på en meget mere nærværende 
måde end, det er muligt i de større uddannelsesbyer.
Campus Slagelse vil blive starten på en udvikling, der lige som 
ringe i vandet breder sig til de omkringliggende bydele, byen, 
kommunen og området omkring. Campus Slagelse vil blive 
løftestang for en udvikling, hvor de forladte industriarealer omkring 
stationen omdannes til en ny og attraktiv bydel, og hvor der 
pustes nyt liv i de bygninger, der står tomme eller trænger til nye 
anvendelser. Mange forskelige slags aktiviteter vil have fordel af at 
ligge tæt på eller i campus. 
Det vil blive mere attraktivt at udvikle og drive vidensbaserede 
virksomheder. Derfor indebærer visionen, at der skabes attraktive 
iværksættermiljøer for nystartede og nye former for kontorfæl-
lesskaber, som etablerede virksomheder kan fl ytte til. Virksom-
hederne kan drage fordel af nærheden til ekspertise og faciliteter 
på campus. Omfang og driftsformer skal udvikles nærmere og 
skal afpasses med det konkrete forretningspotentiale. Potentialet 
skal ses i lyset af en udvidet aktivitet i campus- området og de 
øgede aktiviteter, der forventes  i forbindelse med udvidelsen af 
akutsygehuset og etableringen af et nyt psykiatrisygehus, der står 
færdigt i årsskiftet 2014 - 2015. 

 VISION FOR CAMPUS SLAGELSE

Muligheden for at få fl ere studerende til at bo i Slagelse og måske 
vælge at slå sig ned i byen eller kommunen efter endt uddannelse 
skal udnyttes. Et godt studiemiljø, hvor de studerende knytter re-
lationer til erhvervs- og kulturlivet via erhvervsrettet projektarbejde, 
praktikophold og studiejobs og via aktiviteter i det lokale kultur- og 
foreningsliv, skal få de studerende til at føle sig godt tilpas, blive 
længere og få lyst til at fl ytte til Slagelse – f.eks. i nye studieboliger, 
der opføres tæt på campus og tæt på bymidtens mange tilbud.

I visionen indgår også mulighed for hotel og kongresfaciliteter, 
der kan udnytte den gode tilgængelighed ved stationen og mu-
lighederne for at samarbejde og dele faciliteter med campus. En-
delig indebærer visionen, at studerende, ansatte og gæster samt 
de mange i transit på vej til og fra stationen serviceres af cafeer, 
dagligvarebutik, fi tness og andet, der skaber liv og et højt service-
niveau i området.  Der er allerede butikker, cafeer og restauranter i 
området, men grundlaget vil blot blive større i fremtiden. Campus- 
og stationsområdet er tænkt som et levende sted, hvor brugerne 
kan fi nde den service og de aktiviteter, der er størst behov for, og 
som spiller sammen med bymidtens meget bredere udbud. 

Visionen bygger på to vigtige principper. For det første er det 
ideen at koncentrere mange aktiviteter på ét sted for at skabe et 
intenst og varieret bymiljø til glæde for studerende og forskere på 
campus og for områdets mange andre brugere og gæster. For det 
andet er det tanken, at samlokalisering og deling af faciliteter skal 
skabe stordriftsfordele. Ved at undervisningsinstitutionerne deles 
om tunge investeringer og driftsudgifter, og hvor det er muligt 
åbner faciliteterne for borgere og virksomheder, vil der blive råd til 
større og bedre faciliteter til glæde for alle. De to undervisnings-
institutioners økonomiske konkurrencedygtighed vil blive bedre, 
og det styrker mulighederne for, at der også fremadrettet vil blive 
investeret i udbygning i Slagelse. 

Endelig er det visionen at skabe en grøn og bæredygtig bydel, en 
bydel der bliver et ikon for Slagelse og indprenter sig på nethinden 
hos de mange, der passerer forbi i tog, og en bydel der hænger 
sammen med bymidten og binder byen sammen på tværs af 
banen.

Slagelses fordele som uddannelsesby  

› Godt udgangspunkt med fl ere stærke undervisningstilbud i 
dag 

› Godt opland mellem Odense og København, perfekt be-
liggenhed ved stationen, stort areal til udvikling, nærhed til 
bymidtens og byens miljø modsat mange andre uddannelses-
byer

› Opbakningen og samarbejdet med lokalsamfundet og den 
lille uddannelsesbys mulighed for at tænke nyt og sætte han-
dling bag visionerne

4 │ Visionsplan - Campus Slagelse



CAMPUS

SLAGELSE

Ideer til aktiviteter på campus 

› Uddannelser
› Vækstfabrik
› Iværksættere
› Vækstvirksomheder
› Erhvervsråd
› Klyngeinitiativer
› Konsulenthuse
› Turistkontor
› Studieboliger

Workshop 14.05.2013

CAMPUS SLAGELSE – ET SAMLET MILJØ FOR UDVIKLING, UDDANNELSE OG FORSKNING

SDU og UCSJ som parter i campus

SDU har tilkendegivet et ønske om fortsat udbygning af uddan-
nelsesaktiviteterne i Slagelse. Siden 2008 er antallet af heltids-
studerende vokset fra 559 til 1301 i 2012 svarende til en årlig 
vækst på 23 %. Frafaldet af studerende har været faldende, og 
fl ere vælger at blive på det valgte studie i Slagelse – alt sammen 
bidrager til væksten i studentertallet. SDU forventer, at væksten 
vil fortsætte men på et mere afdæmpet niveau. I takt med det 
stigende studentertal øges behovet for lokaler. I første omgang er 
det planen at optimere udnyttelsen i de eksisterende bygninger 
ved stationen og eventuelt overtage lejemål i bygningen, der 
anvendes til andre formål, såfremt de bliver ledige. Det forventes, 
at der i perioden fra 2016 til 2020 vil være behov for nybyggeri 
til at dække behovet, men der er ikke konkrete byggeplaner eller 
truffet beslutninger om udbygning. Der skønnes at være behov for 
i størrelsesordenen 5.000 m² som maksimum til udvidelse af SDU 
med moderne undervisningsfaciliteter, herunder et auditorium til 
supplering af det nuværende. 

UCSJ har godt 1.000 studerende på grunduddannelserne i 
Slagelse. I foråret 2013 fordeler de studerende sig på 575 pæda-
gogstuderende og 475 sygeplejerskestuderende. Her til kommer 
studerende på diplomuddannelser og en omfattende kursusvirk-
somhed for bl.a. lærere, pædagoger og sygeplejersker samt 
Center for Undervisningsmidler, der servicerer skoler og pædago-
giske institutioner. UCSJ’s aktiviteter fi nder sted på to adresser på 
Ingemannsvej i Slagelse. I løbet af juli måned fl ytter aktiviteterne 
sammen på Ingemannsvej 17 som en midlertidig løsning. Inge-
mannsvej 35 er sat til salg. Bygningerne er oprindeligt indrettet 
som kollegie og kan ret enkelt omdannes til studieboliger mv. 
Ingemannsvej 17 er omkranset af boliger og kan ikke udbygges. 
UCSJ har tilkendegivet interesse i at fl ytte til en fælles campus ved 
stationen sammen med SDU. Salg af de to nuværende bygninger 
vil være en forudsætning for, at UCSJ har økonomisk mulighed for 
at fl ytte til stationsområdet. Der skønnes at være behov for i stør-
relsesordenen 4.500 m² til at dække UCSJs behov.  

STUDIEMILJØ PÅ UCSJ

STUDIEMILJØ PÅ SDU
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FORDELE VED SAMLOKALISERING

Samlokalisering og deling af faciliteter og drift

Både SDU og UCSJ har tilkendegivet interesse i samlokalisering, 
som vil indebære en række fordele. 

For det første vil det markere, at Slagelse er en stærk uddan-
nelsesby, hvor der udbydes en fl erhed af attraktive lange og 
mellemlange uddannelser. Samlokalisering vil give optimale mu-
ligheder for at etablere fælles uddannelsesaktiviteter og udbud af 
kandidatuddannelser rettet mod professionsbachelorer, som i høj 
grad understøtter de statslige intentioner om bedre sammenhæng 
i uddannelsessystemet.

For det andet vil Slagelse med de videregående og mellemlange 
uddannelser samlet ét sted få lettere ved at rekruttere både stu-
derende og ansatte. De to institutioner har, når de samlokaliseres, 
bedre muligheder for at opnå den nødvendige kritiske masse, 
der skal til for at skabe et attraktivt undervisningsmiljø for både 
studerende og forskere. De studerende og ansatte vil få mulighed 
for at mødes på tværs af institutioner og uddannelser. Der kan 
f.eks. udbydes fælles forelæsninger og tilbydes en bred vifte af 
aktiviteter og tilbud på tværs af uddannelser som sportsaktiviteter, 
fi lmklubber, koncerter, fredagsbar mv.

For det tredje er beliggenheden ved stationen transportmæssig 
optimal for rekruttering i et stort område og giver campus stor 
synlighed for de mange rejsende, der passerer Slagelse Station.

For det fjerde vil samlokalisering give mulighed for at etablere en 
række fællesfaciliteter og organisere fælles drift, hvilket vil inde-
bære betydelige økonomiske fordele, som vil forbedre institution-
ernes muligheder for fortsat ekspansion og give mulighed for at 
prioritere fl ere ressourcer til undervisning og forskning og foretage 
investeringer i bedre faciliteter. Begge uddannelsesinstitutioner har 
tilkendegivet ønske om at dele faciliteter og indføre driftsfælles- 
skaber, hvor det er en fordel. Som eksempler på fællesfaciliteter 
kan nævnes fælles kantine, bibliotek, auditorier, møderum, labora-
torier, teknologisk infrastruktur mv., ligesom undervisningslokaler, 
grupperum og fællesarealer kan deles. Driftsfællesskaber kan 
f.eks. omfatte reception, bibliotek, studenterservice og teknisk 
personale. 

Mulighederne for at udnytte fordelene ved samlokalisering 
forudsætter, at de to institutioner lokaliseres i sammenhængende 
bygninger eller meget tæt på hinanden, og at lokalerne indrettes 
fl eksibelt med mulighed for omstilling hen over dagen, ugen og 
året. 

I Esbjerg arbejdes der på en tilsvarende samlokalisering af univer-
sitet og professionshøjskole. Ideer og erfaringer her fra kan indgå 
som inspiration til planer i Slagelse. 

6 │ Visionsplan - Campus Slagelse



CAMPUS

SLAGELSE

KANTINE
RECEPTION
AUDITORIUM
MØDERUM
VIDEOKONFERENCE
KOPIRUM
BIBLIOTEK
STUDENTERSERVICE
TEKNIK
ADMINISTRATION
MUSIK-/DRAMALOKALER
BEVÆGELSESHALLER
VÆRKSTEDER

SPORTSFACILITETER
PARKAREALER

PARKERING
BYRUM

STRØG
SMÅ HAVER

Muligheder for et erhvervsudviklingsmiljø på campus

En mulighed vil være, at der i eller ved campus etableres et ud-
viklingsmiljø for iværksættere, nystartere og mindre virksomheder, 
der vil have fordele af at kunne trække på faciliteterne på campus 
og fordel af at have let adgang til samarbejde med forskere og 
studerende. Faciliteter og funktioner, der kan give virksomhederne 
værdi, kan f.eks. være kantine, auditorium, møderum, videokon-
ference, kopimaskiner, bogholderi, reception mv. 

Mulighederne for at etablere et udviklingsmiljø for virksomheder på 
campus må afklares i dialog mellem uddannelsesinstitutionerne, 
erhvervslivet og kommune. Tilsvarende miljøer andre steder har 
typisk kommunen som økonomisk ansvarlig for drift og udlej- 
ning. Et udviklingsmiljø på Campus Slagelse kunne understøttes 
af Slagelse Kommunes erhvervsservice. En mulighed vil være at 
fl ytte Vækstfabrikken til campus. 

FÆLLESFACILITETER

Andre muligheder for samlokalisering

SDU og UCSJ har nævnt, at et fælles bibliotek med kommunen 
kan have samdriftsfordele, og at en musikskole kan spille sammen 
med de lokaler til musik og drama, som indgår i pædagoguddan-
nelserne.  
Et nyt fælles bibliotek for undervisningsinstitutionerne og kom-
munen kunne redefi nere og udvide bibliotekets rolle fra at være 
samlingsorienteret til at have fokus på formidling af viden, læring 
og inspiration. Udviklingen kunne fi nde inspiration i en model for 
fremtidens bibliotek fra Kulturstyrelsen, som bygger på fi re grund-
elementer - læringsrummet, inspirationsrummet, møderummet og 
det performative rum. 
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› Arkitektur skaber synlighed mellem 
inde og ude

› Brugere udefra trækkes ind

› Studerende og ansatte trækkes ud

KONTAKT MELLEM INDE OG UDE

Brugere udefra

Faciliteterne på campus kunne generelt tænkes organiseret på 
en måde, der giver mulighed for, at borgere, foreninger, kulturlivet 
og områdets virksomheder kan gøre brug af dem. Som eksempel 
kunne kantinen på campus være en selvstændig enhed, som ud 
over at betjene undervisningsinstitutionerne på campus fungerer 
som restaurant for brugere udefra. I visionen indgår muligheden 
for hotel og konference, som kunne blive knyttet til som bruger af 
kantine, auditorier, møderum mv. Tilsvarende kunne kulturlivet og 
områdets virksomheder købe sig adgang til auditorier, møderum 
mv. 

Placering, indretning og arkitektur

SDU har tilkendegivet et ønske om at kunne forblive i den nu-
værende bygning og at få mulighed for at udbygge i tilknytning 
her til. Visionen er derfor, at der fi ndes plads til udvidelse af SDU 
og til at opføre et nyt UCSJ i tilknytning til SDU. Byggeriet kunne 
udformes sådan, at de to institutioner i princippet har hver sin 
del, som er koblet på en fælles bygning, der kan rumme fælles 
funktioner som hovedindgang, reception, kantine, studenterhus, 
hovedauditorium mv.

Bebyggelsen kunne udformes med et åbent udtryk, så folk der 
færdes uden for kan få et blik ind i det aktive undervisningsmiljø, 
og så det indvendigt er synligt, at campus er en del af byen. 

Fleksibilitet i mulighederne for brug af lokaler vil være en forud-
sætning for, at det kan fungere med fl ere brugere. Eksempelvis 
kunne kantinen indrettes med rumdelere efter behov, så der i 
et afskærmet afsnit f.eks. kunne være et privat arrangement 
samtidig med, at resten fungerer som kantine for undervisningsin-
stitutionerne. Hjørner med fl ydesofaer, trådløst internet, snack- og 
sandwichmaskiner, tidsskrifter, aviser, pool- og borfodboldborde 
kan alt sammen bidrage til en uformel og behagelig atmosfære, 
når dagens travlhed for en stund lægges til side, og give de 
studerende på tværs af uddannelsesinstitutioner og uddannelser 
anledning til at mødes.

Et studenterhus kunne tænkes ind som en del af campusbyg-
geriet og drage fordel af nærheden og mulighederne for at bruge 
faciliteterne på campus - f.eks. til fi lm eller musik i et auditorium 
eller fredagsbar i en del af kantinen. 

Uderum

Campus, som det er indrettet i dag, mangler byrum og grønne 
områder af høj kvalitet til ophold og aktivitet. I visionen indgår 
derfor også, at der anlægges uderum, der kunne dække fremti-
dige behov, der strækker sig fra fredelige områder til fordybelse til 
aktive arealer til sport og bevægelse. 
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Boliger + 
grønne områder

Campus + station

Trafik og parkering

Sdr. Stationsvej

Ndr. Stationsvej

Jernbanen

CAMPUS OG OMRÅDET OMKRING

Visionen er, at udviklingen af et moderne og dynamisk campus 
ved stationen skal fungere som driver for udvikling af hele det 12 
ha store område omkring stationen. Området skal på sigt udvikle 
sig til en levende, attraktiv og tæt bydel med blandede funktioner, 
og en bydel, der hænger sammen henover banen og er planlagt 
som en helhed.

Området skal hænge sammen som en samlet bydel, men de 
forskellige delområder skal huse forskellige funktioner og have 
forskellige udtryk.
Det samlede område deler sig i tre bestemt af infrastrukturen og 
afstandene fra bymidten, stationen og SDU’s nuværnede place- 
ring. 

Området mellem Sdr. Stationsvej og jernbanen

Området syd for jernbanen mellem banearealet og Sdr. Stations-
vej ligger meget centralt ved stationen og busterminalen, det er 
bynært, det er i den centrale del stort set udbygget, og det rum-
mer det nuværende SDU.  

En oplagt mulighed vil være at prioritere udviklingen af arealet 
først. SDU har tilkendegivet et ønske om at blive i det nuværende 
byggeri og udvide i tilknytning her til, og der er plads til udvidelse 
på arealerne vest for. Desuden er der ledige lokaler i stationsbyg-
ningen og på posthuset, som kan tænkes ind i udviklingsmu-
lighederne. Endelig vurderes det, at området vil være egnet til at 
bygge relativt højt og tæt.

Centrum i området er arearne tættest på stationen, som er 
indgangen til byen for folk, der kommer med toget, og det har en 
stor synlighed fra banen. 

Visionen er at udvikle området med markant arkitektur og stor 
bebyggelsesmæssig tæthed, der signalerer en levende og aktiv 
vidensby med et attraktive undervisnings- og vækstmiljø. 

Området i dag 

Nuværende funktioner:

Syd for banen ligger det gamle posthus (delvist ubenyttet), 
stationsbygningen, SDU, den gamle godsbanebygning 
(delvist ubenyttet) samt et ubebygget område længst mod 
øst.

Området nord for banen mellem Ndr. Stationsvej og baneter-
rænnet udnyttes til transport. Der er busterminal, kiosk, et 
større antal pendler p-pladser, et areal længst mod vest til 
læsning af militære kampvogne på tog, et mindre antal studie 
boliger og et ubebygget areal længst mod øst.

Området nord for Ndr. Stationsvej er et tidligere industriom-
råde, der bl.a. har rummet slagterier og Gasværk. Området 
er stort set ubenyttet og er i den eksisterende kommuneplan-
ramme udlagt til boligformål. I den reviderede version bliver 
det udlagt til blandede byformål.

Trafi kbetjening:

Slagelse Station er kommunens største trafi kale knudep-
unkt med både station og busterminal beliggende tæt på 
hinanden. Området syd for stationen vejbetjenes fra Sdr. 
Stationsvej. Pendlerparkeringen og busterminalen nord for 
stationen vejbetjenes fra Ndr. Stationsvej. Området nord for 
stationen vejbetjenes fra de store veje, der rammer området 
ind: Ndr. Stationsvej, Valbyvej, Ndr. Ringgade og Kalundborg-
vej.

Jordforurening: 

Der er enten mistanke om (V1) eller konstateret jordforurening 
(V2) på en stor del af området. I forbindelse med udvikling af 
Campus Slagelse i området omkring Slagelse Station iværk-
sætter kommunens Teknik og Miljø en historisk redegørelse 
med fokus på jordforureningsforholdene i Campusområdet.

Der vil være tale om en såkaldt historiske redegørelse, der 
har til formål at klarlægge de udfordringer der er i forhold til 
jordforurening på et overordnet niveau i første omgang.

Ny bydel

Slagelse centrum

Campus Slagelse

CAMPUS SLAGELSE - SOM BINDELED

TRE DELOMRÅDER
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ET MANFOLDIGT CAMPUS

Campus mellem jernbanen og Sdr. Stationsvej

SDU og UCSJ ønsker tilsammen at opføre 9-10.000 m2 i området 
uden intern optimering og gevinster ved samlokalisering. Hertil 
kommer eventuelle lokalebehov til erhvervsservice og Vækstfabrik, 
og kommunale institutioner, som Slagelse Kommune kan vælge 
at lægge ind i bebyggelsen. Det vil herudover være vigtigt, at der 
sikres plads til yderligere udbygning af undervisningstilbuddene i 
området på længere sigt.
Udviklingen af den nye campus tænkes gennemført ved at 
forlænge SDU’s nuværende bygning mod vest. Mellem den nu-
værende bygning og det ubebyggede areal længst mod vest lig-
ger den gamle godsbanebygning. Det vurderes som afgørende for 
den nye campus, at den bliver opført som én sammenhængende 
bebyggelse for at skabe et attraktivt samlet miljø og for at kunne 
udnytte de mange muligheder for synergi og økonomisk optimer-
ing. Der skal laves en samlet plan for udbygning af campus, men 
selve udbygningen kan foregå i etaper. Der skal være fl eksibilitet i 
anvendelsen af campusbyggeriet, så uddannelsesinstitutionerne 
kan udvide på sigt. Eventuelt ved at starte med at udnytte noget 
af bygningskapaciteten til korte erhvervslejemål. Godsbanebyg-
ningen kunne renoveres til moderne standard og blive en del af 
campus. Det kunne også have kulturhistorisk værdi at bevare 
bygningen, men umiddelbart vurderes det, at godsbanebygningen 
ikke er egnet som mellembygning mellem SDU’s nuværende byg-
ning og nybyggeri læggere mod vest. For det første vurderes det, 
at det vil være økonomisk tungt at renovere bygningen. For det 
andet begrænses størrelsen på campusbyggeriet på et strategisk 
vigtigt sted mellem SDU mod øst og UCSJ mod vest. Det er ikke 
nødvendigt at udnytte arealet ved godsbanebygningen med det 
samme, ligesom det vil være muligt at bygge uden om bygningen. 
Umiddelbart vurderes det som hensigtsmæssigt at erstatte gods-
banebygningen med nybyggeri, hvis dimensionen kan tilpasses 
behovet og f.eks. udnytte hele grunddybden og have større højde. 
Campusbyggeriet tænkes opført som en forlængelse af SDU’s 
nuværende bygning mod vest, hvor bygningskroppen trækkes op 
mod banen i en lang sammenhængende bebyggelse. Husdybden 
kan variere mellem at udnytte hele det ca. 35 m. brede areal mel-
lem banen og vejen og andre steder være en smallere bygnings-
krop i lighed med de nuværende bygninger. Den maksimale 
husdybde kan f.eks. anvendes i en sammenbygning mellem de 
to institutioner, hvor der kunne placeres indgangsparti, reception, 
kantine og café, bibliotek, musiklokaler og kreative værksteder, 
hovedauditorium og møderum. Bygningshøjden kan variere fra det 
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af den blandede bymidte

Centrum

Transportområde/-hub
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Busterminal

Fra toget

Fra toget

Vestre Ringvej

Vestre Ringvej

Sdr. Stationsvej

Sct. Mikkelsgade

Sdr. Stationsvej

Absalonsgade

EN SYNLIG BYDEL
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nuværende til et større antal etager. Området vurderes som robust 
over for byggeri i højden, bl.a. fordi bebyggelsen ligger nord for 
vejen, og skyggerne primært vil falde på baneterrænnet. Byggeri 
i højden vil ydermere efterlade mere plads omkring bebyggel-
serne, hvilket bl.a. kunne udnyttes til parkering for studerende og 
ansatte.

DSB Ejendomsudvikling har udarbejdet tre grove idéskitser. 
Det vurderes i én af modellerne, at der vil være plads til stør-
relsesordenen 21.000 m2 nybyggeri til campus ved at opføre en 
bebyggelse langs banen i 4-6 etager (Scenarie 3). Godsbane-
bygningen er forudsat nedrevet. Modellen illustrerer at der er 
mulighed for at skabe en betydelig rummelighed i området og 
at en udbygning på arealet kan ske i etaper. En anden model, 
hvor godsbanebygningen renoveres og bliver en del af campus 
vurderes at kunne rumme godt 15.000 m2 (Scenarie 2). Også her 
er nybyggeriet tænkt som bebyggelse i 4-6 etager. Endelig viser 
en tredje model, hvor godsbanebygning-en ikke inddrages som 
en del af campus, at der er plads til ca. 9.000 m2 til campus i en 
ny bebyggelse på 1-5 etager (Scenarie 1).

En alternativ idé kunne være at bygge campus hen over banen, 
men det er næppe økonomisk realiserbart bl.a. på grund af bane-
legemets store bredde. 

Studieboliger ved campus

For at gøre campus attraktiv for nye studerende og for at give de 
studerende mulighed for at bosætte sig i Slagelse på et attraktivt 
sted, kan der opføres studieboliger i området. 

Umiddelbart vurderes det som mest attraktivt at placere studie-
boligerne syd for banen sammen med campusbyggeriet, men 
området nord for banen ved de nuværende studieboliger kunne 
også være en mulighed.

En mulighed syd for banen kunne være at udnytte det noget 
bredere areal længst mod vest til at placere studieboliger på den 
sydlige del af arealet, hvor de kan blive afskærmet mod jernbane-
støj af campusbyggeriet og ligge godt ved den grønne skråning 
mod syd. DSB Ejendommes ideskitser viser et første bud på en 
mulig udnyttelse af arealet med studieboliger. Skitserne viser, at 
der vil være plads til i størrelsesordenen 60-100 studieboliger i 
en række 3-4 etagers bygninger, som vil få et samlet areal på ca. 
3-5.000 m2. Størrelsen af boligbyggeriet hænger sammen med 
modellerne for udbygning af campusdelen.

Herudover kunne mulighederne for at udnytte nogle af de ledige 
bygninger langs Sdr. Stationsvej til studieboliger indgå i den videre 
planlægning.

EKSEMPLER SOM VISER TRE MULIGE UDNYTTELSER AF 
AREALET VEST FOR SDU. EKSEMPLERNE ER UDARBEJDET 
AF DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S SOM BIDRAG TIL VISIONS-
ARBEJDET

Scenarie 1
DSB grundareal

mål 1:1000

spor

studieboliger
3-4 etager, 3.000 m2

skov

plateau

exist. pakhus

Kalundborgvej

forbindelse til station 
vejen gøres evt. smallere

uddannelse / serviceerhverv
1-5 etager, 9.000 m2

parkering

76 P-pladser

exist. studieboliger

Scenarie 2
DSB grundareal + pakhusgrund 

og skovareal, mål 1:1000

spor

studieboliger
3-4 etager, 5.000 m2

skov

plateau

Kalundborgvej

forbindelse til station 
vejen gøres evt. smallere

uddannelse / serviceerhverv
2-6 etager, 15.500 m2parkering

112 P-pladser

exist. studieboliger

evt. stibro

ombygning pakhus

pavillon

Scenarie 3
DSB grundareal + nabogrund 

og skovareal, mål 1:1000

spor

studieboliger
3-4 etager, 5.000 m2

skov

plateau
forbindelse til station 
vejen gøres evt. smallere

uddannelse / serviceerhverv
4-6 etager, 21.500 m2parkering

168 P-pladser

exist. studieboliger

evt. stibro

Kalundborgvej

11Visionsplan - Campus Slagelse │



Andre funktioner ved campus

For at skabe et attraktivt sted at opholde sig både dag og aften er 
det vigtigt, at området rummer funktioner, der servicere områdets 
daglige brugere, som f.eks. studenterhus, kulturhus, sundheds-
center, caféer, fi tness, fysioterapi, læge, tandlæge og dagligvare-
butik. Funktioner kan dels etableres i noget af det eksisterende 
byggeri, som f.eks. stationen eller det gamle posthus, og dels 
tænkes ind i områdets nybyggeri. 

Sdr. Stationsvej bliver en Campusstrøggade

En anden forudsætning for en levende bydel, er at der skabes 
byrum, der er attraktive både for studerende og de øvrige brugere 
af området. 

Et oplagt sted at starte er at opgradere stationsforpladsen til en 
plads med en tydelig funktion som byens ankomstplads, der 
inviterer til ophold og signalerer klare forbindelser til de øvrige 
områder i campus og til bymidten.

Herudover kan der etableres opholds- og aktivitetsrum langs 
Sdr. Stationsvej. Opholds- og aktivitetsrummene vil få en god 
beliggenhed på de sydvendte arealer mellem Sdr. Stationsvej 
og campusbebyggelsen, og rummene vil få god synlighed fra 
Sdr. Stationsvej. I takt med at visionen bliver til virkelighed vil 
Sdr. Stationsvej få en helt central funktion som ”campusstrøg-
gade”, der binder de enkelte funktioner i det langstrakte område 
sammen. Sdr. Stationsvej vil få mere trafi k, især fodgænger- og 
cykeltrafi k, og vil få en karakter, der minder om bymidtens gader 
men med andre typer af mål for trafi kken. Da Sdr. Stationsvej vil få 
mere karakter af bygade og forbindelsesgade gennem stations- 
og campusområdet vil der være behov for både at forskønne 
gaden og for at indrette den til mere fodgænger- og cykeltrafi k. 
Adgangen til stationen via Sdr. Stationsvej vil primært blive for 
fodgængerne og cykler. Kapaciteten begrænses af mulighederne 
for at fi nde plads til parkering for cykler.
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Sportsfaciliteter
Små haver

Træer i rækker

Pladser

Byrum

Klyngebeplantning

Parkarealer

Skov

OFFENTLIGE BY- OG GRØNNE RUM

Vestre Ringvej
Tordenskjoldsgade

Busterminal

Tunnel/Bro

Valbyvej

Schweizerpladsen
Centrum

Musikhus

Vestsjællands Centret

Løvegade
Vestsjællands Teaterkreds

Ndr. R
inggade

Campusstrøget

VIGTIGE FORBINDELSER I OMRÅDET

Udviklingsmiljø for vidensvirksomheder

Vidensvirksomheder og andre relaterede erhverv kan blive en del 
af campusbyggeriet, de kan placeres i eksisterende byggeri syd 
for banen eller de kan som en tredje mulighed placeres nord for 
Ndr. Stationsvej. I første omgang vurderes lokalisering syd for 
banen som en del af eler i tæt sammenhæng med campus som 
mest attraktiv. 

Opbygningen af et udviklingsmiljø for vidensvirksomheder kan un-
derstøttes af Slagelse Kommune ved at fl ytte erhvervsservice og 
Vækstfabrikken til området. Erhvervsservice og Vækstfabrikken 
kan blive en del af campusbyggeriet eller eksempelvis placeres 
i stationsbygningen, posthuset eller andre ledige bygninger i 
nærområdet.

Et udviklingsmiljø på eksempelvis 10 små virksomheder med 3-5 
ansatte vil kræve kontorarealer på i størrelsesordenen 1.000 m2. 
Udviklingsmiljøet kan tænkes som en del af campusbyggeriet. En 
anden mulighed kunne være at arbejde med en mere decentral 
model, hvor arbejdspladserne placeres i stationen, posthuset eller 
andre ledige bygninger i nærområdet omkring campus samtidig 
med, at de bruger kantine, møderum mv. på campus.

Hotel og konferencefaciliteter vil hænge godt sammen med 
campus, da der er mange muligheder for synergi og ressour-
ceoptimering og en optimal beliggenhed ved stationen. En mulig 
lokalisering kunne være på den del af busterminal, der bliver fri, 
hvis terminalen omdannes til kompaktterminal. Her kunne hotel- 
og konferencefaciliterne få tæt sammenhæng med campus ved at 
tænke en ny gang- og cykelforbindelse på tværs af banen. Hotel 
og konferencefaciliteter kunne organiseres i en form for samar-
bejdsaftale med campusområdets institutioner og virksomheder. 
Potentialet for hotel og kongresfaciliteter skal ses i lyset af en ud-
videt aktivitet i campusområdet, men også de forventede øgede 
aktiviteter knyttet til udvidelsen af akutsygehuset og etableringen 
af psykiatrisygehuset. 
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Kompaktterminal 

Ved en kompaktterminal etableres kun det antal holdepladser, 
der er nødvendige for at klare trafi kafviklingen i spidsbelast-
ningssituationen. Normalt vil de enkelte busruter ikke have 
faste holdeplader og terminalerne vil ofte være udstyret med 
et pladsallokeringssystem, der fordeler busserne ved ankomst 
til terminalen til de ledige holdepladser afhængig af, hvornår 
den skal afgå igen. Ved en kompaktterminal holder busserne 
kun kortvarigt for afsætning og påstigning af passagerer. 
Uden for området etableres et antal depotpladser til park-
erede busser.

Stoppestederne samles, så terminalområdet bliver mindre 
og dermed også lettere for passageren at få overblik over. Et 
informationssystem med variable tavler fortæller passagerne, 
hvor den enkelte bus holder, ofte suppleret med realtidsinfor-
mation med oplysninger om, hvornår den enkelte rute ankom-
mer og afgår.

Campus + station
Sdr. Stationsvej

Ndr. Stationsvej

Jernbanen

Stationscenter - Trafik + parkering

Boliger + grønne områder + evt. o
ff. f

unktion

sundhedscenter kunne ligeledes tænkes ind på arealet, men det 
kunne også lokalisers på sydsiden af banen.

Hvis busterminalen omdannes til kompaktterminal, og der eta-
bleres hotel- og kongresfaciliteter, studieboliger eller andre funk-
tioner på arealet, skal der også her arbejdes aktivt med at skabe 
attraktive byrum.

Der er herudover aktuelt et behov for en generel forskønnelse 
af de ubebyggede arealer nord for banen. Eksempelvis kunne 
læssepladsen for kampvogne grovforskønnes og måske indrettes 
til pendlerparkering, når det ikke anvendes til kampvogne, og 
måske kunne læssearealet indskrænkes.

OMRÅDET MELLEM JERNBANEN OG NDR. STATIONSVEJ

Forbindelse over banen

Det er vigtigt at kunne krydse banen let og trygt for at skabe 
god sammenhæng på begge sider. I første omgang vil det være 
mest hensigtsmæssigt at opgradere den eksisterende gang- og 
cykeltunnel under banen, så den kommer til at fremstå mere lys 
og indbydende. I takt med, at områderne på hver side af banen 
udvikles, vil behovet vokse for en ny cykel- og gangforbindelse, 
der binder funktionerne på begge sider af banen sammen i 
den vestlige del af området. Forbindelsen kan udformes som 
bro eller tunnel og kan koordineres med campusbyggeriet og 
mulighederne for at opføre hotel- og kongresfaciliteter nord for 
banen samt mulighederne for at skabe stiforbindelse til fremtidige 
boligområder nord for Ndr. Stationsvej. 

Området mellem jernbanen og Ndr. Stationsvej

Området mellem jernbanen og Ndr. Stationsvej har i dag funktion 
af transportknudepunkt med station, busterminal, pendlerparke- 
ring og læsseareal for kampvogne. 

Området spiller en vigtig funktion i Slagelse. Det er tydeligt, at der 
er behov for store arealer til pendlerparkering tæt på stationen. 
Attraktive muligheder for at kunne pendle til og fra Slagelse station 
opfattes som vigtigt for bosætning i Slagelse generelt. Den gode 
tilgængelighed fra Ndr. Stationsvej og arealerne til pendlerparke-
ring betyder, at området nord for banen er primært ankomstom-
råde for passagerer i bil. Området nord for banen er også et 
vigtigt ankomstområde for passagerer, der ankommer på cykel 
– også på grund af muligheden for at fi nde plads til cykelparkering 
nord for banen.

Det foreslås, at området i første omgang fastholdes som trans-
portknudepunkt, men at der på længere sigt kan ske en fortæt-
ning, hvor busterminalen omdannes til kompaktterminal, og 
pendlerparkeringspladserne omlægges til parkeringshuse. Det 
vurderes, at det vil forudsætte, at de omkringliggende arealer er 
udnyttede, og at værdien af arealerne er steget til et niveau, der 
kan bære etablering af parkeringshuse. Omdannelse af bustermi-
nalen til kompaktterminal kan eventuelt støttes af statslige puljer, 
hvilket kan blive aktuelt, hvis der viser sig behov for et areal nord 
for banen til opførelse af hotel- og konferencefaciliteter.

Der vil også være mulighed for at etablere studieboliger på nord-
siden af stationen i tilknytning til de nuværende studieboliger. Som 
boligområde har området behov for et løft, som bl.a. kunne inde-
bære, at der placeres fl ere boliger i området, men stedet vurderes 
umiddelbart som mindre attraktivt end arealet syd for banen, og 
det vil forudsætte, at busterminalen omdannes til kompakttermi-
nal, eller at pendlerparkeringspladserne nedlægges og eventuelt 
kompenseres ved at anlægge fl ere pladser længst mod øst. 
Generelt skal der tænkes intelligent p-styring i hele området.

Endelig ønsker DSB Ejendomsudvikling mulighed for en daglig-
varebutik vest for busterminalen indenfor en kort tidsramme. Et 
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Når antallet af boliger øges, vil der eventuelt blive kundeunderlag 
for en dagligvarebutik i området, udover hvad der etableres ved 
stationen. 

De nye, tætte boligformer kan tænkes udviklet i sammenhæng 
med et grønt område, der kan binde de nye og gamle boligbe-
byggelser sammen, og som kan indrettes til såvel ophold som 
fysiske aktiviteter. Der løber en overdækket å gennem området, 
som kunne skabe ekstra kvalitet i det grønne område, men åens 
vandkvalitet er ringe, og det vurderes at ville kræve betydelige 
investeringer at højne vandkvaliteten. 

Nord for Ndr. Stationsvej er slagteriet under nedrivning. Meget 
areal ligger ubenyttet hen. Også her kunne der tænkes grovfor-
skønnelse ind, ligesom arealerne midlertidigt kunne indrettes til 
midlertidige fritidsaktiviteter. 

Campus + station
Sdr. Stationsvej

Ndr. Stationsvej

Jernbanen

Stationscenter - Trafik + parkering

Boliger + grønne områder + evt. o
ff. f

unktion

OMRÅDET NORD FOR NDR. STATIONSVEJ

Området nord for Ndr. Stationsvej 

Området nord for Ndr. Stationsvej ligger længere væk fra stations- 
og campusområdet. Det har tidligere været anvendt til industrier, 
som i dag er lukkede. 

Området omkranses af boligbebyggelse og tænkes umiddel-
bart omdannet til boliger som hovedanvendelse. Etableringen af 
henholdsvis et nyt fælles akutsygehus og nyt psykiatrisygehus i 
Slagelse vil betyde nye arbejdspladser og dermed et øget behov 
for boliger. Boligområdet nord for Ndr. Stationsvej vil med den sta-
tionsnære beliggenhed være et attraktivt område for familier, hvor 
den ene ægtefælle arbejder på sygehuset og den anden pendler 
til og fra arbejde med toget. Beliggenheden lægger op til, at der 
opføres tættere boligformer, som suppleres med grønne områder. 
Boligerne kan via stiforbindelser knyttes op på stationsområdet, 
campus og bymidten. Når der bliver mulighed for at etablere en 
vestlig stikrydsning med banen, vil området komme til at hænge 
tættere sammen med campusbebyggelsen i den vestlige del af 
området.

Udover boliger kan der tænkes andre funktioner ind i området, 
herunder kommunale institutioner. 
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Busterminal
Posthus/kontor

Plejecenter

Togstation

Vestsjællands Center

Træskogård  (Musikhus, biograf, galleri)

Schweizerpladsen

Vor Frue Kirke

Slagelse Turistbureau
Bibliotek

Vestsjællands Teaterkreds
VUC Vestsjælland 

Slagelse Musikskole

City3

Syddansk Universitet

Kulturgodset

Ungdomsboliger

DSB grund

Gl. Slagterigrund

Kvægtorvsgrund

Thomsdalsgrund

Æblehaven boligbyggeri

Miljø

Social

InfrastrukturØkonomi

Beachvolley

Parkarealer

Kunst

Studieboliger

Etc.

Værksteder

Studenterhus

Etc.

Incubatormiljø

Studieboliger

Etc.

Streetaktiviteter

BMX-Park

Skatepark

Etc.

En bæredygtig bydel

Bæredygtighed kan tænkes ind i hele områdets udvikling fra 
starten. Både i forhold til energiforbrug i nybyggeri, trafi kløsninger 
der bedst muligt drager fordel af den stationsnære beliggenhed 
og som fremmer gang og cykeltrafi k, samt håndtering af regnvand 
og affald. Blot for at nævne en enkelt mulighed kunne der tænkes 
et fælles grundvandskølingsanlæg ind i den nye bebyggelse syd 
for banen, hvor varmt vand, der har været brugt til køling af byg-
ningerne, pumpes ned i jorden og køles, inden det igen cirkulerer 
ind og køler bygningerne. Pointen er, at et grundvandskøling-
sanlæg skal tænkes ind fra starten, og at det bliver billigere at 
anlægge og drive jo fl ere, der deles om anlægget.

Midlertidige aktiviteter

For at øge attraktiviteten af området og skabe liv og aktivitet på 
kort sigt kan der åbnes for brug af egnede arealer og bebyggel-
ser til midlertidige aktiviteter. Det kan f.eks. være sports og andre 
udendørs aktiviteter på nogle af de ubenyttede arealer. Og det 
kan være at stille de ubenyttede bygninger i området til rådighed 
for kulturelle ildsjæle og iværksættere. Midlertidige aktiviteter vil 
resultere i øgede færdsel tæt på jernbanen, hvilket skal tages i 
betragtning ved valg af aktiviteter. Tydelige forhåndsaftaler om 
tidsinterval skal ligeledes fastlægges for at undgå problemer, når 
området inddrages til permanente funktioner.  

CAMPUS SLAGELSES KONTEKST

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER

OMRÅDER TIL MIDLERTIDIGE AKTIVITETER
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P Sygehus
Sygehusudvidelse

Sikring
Psykiatrisk Sygehus

Stadion
Bypark

+
+

+ +

+

+

++

+

+
+

+
+

Station

+Gl. Slagteri og Gasværksgrund

Uddannelsesfirkanten

Udviklingsareal

Pladser og torve i midtbyen

Campus 

Slagelse

University College Sjælland

(Pædagoguddannelsen + Sygeplejerskeuddannelsen)

6 min

500 m

12 min

1000 m

SOSU

Bymidte

+

SAMMENHÆNG MED HELHEDSPLANEN

CAMPUS OG SLAGELSE BY

Det er en fantastisk mulighed, at campus ligger lige midt i Slagelse 
og kan blive en integreret del af byens liv. Byens handelsgader og 
Vestsjællandscentret ligger lige om hjørnet, og det er nemt at slå 
sig ned på torvet og nyde bylivet eller spise på en af bymidtens 
restauranter. Faktisk ligger alt, hvad der indgår i en hyggelig bytur i 
gåafstand inden for 500 m fra campus.

Det er også en fantastisk mulighed, at der er plads til at udvikle 
campus i tilknytning til det nuværende SDU, og at der i alt er 12. 
ha. ledigt areal i sammenhæng med campus og samtidig ved 
stationen og midt i byen. Campus kan tænkes ind i en helt ny 
banebydel, hvor der er plads til at placere alt det, som campus 
kan trække med sig, og som kan udvikle sig til en bydel i Slagelse 
med sin egen rolle og identitet.

Visionen for campus som en integreret del af Slagelse er overord-
net set, at campus og området omkring er én blandt fl ere bydele, 
der spiller hver sin vigtige rolle i byens udvikling.

Visionen for campus og området omkring er, at rendyrke det, der 
indgår i campus, og som har fordele ved at ligge tæt på campus 
og det kollektive transportknudepunkt. Området vil således ud 
over selve campus være specialiseret i at være udviklingsområde 
for vidensvirksomheder, kultur- og fritidsaktiviteter for de stude-
rende, boligområde for studerende, familier og ældre, der ønsker 
kort afstand til kollektiv transport, hotel og konference, lokale dag-
ligvarebutikker og andet der servicerer området uden at konkur-
rere med bymidten. En overskrift på hele området kunne være, at 
det spiller rollen som byens videns-, udviklings- og persontrans-
portcentrum.
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Campus og området omkring kan spille tæt sammen med 
bymidten. Der er kun 400 m fra stationspladsen til Schweizerplad-
sen og 350 m til Vestsjællandscentret, men der er kun få butikker 
og andet, der skaber oplevelse på turen, hvad enten den går via 
Sct. Mikkelsgade eller Sdr. Stationsvej. Sct. Mikkelsgade har be-
grænset trafi k men anvendes intensivt til parkering. En yderligere 
fredeliggørelse af Sct. Mikkelsgade og forskønnelse af gaderum-
met vil gøre turen mere indbydende og fremme oplevelsen af, 
at banebyen og bymidten er tæt forbundne. Der er god plads i 
gaderummet, som giver gode muligheder for at arbejde med både 
belægninger og indretning af gaderummet. Og hvis der kunne 
indrettes butikker, cafeer eller andre publikumstilbud på stræk-
ningen frem mod Schweizerpladsen, så vil det blot gøre oplev-
elsen af sammenhæng endnu bedre. Målet er at gøre nærheden 
til bymidten til et stærkt aktiv for campus- og stationsområdet og 
at skabe mere aktivitet i bymidten.

Sygehusområdet, der både vil rumme et nyt fælles akutsyge-
hus og psykiatrisk sygehus, bliver en meget vigtig samarbejds-
partner for Campus Slagelse og omvendt, ligesom der er helt 
oplagte muligheder for at skabe erhvervsudvikling baseret på 
en sammentænkning af sygehusets og campus kompetencer. 
Slagelse Kommune har sammen med Region Sjælland drøftet 
mulighederne for at indgå i et samarbejde om medlemskab af 
Medicon Valley. Baggrunden er, at det nye psykiatriske sygehus 
i Slagelse kommer til at rumme regionens samlede psykiatri-
funktioner. Det er psykiatrisygehusets vision, at gøre sygehuset 
i Slagelse til et fagligt fyrtårn og indtage en afgørende rolle i den 
fremtidige psykiatribehandling i hele regionen, og at etablere 
en markant profi l inden for sundhed, uddannelse og forskning. 
Tilsvarende står Slagelse Kommune med Socialpsykiatrisk Center 
stærkt på psykiatriområdet. Samlet udgør det psykiatriske og 
socialpsykiatriske felt i Region Sjælland og Slagelse fremover 
en betydelig faglig styrkeposition, en position der i kraft af sin 
geografi ske koncentrering kan være til gavn for både Regionen og 
Slagelse Kommune. 

Uddannelsesfi rkanten, som rummer mere end 100 uddannelser 
fordelt på to gymnasier, otte fagskoler samt en lang række kurser 
og efteruddannelse vil også blive en vigtig samarbejdspartner 
for Campus Slagelse. Uddannelsesfi rkanten kunne f.eks. lave 
snusepraktikker og mulige karriere- og uddannelsesveje til Cam-
pus Slagelse. I det hele taget kunne et godt kendskab til uddan-
nelserne på campus inspirere fl ere unge til at læse videre. 

De forskellige byområder bindes sammen af ”landskabsløberen”, 
som indgår i ”Helhedsplan for Videns- og uddannelsesbyen 
Slagelse”. Landskabsløberen har som formål at skabe gode 
forbindelser for gående og cyklende fra campus- og stationsom-
rådet til sygehusområdet via bymidten og til uddannelsesfi rkanten. 

LANDSKABSLØBEREN

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Natursti Fodsporet (er etableret)
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CAMPUS, SLAGELSE KOMMUNE OG OMRÅDET OMKRING

Campus Slagelse ligger centralt placeret i kommunen og be-
liggenheden ved stationen og busterminalen skaber forbindelse til 
stort set alle dele af kommunen og til store dele af Vestsjælland. 
Toget giver ekstraordinært gode transportmuligheder. Til og fra 
Korsør og Sorø har toget halvtimesdrift og turen tager kun 7-8 
minutter og til Ringsted er rejsetiden 15-20 minutter. Lokalbanen 
giver forbindelse til et større opland mod nord til Kalundborg. 

Undersøgelser har vist at afstand til uddannelse har stor betyd-
ning for, om unge får en uddannelse, og hvilke typer af uddan-
nelser de unge får. Lang afstand til uddannelser betyder generelt, 
at de unge får en kortere uddannelse. Styrkelse af Slagelse som 
uddannelsesby og den gode tilgængelighed er derfor en forud-
sætning for at løfte uddannelsesniveauet i kommunen og området 
omkring. 

Visionen er, at Campus Slagelse bliver hele kommunens og de 
omkringliggende områders uddannelsessted, at fl ere får en ud-
dannelse, og at det bedre uddannelsesniveau skaber et bredt løft 
i erhvervsudvikling, bosætning og levestandard generelt.

Visionen starter med, at fl ere skal have en ungdomsuddannelse, 
og at fl ere herfra skal fortsætte på de videregående uddannelser. 
Midlerne vil være et tæt samarbejde mellem grundskolerne, ung-
domsuddannelserne og de videregående uddannelser, der sikrer 
at de unge inspireres og motiveres til at uddanne sig. 

Campus Slagelse skal opfattes som hele kommunens og lokal- 
områdets udviklings-, uddannelses- og mødested. 

Visionen er at skabe den åbne og samarbejdende campus, der 
skaber direkte og konkret værdi for virksomhederne og omvendt, 
at virksomhederne skaber værdi for campus. Visionen indebærer 
derfor også de åbne og samarbejdende virksomheder. Udmønt-
ning af visionen i konkrete resultater kan fremmes ved, at der 
organiseres et samarbejde mellem undervisningsinstitutionerne 
og erhvervslivet, der er forpligtende og sker efter et princip om, at 
hovedbidraget kommer fra den part, der har det primære udbytte 
af resultaterne af samarbejdet. Erhvervslivet kan f.eks. forpligte sig 
til at skabe studiejobs og praktikmuligheder og til at indgå i studie- 
og forskningsprojekter, det baserer sig på konkrete udviklings-
muligheder i virksomhederne. Undervisningsinstitutionerne kan 
f.eks. bidrage med kompetence til konkrete udviklingsprojekter 
i virksomhederne, der kan udbydes målrettede kurser og efter-
uddannelsestilbud, og det lokale erhvervsliv kan tilknyttes som 
gæsteforelæsere, vejledere og censorer.

Visionen er også, at kulturinstitutionerne – og kulturen i bredeste 
forstand - kan spille en vigtig rolle for udviklingen og dynamik-
ken på campus og bidrage til at skabe et attraktivt studie- og 
forskningsmiljø ved at arrangere koncerter, teater mv. på campus. 
Samtidig kan de studerende og ansatte blive et vigtigt bidrag til 
kultur- og fritidslivet. 

Rejsetid til Odense
Tog - 35 min
Bil - 55 min

Rejsetid til København
Tog - 55 min
Bil - 1 time

REJSETIDER VESTSJÆLLAND
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Slagelse Kommune vil spille en afgørende rolle for at visionerne 
bliver til virkelighed ved at engagerer sig i at facilitere samarbejdet 
mellem de mange parter, der skal til for at skabe det attraktive 
studie- og forskningsmiljø, herunder samarbejdet mellem campus 
og erhvervslivet, mellem campus og kultur- og foreningslivet og 
mellem campus og grund- og ungdomsuddannelserne i kom-
munen. Slagelse Kommune har herudover mulighed for at fl ytte 
kommunale institutioner til campusområdet. 

SLAGELSE

Regionalt- og lokalt erhvervsliv
Vækstfabrikken

SDU
UCSJ
Andre uddannelsesinstitutioner

Flere der får en uddannelse

Campus Slagelse

Idrætshøjskole

Kulturinstitutioner

SLAGELSE OG OMEGN CAMPUS SLAGELSE
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Sdr. Stationsvej

Ndr. Stationsvej

Jernbanen

REALISERING

Hvad, der kan realiseres hvornår, vil dels afhænge af den generelle 
markedsudvikling, og dels af hvor attraktivt området bliver efter-
hånden, som det udvikles. De tidlige investeringer må forventes 
at gøde jorden for efterfølgende investeringer, fordi området bliver 
mere interessant for investorer efterhånden, som attraktiviteten i 
området øges. 

Udviklingen af campus kan således være med til at øge efter-
spørgselen efter andre funktioner, som det derfor bliver attraktivt 
for investorer, ejendomsudviklere og erhvervsdrivende at en-
gagere sig i. Da udviklingen kommer til at forløbe over en længere 
årrække, er det vigtigt at skabe et fl eksibelt plangrundlag, så 
udviklingsmulighederne i området bedst muligt kan tilpasse sig 
ændringer i efterspørgslen.

Etaper og delområder

Området kan betragtes som tre delområder med hver deres 
markedsgrundlag, timing og behov for engagement fra kommun-
ens side. 

DELOMRÅDER

Området mellem banen og Sdr. Stationsvej

Området syd for banen mellem banearealet og Sdr. Stationsvej 
betragtes med den foreslåede vision for udbygningen af campus 
med tilhørende aktiviteter og funktioner som en første etape. Et 
vigtigt åbningstræk for realisering af visionen, er SDU’s og UCSJ’s 
planer om at udvide og fl ytte til området. Der er endnu ikke truffet 
beslutninger om at igangsætte byggeri. En vigtig forudsætning for, 
at UCSJ vil have økonomisk mulighed for at indgå i et nyt campus 
er, at de nuværende bygninger på Ingemannsvej, der i dag rum-
mer sygeplejeske- og pædagoguddannelserne, bliver solgt med 
et rimeligt provenu. Udbygning af SDU mod vest forudsætter, 
at godsbanebygningen enten erhverves til enten nedrivning eller 
ombygning.

Fordelene ved området er, at den overordnede infrastruktur er 
på plads, at SDU allerede fi ndes i området, og at der allerede er 
butikker og anden service. Opgaverne vil i første omgang være 
at aftale nedrivning eller eventuelt ombygning af godsbanebyg-
ningen, at aftale udnyttelsen af arealet længst mod vest med de 
to grundejere, at bidrage til at UCSJ kan sælge deres nuværende 
ejendomme, at afklare de konkrete byggebehov og muligheder for 
samlokalisering mellem de to undervisningsinstitutioner, at afklare 
mulighederne for fl ytning af kommunale institutioner til området, 
og at udarbejde et plangrundlag i form af eksempelvis en indbudt 
arkitektkonkurrence og en lokalplan. Herefter kan den konkrete 
planlægning af byggeriet gå i gang. Slagelse Kommune kan time 
campusbyggeriet med eksempelvis en forbedring af stationsfor-
pladsen, en opgradering af den nuværende tunnel og en omdan-
nelse af Sdr. Stationsvej til Campusstrøg. 
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Området mellem jernbanen og Ndr. Stationsvej

Området mellem jernbanen og Ndr. Stationsvej kan som nævnt 
tidligere fastholdes med sin nuværende anvendelse ind til om-
råderne omkring er udbygget og ejendomspriserne har nået et 
niveau, hvor der er grundlag for at etablere parkeringshuse. En 
undtagelse kan være, at der viser sig mulighed for konkrete 
projekter som hotel- og kongresfaciliteter, sundhedscenter, dag-
ligvarebutik eller andet med en stor berøringsfl ade til kunder og 
brugere. 

På nuværende tidspunkt vurderes markedet at være vanskeligt. 
Behovene for kommunens engagement på kort sigt kan være 
at gå i dialog med ejeren af læssearealet til kampvogne (DSB 
Ejendomsudvikling) og aftale en grovforskønnelse og muligheder 
for benyttelse af arealet til pendlerparkering eller fritidsaktiviter i 
perioder, hvor militæret ikke har behov for arealerne. 

Herudover kan en forskønnelse af stationsforpladsen og en 
forbedring af tunnelen måske tænkes sammen med et større 
projekt om bæredygtig trafi k, der eventeult kunne medfi nansieres 
af statens trafi kpuljer. Det kunne eksempelvis indebære omdan-
nelse af busterminalen til kompaktterminal, indførelse af bycykler, 
anlæg af supercykelstier til sygehuset og undervisningfi rkanten, 
indførelse af samkørselsordninger for pendlere til og fra stationen 
mv. I samme forbindelse kan behov og løsningsmuligheder for en 
ny tunnel fra Godsbanegården til baneterrænnets nordside under-
søges. Slagelse Kommune, DSB Ejendomme og Banedanmark 
har dialogmøde herom i maj 2013.

Området nord for Ndr. Stationsvej

Området nord for Ndr. Stationsvej tænkes i visionen som fremti-
digt boligområde, som vil have et andet marked end området syd 
for banen. Området kan udvikles efter sin egen tidsplan relativt 
uafhængigt af området syd for banen. Udviklingen af området 
kan starte med en dialog med grundejerne om planlægningen 
af udviklingen af området, herunder hvordan problemerne med 
forurenet jord kan tackles, og hvordan planer, der går på tværs 
af ejendomsskel kan realiseres. Der vil også være behov for 
dialog med boligforeninger og mæglere, som kan tilkendegive 
interesse for at bygge og vurdere markedet. Næste skridt kan 
være at udarbejde en helhedsplan for udvikling af området med 
boligbebyggelse og grønne området – eventuelt som en indbudt 
arkitektkonkurrence – som kan danne grundlag for en lokalplan. 
Herefter kan udviklingen af området gå i gang i løbende dialog 
med grundejerne. 

Midlertidigt kan der i dialogen med grundejerne aftales friluftsak-
tiviteter, som skaber aktivitet på arealerne ind til byggeriet kan gå 
i gang. Ejeren af NV OX Slagterigrunden har givet positiv tilbage-
melding om aktiviteter af midlertidig karakter på grunden f.eks. 
street aktiviteter eller lignende.
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Kommunens engagement

Det vil have en gunstig effekt på tiltroen til områdets udvikling, 
at kommunen engagerer sig i at løfte arealudviklingsopgaven på 
et tidligt tidspunkt. Det vil give et klart signal til markedet om, at 
kommunen selv har tillid til planen og en vilje til at udvikle området.

Da der, som det fremgår af boksen nedenfor, er et stort antal for-
skellige grundejere i området, kan det være vanskeligt at danne et 
egentligt areal- eller byudviklingsselskab, medmindre kommunen 
eller en privat investor er interesseret i at opkøbe hovedparten af 
ejendommene.  

Med det store antal forskellige grundejere kan kommunen dels 
engagere sig ved at stille sig i spidsen for en dialog mellem de 
enkelte grundejere og brugerne af området, dels ved strategiske 
kommunale investeringer i byrum og infrastruktur, dels ved etab-
lering af kommunale institutioner i området, og dels ved strate-
giske ejendomsopkøb.

En tidlig dialog mellem kommune, grundejere og brugere af 
området, som allerede er igangsat med visionsplanen, er vigtig for 
at skabe fælles ejerskab til processen og for at få identifi ceret og 
afprøvet ønsker og muligheder for området. 

Det anbefales, at kommunen opfordrer til og faciliterer oprettelse 
af grundejerforeninger i området. Da områderne og udviklingsmu-
lighederne nord og syd for Ndr. Stationsvej er ret forskellige, vil 
det sandsynligvis være hensigtsmæssigt at danne to foreninger. 
Grundejerforeninger kan indgå i en forpligtende dialog med kom-
munen om udviklingen af områderne og være med til at løfte 
nogle af de nødvendige investeringer.

Et tidligt engagement fra kommunen i form af investeringer i områ-
det kan f.eks. ske gennem en opgraderingen af stationsfor-
pladsen og forbedring af den eksisterende tunnel under jern-
banen. I takt med at campus og de øvrige områder udbygges, er 
det vigtigt at kommunen sikrer etablering af attraktive og sam-
menhængende byrum, enten gennem egne investeringer eller 
gennem udbygningsaftaler, som kommunen kan fastlægge efter 
reglerne i planloven.

Etablering af kommunale funktioner er relevant for både om-
råderne syd og nord for banen. Syd for banen kan kommunen 
være med til at udvikle området som vidensby ved at lokalisere 
institutioner f.eks. i tilknytning til erhvervsservice og Vækstfabrik-
ken og offentlige, kulturelle funktioner. Hvis kommunen forpligter 
sig til at leje kvadratmeter til funktionerne, kan det være med til 
at give investorer sikkerhed for at kunne forrente nybyggeri og 
være et vigtigt bidrag til at kunne løfte et større byggeri med andre 
funktioner. Det vurderes som sandsynligt, at en Vækstfabrik, 
kontorhoteller eller lignende på eller ved campus må ske med 
kommunen som udlejer.

Nord for Ndr. Stationsvej vil lokalisering af en større offentlig funk-
tion være oplagt at undersøge nærmere i forhold til rekruttering, 
adgang osv. Herudover vil kommunale institutioner kunne bestå 
af f.eks. daginstitutionstilbud, der etableres efterhånden, som der 
kommer nye tilfl yttere og behovet opstår.

Endelig er det vigtigt, at kommunen overvejer hvordan et salg af 
UCSJs nuværende bygninger på Ingemannsvej kan fremmes, 
da det er en forudsætning for at UCSJ hurtigt kan engagere sig 
i udviklingen af campusområdet. Ejendommen på Ingemannsvej 
35 er allerede sat til salg. Ifølge UCSJ er bygningen oprindeligt 
indrettet til kollegiebrug og kan med få midler omdannes til igen 
at blive studieboliger. Kommunens muligheder for at fremme 
afhændelse af bygningerne kan strække sig fra tilpasning af plan-
grundlaget til en markedsmæssigt realistisk udnyttelse, via dialog 
med boligforeninger og andre mulige investorer, hvor overtagelse 
af ejendommene på Ingemannsvej eventuelt kan indgå som del af 
en større aftale, herunder kvote til almene boliger, til at kommunen 
overtager en eller begge ejendomme.

Grundejere i området

Syd for Ndr. Stationsvej
 › Bane Danmark
 › DSB (Busterminal)
 › Brønshøj Ejendomsselskab
 › DSB Ejendomme
 › Finansiel Stabilitet A/S
 › Invex APS
 › DSB Ejendomsudvikling A/S
 › Slagelse Boligselskab

Nord for Ndr. Stationsvej
 › Slagelse kommune
 › DanMark Ejendomme A/S
 › Continental Ejendomme A/S
 › Steen Hansen Transport A/S
 › Ejerlauget Nørregade
 › FIH Erhvervsbank (panthaver)
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TRIN FRA VISION TIL REALITET

Visionen vil være en ledestjerne for udviklingen af Campus Slagelse og bydelen om-
kring og for sammenknytningen med resten af byen, kommunen og regionen omkring. 
Der vil dukke uventede muligheder og trusler mod visionen op undervejs, som kræver 
tilpasning og nye ideer til løsninger. Det følgende indeholder et bud på en proces, som 
opgaven ser ud nu. 

Udgangspunktet for processen er, at markedet for byudvikling generelt er presset, at 
der er tre delområder med hver deres muligheder og procesbehov, at der er mange 
ejere, at der er forurenet jord på fl ere arealer, som kan fordyre omdannelse til ny by, 
og sidst og vigtigst at SDU og UDSJ har tilkendegivet deres interesse for en fælles 
campus.

Med det som udgangspunkt foreslås en proces med følgende faser:

 

Faser

FORUDSÆTNING FOR CAMPUS
1. Business cases
 › For Campus Slagelse med afklaring af forudsætninger for samling af campus og med opgørelse af forventede udgifter,   
 indtægter og fi nansiering ved en model med kerneaktiviteten udelukkende med de to undervisningsinstitutioner og   
 deres muligheder for deling af faciliteter og driftoptimering. 
 › Business case for Campusstrøg langs Sdr. Stationsgade med forskellige kombinationer af kommunale institutioner lagt ind.
 › Eventuelt business case for arealerne mellem jernbanen og Ndr. stationsvej
 › Eventuelt business case for boligområdet nord for Ndr. Stationsvej

2. Dialog med DSB Ejendomsudvikling og Invex
 › Information om kommunens planer for området og grundejernes planer for deres ejendomme
 › Business cases (handlemuligheder)
 › Etapevis udbygning og overordnet tidsplan

3. Afklaring af slutbrugere og bygherre/investor
 › Konkretisering af SDU’s og UCSJ’s byggeønsker
 › Afklaring af kommunens muligheder for at placere institutioner i området/ erhverve sig jord

STEP 2
4. Overordnet udviklingsplan for det samlede areal (13 ha)
 › Afklaring af bindinger og planmuligheder
 › Dispositionsplan der sikrer sammenhæng i det samlede område
 › Faseplan A) Udbygning mod vest. B) Udvikling mod øst. C) Udvikling mellem jernbane og Ndr. Stationsvej. D) Udvikling   
 nord for Ndr. Stationsvej. Fase B-D er afhængige af fase A.
 › Rummeligheder til forskellige funktioner i de tre delområder

5. Afklaring af kommunens og Boligforeningernes interesse i at bygge studieboliger syd for banen
 › Afklaring af grundejer/investor interesse i at opføre boliger nord for Ndr. Stationsvej
 › Evt. mulig operatør på hotel og konferencedelen, herunder mulighed for en lokal operatør
 › Evt. interesse for etablering af dagligvarebutikker og eventuelt store udvalgsvarebutikker
 › Afklaring af erhvervs- og kulturlivets interesse i at indgå i et forpligtende samarbejde

6. Dialog med udviklere, investorer og mulige brugere
 › Med SDU, UDSJ, udviklere, investorer og fremtidige brugere som en første afklaring af markedsgrundlag, mulige ejermod-  
 eller og brugerinteresse for investeringer i området som helhed og en første vurdering af om, der er økonomisk realitet bag  
 planerne.
 › Dialog angående jordforurening og proces herom
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7. Workshop eller seminar under temaet investér i Slagelse
 › Slagelse som investeringsby og visionen om campus Slagelse sættes på landkortet.

8. Masterplan evt. etapevis
 › I dialog med udviklere, investorer, SDU, UDSJ og andre fremtidige brugere for at matche masterplan med byggeønsker.
 › Eventuelt som parallelopdrag, hvor f.eks. 3 fi rmaer indbydes efter en prækvalifi kation men kan også være en enklere
 model, hvor et enkelt fi rma indbydes til at løse opgaven. Åben idekonkurrence er ressourcekrævende og giver et usikkert
 resultat.
 › Overvej kommuneplantillæg og rammelokalplan for at skabe større sikkerhed for byggemulighederne og forbedre mu
 lighederne for salg.

9. Kvalitetsprogram
 › I dialog med udviklere, investorer, SDU, UDSJ og andre fremtidige brugere for at matche kvalitetskrav med økonomi.

10. Udvikling af projektetaper
 › Udarbejdelse af projektlokalplaner
 › Eventuel ekspropriation af manglende arealer
 › Udbudsmateriale og licitation på bygge- og anlægsprojekt
 › Byggeprojekt
 › Ibrugtagning

PARALLELLE PROCESSER
11. Sideløbende investeringer i byrum og infrastruktur
 › Stationsforpladsen, tunnelen, busterminalen eventuelt som et samlet projekt om bæredygtig transport med støtte fra
 Transportministerieets puljer.
 › Omdannelse af Sdr. Stationsvej som ”Campusstrøggade”

12. Sideløbende aftaler om midlertidige anvendelser
 › Slagterigrunden (NV OX) Ejer har udtrykt positiv tilbagemelding her for
 › Evt. dele af arealet vest for Godsbanegården
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