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PLANLÆGNING

helhedsplan videns- og uddannelsesby slagelse, 2012-2020

Slagelse Kommunes Sygehussekretariat (SKS) blev nedsat i 2010
til at varetage afledte projekter i
forbindelse med Region Sjællands to
store sygehusbyggerier.
Nyt fælles akutsygehus (NFA) år
2013 og gennemførelse af psykiatrisk sygehus (GAPS) år 2014/
2015.
Helhedsplan Videns- og Uddannelsesby Slagelse, 2012-2020 er et
af sekretariatets delprojekter. Projektet er blevet til i et tværsektorielt
samarbejde.
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# DEL 1 MÅLFORMULERING

HELHEDSPLAN

lokalplanniveau og kommuneplan niveau.
En helhedsplan er ikke et juridisk bindende dokument, men bygger bro mellem de to planniveauer
og er med til at skabe debat og indgå som beslutningsgrundlag.
Det er en overordnet, fysisk plan for et område,
som kan behandle både fysiske, sociale og kulturelle aspekter og hermed en plan, der går på
tværs af en traditionel sektorplanlægning.
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Helhedsplanen skal betragtes som et led mellem

Formål med helhedsplan

Formålet med Helhedsplan Videns- og Uddannelsesby Slagelse 2012-2020 er at udpege
byens potentiale og sammenhængskraft med udgangspunkt i sygehusene i byen.
Forholdet mellem midtbyen og sygehusområdet skal styrkes i takt med, at nye, store
sygehusudvidelser skyder frem. Sygehusbyggerierne ligger i periferien af bymidten
og skal kobles bedre op på byen - både fysisk såvel som mentalt. Dette sker ved
udpegning af oplagte sammenhænge og nye potentialer mellem de to områder.

Grundlaget for at fremme et aktivt videns- og studiemiljø ligger i byens stærke profil
som uddannelses- og sygehus by.
Slagelse by repræsenterer flere videregående uddannelsesinstitutioner:
- Syddansk Universitet, University College Sjælland UCSJ og Social- og Sundhedsassistentuddannelsen SOSU samt Uddannelsesfirkanten. Sidstnævnte har kommunens
største udbud af grunduddannelser samt Erhvervsakademi Sjælland EASJ. Der er i alt
tilmledt ca. 8000 studerende, elever og kursister på Slagelses uddannelser ano 2012.
Det gør Slagelse til en vigtig Videns- og Uddannelsesby.

6

helhedsplan videns- og uddannelsesby slagelse, 2012-2020

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Udmøntningen af den nye sygehusstruktur og Psykiatriplanen for Region Sjælland
betyder, at der investeres massivt i Slagelse frem til år 2020. Arbejdet med at udbygge
Slagelse Sygehus er allerede sat i værk og der bygges nu et akutafsnit der skal stå
færdigt til sommeren 2013. Fase 2 forventes at gå i gang efterfølgende. Der forventes
en samlet investering på Slagelse Sygehus på 725 mio. kr. og en samtidig tilførsel af
arbejdskraft. Et nyt psykiatrisygehus skal stå færdigt ved årsskiftet 2014/15 og har en
samlet investering på ca. 1 mia. kr. Psykiatrisygehuset rummer behandling inden for
almen- og retspsykiatri samt et særligt sikringsafsnit. Sygehuset bliver det største af
sin art i nyere tid i Danmark.
Med en så massiv investering og kapacitetsudbygning på både det somatiske og
psykiatriske område følger en samling af faglige kompetencer. Det giver mulighed for
at understøtte og udnytte nye vækstpotentialer.

AFSÆT
Forud for helhedsplanen er udarbejdet Analyse byliv, byrum og byomdannelse for
Slagelse midtby, 2012. Analysen peger på hvor vi kan styrke byens sammenhængskraft
og gøre sygehusområdet til en attraktion for byen. Helhedsplan Videns- og
Uddannelsesby Slagelse 2012-2020 tager afsæt i analysen samt i kommunens vision.
Visionen blev vedtaget af byrådet d. 26. april 2011.

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

Helhedsplanen beskriver en række konkrete anlæg til realisering af planens indhold.
Den fysiske plan skal være med til at skabe rammerne for byens og kommunens
fremtidige vækstgrundlag - nemlig uddannelse og videnserhverv.
Anlægsforslagene er indarbejdet i anlægsønsker til PBU2013-2016 se bilag 13. De
afsatte beløb skal ses som et overslag. Ambitionsniveauet kan skrues op og ned alt
efter beløbets størrelse. Der skal søges fondsmidler til flere af projekterne og en stor
del af projekterne skal finansieres af private investorer.

Helhedsplanen er et selvstændigt dokument, der vedtages af byrådet. Helhedsplanen er et delprojekt i kommunes opgaveportefølje, der udpeger byens udviklingspotentiale i fremtiden. Helhedsplanen trækker derfor direkte tråde til kommunens vision og skal på bedste vis understøtte satsning på erhvervsudvikling,
uddannelse og oplevelser. Helhedsplanen er et supplement til masterplan for Slagelse købstad i Kommuneplan 2013.
Helhedsplanen tager hensyn til anden planlægning og skal ses som et oplæg til en
åben debat og skabe et videre beslutningsgrundlag for byudviklingen.
Helhedsplanforslaget er blevet til på baggrund af et tværsektorielt samarbejde, borgerinddragelse og workshops. Forslaget er i intern høring til medio august 2012,
hvorefter forslaget vil kommer for fagudvalg, byrådet og i offentlig høring hen over
efteråret. Forslaget indstilles til endelig vedtagelse af byrådet ultimo december
2012.
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Helhedsplanens karakter

Stykrepositioner

Det er vigtigt at samle kræfterne omkring et nyt videnscenter inden for psykosocialrehabilitering og satse på, at blive den førende sundhedsuddannelses- og vidensby.
Et fysisk videnscenter kan skabe grobund for et givtigt samarbejde på tværs af vidensvirksomheder, sundhedsfaglige uddannelser, oprettelse af nye erhvervs phd´er nye
modeller for offentlige/ private partnerskaber osv. Dette både for at sikre et højere
niveau inden for forskning og uddannelse - og i sidste ende, et højere serviceniveau
for den enkelte borger.
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Slagelse Kommune besidder en styrkeposition i forhold til udviklingen og de synergieffekter, der følger sygehusinvesteringerne. Et stort, nyt psykiatrisygehus i tæt samspil
med et akutsygehus giver Slagelse en styrkeposition, da der ikke er nogen fortilfælde
med lignende synergier på fagområdet i landet. Slagelse adskiller sig desuden fra
øvrige Videns- og Uddannelsesbyer med et særligt fokus på sundhedsfremme både i
mental og fyisk forstand. En håndfuld relevante aktører skal bringes i spil i et tættere
netværk mellem uddannelse, erhverv og forskning. Det skal tiltrække nye vidensvirksomheder til kommunen og få Slagelse pålandkortet som en særlig Videns-og Uddannelsesby.
De omfatter blandt andre Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjælland, VASAC Slagelse, SDU, UCSJ, SOSU Sjælland og Gerlev Idrætshøjskole m.fl. I Slagelse skal vi
både skabe attraktive rammer for udvikling af innovative sundhedsydelser tiltænkt
´det hele borgerforløb´ inden for sundhedssektoren. På samme tid skal vi skabe en fysisk sammenhæng imellem sygehusområdet, uddannelsesinstitutionerne og midtbyen.
Slagelse kan blive en endnu mere attraktiv by, både når det kommer til uddannelse,
arbejde og bosætning. Slagelse’s store satsning er på sundhedsområdet - særligt inden for koblingen mellem psykiatrien og somatikken qua det nye psykiatrisygehus.
For at det skal lykkedes, kræver det at kommunen, regionen, private investorer og
uddannelsesinstitutioner arbejder sammen.

# DEL 2 OPSUMMERING

Rapportens hovedtræk

OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR HELHEDSPLANEN:
• At integrere sygehusene i byen
DELMÅLSÆTNINGER FOR HELHEDSPLANEN:
• At pege på hvilke udfordringer vi står overfor
• At pege på nye udviklingsmuligheder

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

AFLEDT SAMMENHÆNG AF HELHEDSPLANEN:
• At belyse tilgængeligheden til og fra byens hovedfunktioner
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Rapportens konklusion

En Ny Vidensbydel og en styrket Campus Slagelse for de videregående uddannelser
kommer til at blive hjørnestenene i en samlet vækststrategi. Det skal være med til at
hæve uddannelsesniveauet samt at satse på nye videnserhverv indenfor bl.a. velfærdsteknologi i fremtiden.
Hvis Slagelse skal brande sig som en stærk Videns- og Uddannelseby på Vestsjælland,
er det vigtigt at satse på at fremme et levende og samlet studie- og bymiljø.
Campus Slagelse er byens visitkort for de daglige pendlere, besøgende og turister, der
kommer til byen. Universitetslivet skal afspejles i langt højere grad og bringe liv til
midtbyen. Det giver store synergieffekter i at samlokere de videregåendeuddannelser.
Det kan netop skabe den kritiske masse, der skal til for at udvikle et levende studieog bymiljø omkring campussen. Slagelse Kommune ser det som præmis for at kunne
slutte ringen og endelig få bundet stationen og gågademiljøet sammen til gavn for alle.
På den måde kan campussen blive en attraktion for hele byen og markere ankomsten
til byen for rejsende med bus og tog. De skal opleve en stemning af at stå af midt i
et pulserende campus- og bymiljø. Det skal kunne opleves i form af arkitektoniske
fyrtårne og byrum, der inviterer indenfor og giver folk lyst til at blive lidt længere. Det
kan f.eks. være street aktiviteter for unge eller fleksible rum, hvor man pludselig kan
blive en del af en forelæsning, mens man venter på sit tog. Det skal ikke kun være for
studerende - men for alle borgere.

Uddannelsesfirkanten med grunduddannelser og Erhvervsakademi Sjælland er allerede udbygget og udfordringen er her at nytænke forbindelsen til station og midtby.
Forbindelsen skal bl.a. afspejle byens unge brugere.
Landskabsløberen skal bl.a. indeholde en cykelsupersti og rekreative elementer, der
skal forbinde campus, byliv og vidensbydel og styrke forholdet mellem station og
midtby. Udover en ´hurtig rute´ skal Landskabsløberen byde på en ´shopping rute´
og en ´oplevelsesrute´. Det skal være med til at skabe et aktivt by- og studiemiljø.
Derudover skal centrale pladser byforskønnes og en bedre opkobling på naturstien
Fodsporet og Lystskoven prioriteres.
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En Ny Vidensbydel foreslås i det gamle sygehusområde. Her skal et fælles videnscenter danne rammerne for ny udvikling indenfor sundhedsfremme og psykosocial
rehabilitering. Det skal styrke videndelingen på tværs mellem uddannelse, erhverv
og praksis. Her foreslås plads til blandede byformål, der skal danne ramme for liv i
bydelen hele døgnet rundt.

Anbefaling af projekt prioriteringer
I helhedsplanen arbejdes der med et overordnet strategiområde, der skal pege på
hvordan sygehusområdet og midtbyen kan bindes bedre sammen og på samme tid
styrke et aktivt by- og studiemiljø. Projektområderne er inddelt under tre temaer og
er listet nedenunder.
De to største og vigtigste projekter er Campus Slagelse og Ny Vidensbydel. De skal
være motor i byen og kommunen. Landskabsløberen er det koncept, der skal skabe en bedre kobling mellem by- og studiemiljø og er derfor “limen”, der skal binde
strategiområdet sammen. De øvrige projekter er listet i prioriteret rækkefølge nedenunder.
Projekterne er inddelt efter temaer og kan igangsættes sideløbende.
Temaer:

BYOMDANNELSE

BYFORSKØNNELSE

- Campus Slagelse
- Ny Vidensbydel

-

FORBINDELSER

Stationsforplads
Træskogård
Nytorv
Rådhusplads
Casinotorv

- Landskabsløberen 1-4
- Vestre Ringgade

Campus Slagelse
Stationsforplads
Landskabsløberen fase 1-2
Landskabløberen fase 3-4
Ny Vidensbydel
Træskogård

Rådhusplads

Vestre Ringgade
(begrønning, trafikregulering)

Nytorv
Casinotorv
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Prioritering:

Det anbefales at der igangsættes en arkitektkonkurrence - gerne af international karakter for hele strategiområdet samt et eller flere udvalgte projektområder. Strategiområdet er udvalgt ud fra et ønske om at skabe en større sammenhængskraft mellem
netop uddannelses- og vidensmiljøet, særligt ved sygehusområdet og universitetet.
Det anbefales at man kickstarter dét projektområde først, hvor der efterfølgende er
størst mulighed for en realisering. Her spiller faktorer som grundejerforhold, miljøhensyn og tidshorisont ind.
TIMING
Den europæiske EUROPAN 12 er en oplagt mulighed for at udbyde en spændende og
profileret arkitektkonkurrence. Sekretariatet EUROPAN Denmark optager kommuner
med et oplagt udviklingsareal under temaet ´Adaptable city´. En indledende dialog
har fundet sted og EUROPAN Denmark har udvist interesse for Slagelse både i forhold
til Ny Vidensbydel og Campus Slagelse.
Finansering omkring afvikling af konkurrencen koster 550.000 kr. pr kommune som
betales over to rater – en i 2012 og en i 2013. Historisk er projektet støttet af Kulturministeriet, hvilket også forventes i år. Konkurrencen er opdelt i fire faser fra efteråret
2012 til offentliggørelse af vinderforslag medio december 2013. Herefter indledes der
en workshop med vinderteam og kommune primo 2014.

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

ANBEFALING
Det anbefales at igangsætte en arkitektkonkurrence til udarbejdelse af et samlet projekt for campus i byen. Det er en høj prioritet i den fortsatte udvikling af Slagelse som
Videns- og Uddannelsesby. Dette vil fremme Slagelse som en attraktiv by på det danske og europæiske landkort og være med til at sikre spændende internationale bud på
fremtidens Slagelse.
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et

vign

Èn vision med tre ben

Campus
Slagelse +
Baneby

midtby
Ny Vidensbydel
Uddannelsesfirkanten

UCSJ
UCSJ
sygehus

grundusdd.

SOSU
sygehus
udvidelse

Byomdannelse
Renovering/ fornyelse
Uddanelsesinstitutioner
Sygehuse

Tre indsatsområder med hver sin rolle.
Campus Slagelse er i dag en filial af Syddansk Universitet og tilbyder professionsbachelor i økonomi, IT, HA og erhvervssprog. Her vil det være
oplagt at give rum for et aktivt studiemiljø med studieboliger, studiehus,
udearealer, café m.m. tæt ved stationen.
Sygehusområdet rummer udover en bred praksis indenfor somatikken og
psykiatrien også Sygeplejerske og Pædagoguddannelsen på UCSJ samt
Social- og Sundhedsassistentuddannelsen. Det sætter rammen for at tænke campus i en større sammenhæng og dermed inddrage de sundhedsfaglige felter på tværs af uddannelsesinstitutioner, praksis og forskning.
Uddannelsesfirkanten rummer kommunens største udbud af grunduddannelser. Her mangler en bedre opkobling på station og midtby.
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psykiatrisk
sygehus

FAKTA BOKS
Trafikafviklingen i Slagelse er
baseret på en ringvejsstruktur.
Den skal hjælpe trafikanterne
med at orientere sig i byen. Nummeret på ruten angiver, hvor langt
trafikanten befinder sig fra centrum.
Udenomkring byen dannes “den
grønne ring” og viser overgangen
fra byen til det åbne land.

03
02

Byens forbindelser

Byen er planlagt ud fra en historisk middelalderbykerne med et fodgængervenligt og bilfrit gågademiljø.
Helhedsplanen peger på udviklingsarealer i kanten
af bykernen, der har en attraktiv placering i forhold
til midtbyen og stationen. Udviklingsarealerne skal
flettes sammen med midtbyen og skabe grundlag
for et attraktivt byliv.
Der skal skabes en bedre sammenhæng og en attraktiv forbindelsesrute mellem stationen og sygehusområdet. Derudover skal byens campusser og Ny
Vidensbydel sikres et bedre netværk og kobles bedre
op på byen.

01

Illustration: Den grønne ring, Slagelse kommune

B
A

Ny Vidensbydel
Uddannelses
firkanten

C

Illustration: Forbindelser og knudepunkter, Slagelse kommune
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Campus Slagelse

Netværk mellem uddannelse, erhverv og forskning

En ny videns- og uddannelsesakse skal styrke Slagelse’s status som en særlig Vidensog Uddannelsesby. De orange cirkler indikerer fikspunkter på koblingen mellem Campus Slagelse og Sygehusområdet, der bliver aksens hjørnesten.

Campus
Slagelse

Sygehus område

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Ny vidensbydel

Ilustration) Videns- og uddannelsesakse, Slagelse
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Oprids af strategi- og projektområder

Illustrationen viser helhedsplanens overordnede strategiområde.
Der er fire projektområder i helhedsplanen. De er udvalgt efter en samlet strategi om
at skabe et mere sammenhængende by- og uddannelsesmiljø i Slagelse.
A)
B)
C)
D)

Ny Vidensbydel
Campus Slagelse
Landskabsløberen fase 1-4
Centrale pladser i midtbyen

D
C

Ilustration: Koncept diagram Slagelse kommune
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Sammenhængen imellem projektområderne skal fremmes gennem et aktivt by- og
studiemiljø, hvor det skal være let at færdes som fodgænger eller cyklist.

Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

# DEL 3 NY VIDENSBYDEL

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Oversigtsfoto

Illustration: Oversigtskort, Slagelse Kommune
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Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

Kontekst

Det gamle sygehusområde ligger mellem Ingemannsvej og Fælledvej. Her har sygehuset haft sin første hovedbygning i 1857. Centralsygehuset påbegyndes i 1980érne og
er tegnet af Dall & Lindhardtsen A/S.
Region Sjælland er i gang med at udbygge somatisk sygehus ud mod Grønningen.
Derudover planlægges der en fase 2 udbygning. Region Sjælland har udmeldt, at
bygningerne mellem Fælledvej og Ingemannsvej udfases fra 2015-2020. Formentligt
vil det samme gøre sig gældende med bygningerne syd for Fælledvej.

Andre projekter i nærområdet

Hele arealet er under stor udvikling med nye sygehuse, udbygning af stadion, etablering af nye boldbaner og planer om et sportscollege.
De blå stiplinger viser udsnit af fase 1 og 2 af Landskabsløberen, der skal lede de
bløde trafikanter fra stationen og ud til sygehusområdet. Landskabsløberen forbinder
sygehusområdet med en cykelsupersti og trækker grønne elementer med helt ude fra
Lystskov og Antvorskov øvelsesterræn.

¸

Ny Vidensbydel
Gammelt sygehusområde
UCSJ
UCSJ

Lægeboliger

Sygehus
Slagelse hallen Ny tribune
Stadion

P-hus
Fase 3

Ny t fælles
akut
sygehus
Fase 2

(Nyt sportscollege)

Fase 3

Tennisklub

Rekreativt omr.
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Vejledende illustration for pågående og fremtidige projekter.
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SOSU

Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

Fakta boks

Areal: Størrelse: 7,5 hektar
Ejerforhold: Region Sjælland ejer ca. 69.000 kvm2
Ejerforhold: Slagelse Kommune ejer en grund på 4.158 kvm2
Aktivitet i dag: Regionen har 20 aktive afdelinger i forbindelse med sygehussektoren.
Slagelse Kommune har et Misbrugscenter i sine bygninger.
Bygningsmasse: 44.408 brutto etagekvadratmeter

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Afstand fra midtby: ca. 500 meter
Gå- og cykel afstand fra midtby: 5-10 minutter
Adgang til offentlig trafik: to busruter
God opkobling på infrastruktur

Oversigt over det gamle sygehusområde.
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Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

Stemningsbilleder

Der er seks karakterfulde bygninger på arealet. De udgør ca. 10.000
bruttoetagekvadratmeter. De repræsenterer bygningsstrømninger på arealet op gennem tiden. Den første del af den gamle sygehushovedbygning blev opført i 1857. Bygning 3 er fra 1980érne og blev opført sammen med centralsygehuset, der er udformet
over et strukturalistisk princip, der giver gode udvidelsesmuligheder. Materialevalget er
tungt og rustikt, præfabrikerede betonelementer med skalmur af gulrøde teglsten og
med massive betonindramninger om de store udskæringer i facader, stern og hjørner.

4
1

3

2 5

Køkkenbygningen er bygget sammen med centralsygehuset.
Det gamle kapel skal renoveres,
men har en god akustik. Administrationsbygningen står flot og vedligeholdt og skaber sammen med
Misbrugscenterets bygninger en
fin rytme ud mod Parkvej.

Illustration: Slagelse Kommune

2

Administrationsbygning

Det gamle kapel

3

Gl. hovedbygning/ medicinsk afd.
set fra Fælledvej

4

Misbrugscenter
Foto: Slagelse Kommune

Gl. hovedbygning/ medicinsk afd.
set fra gårdsiden

5

Køkkenbygning
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1

Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

Terrænnet i området falder mod sydvest. Det ses mest markant når man ankommer op
ad sygehusbakken på Parkvej eller fra stadion. Der er en blandning af rødstensbygninger, gulstensbygninger og præfabrikerede bygninger på arealet.

9
7 6 11
8
10

6

På hjørnet af Parkvej og Fælledvej. Forbindelse fra Lystanlægget og til sygehusområdet.

8

Fra Fælledvej kan man se Sct. Mikkels kirke i
baggrunden. Der er en tydelig opdeling af de
to arealer nord og syd for Fælledvej.

9

10

Et stort gårdrum mellem de gamle hospitalsbygninger
bliver brugt som gennemkørselsvej og til parkering.

Udsigt fra de gule bygninger syd for Fælledvej
op mod den gamle hovedbygning.

11
En lille sø gemt mellem administrationsbygning og medicinsk afdeling.
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7

Stigningen i terænnet fra Lystanlægget op
mod Parkvej.

Vision for en ny vidensbydel

Visionen for en ny Vidensbydel i Slagelse er at skabe et unikt videns- og studiemiljø
i Danmark. Fra årsskiftet 2014/2015 vil landets førende psykiatrisygehus komme til
at stå færdigt ved siden af et udbygget akutsygehus. Det er det eneste sted i landet
hvor man kommer til at have så stor en satsning på psykiatrien og somatikken i tæt
sammenhæng. Her har Slagelse en unik position og derfor skal vi bygge videre på den
styrke.

Visionen er at skabe en ny vidensbydel indenfor sundhedsfaglige discipliner tæt på
praksis og forskning. Derfor er det gamle sygehusareal oplagt til at skabe en ´by i
byen´, som også skal blive til en attraktion for byen. Den fremtidige vidensbydel skal
fremstå med en særlig identitet med en blanding af historiske bygninger og nye bygninger af høj arkitektonisk værdi. Det skal blive et fyrtårn i byen og også give plads for
blandede byformål, så der kan være liv døgnet rundt.
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Det er afgørende at skabe rammer for udvikling, videndeling og nye netværk på tværs
af forskning, praksis, uddannelse og erhverv. Hvis vi kan skabe gunstige rammer for
udvikling af innovative sundhedsydelser og processer inden for sundhedssektoren, er
vi nået langt. Grundlaget for et koordineret samarbejde mellem de forskellige indsatser i både kommune og region er netop at knække koden til ´det hele borgerforløb´.
Det kræver en større sammenhæng mellem opsporingsfase, eventuel behandlingsperiode og opfølgningsperiode bagefter. Hvis Slagelse går forrest og skaber en fælles
platform for at opnå en ´best practice´ på området, vil vi blive et forgangseksempel.
Det giver en større tilfredshed for den enkelte borger og på sigt skaber det nye arbejdspladser og hæver vækstgrundlaget i kommunen. Derfor foreslås et fælles Videnscenter som motor for bydelen. Det skal bygges op omkring psykosocial rehabilitering og
være åben for både forskning, praksis og uddannelse. Her tænkes bl.a. i nye erhvervs
phd´er samt nye overbygninger på eksisterende sundehedsuddannelser.

Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

Koncepter

HVAD SKAL DER SKE MED DE GAMLE BYGNINGER?
Der foreslås tre måder at gribe det an på.
1) Så meget af bygningsmassen som muligt forsøges bibeholdt og tilpasses nye,
blandede funktioner.
2) Kun de karaktergivende bygninger bibeholdes. Et mix af gammel og ny, moderne
arkitektur skal give stedet en ny identitet.
3) Det karakteristiske, klondyke-agtige bygningsmønster nord for Fælledvej forsøges
bibeholdt og tilpasses nye, blandede funktioner og enkelte nye tilbygninger.
Hele bygningsmassen syd for Fælledvej fjernes og giver plads til et nyt udviklingsareal.

¸

A

Ny tribune

+

+

P-hus

Stadion

25

50

100 Meters

Koncept 1) Alle bygninger bevares og

Koncept 2) Et mix af eksisterende,

tilføres nye funktioner

karakterfulde bygninger og ny arkitektur

+

+

Udfra de to koncepter
vises efterfølgende tre
forskellige scenarier. De
giver bud på hvordan området kan udvikles i fremtiden. De tre scenarier
tager udgangspunkt i de
tre koncepter og skal ses
som vejledende dialog
skitser.

Koncept 3) Til- og ombygning nord for Fælledvej og ny arkitektur på sydsiden af Fælledvej
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Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

Koncept 1

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

VIDENS- OG UDDANELSESSTRØG
Et nyt Videns- og Uddannelsesstrøg på arealet skaber rammen om en ny vidensbydel
inden for sundhedsfaglige discipliner. Det kan skabe nye netværk på tværs af forskning,
praksis og uddannelse. Her bliver der mulighed for at mødes og arbejde eller studere i
nye fælles faciliteter og attraktive byrum.
De to områder nord og syd for Ingemannsvej forbindes på tværs. Nye og gamle bygninger giver området en ny identitet og kobler UCSJ og SOSU op på bydelen.

Illustration: Koncept 1

Inspiration: øverst Campus Ballerup,
nederst Nicolai Kultur Center Kolding
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Et nyt fodgængervenligt videns- og uddannelsesstrøg åbner sig op mellem de gamle
bygninger i midten af det gamle sygehusområde. Nye funktioner skyder op i de gamle
bygninger og trækker aktiviteter ud i rummet mellem bygningerne. Det er med til at
danne pladser, smøger og et fælles torv, som alt sammen skal give en ny identitet
til området. Bæredygtige løsninger med grønne facader og løsninger med lokal nedsivning af regnvand giver området karakter.

UCSJ
Pædagogudd.
UCSJ
Sygeplejerskeudd.

Videnklynger
Videnscenter
Madhus
Motionsoase

Ingeman

nsvej

Gammel arkitektur
med nye funktioner
Parkvej

Lystanlæg

Uddannelses- og
videnstrøg
Grønne tage og facader
Shared-space
Vandhave, urbane haver
Musikcafé

Videnklynger
Sportscollege
Kontorhotel
Slagelse
hallen

Sygehus

Ny tribune
Stadion

Illustration: Koncept 1a

Nyt parkeringshus

0
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Illustration: Stemningscollage - udearealer
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Illustration: Stemningscollage - det gamle kapel
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Tennisklub

Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

Koncept 2

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

VIDENSCENTER SOM MOTOR FOR NY BYDEL
Et nyt Videnscenter med fælles funktioner foreslås centralt på arealet ved den gamle
hovedbygning. Hele arealet er skitseret overdækket, så man har mulighed for
at komme tørskoet fra en bygning til en anden. Desuden skaber det sammenhængskraft
og dermed en stærkere identitet. Omkring videnscenteret foreslås funktioner med fokus
på sundhedsfremme men også blandede byformål som f.eks. en café eller et madhus.
De karakterfulde bygninger er bevaret. Nye og gamle bygninger kommer således til at
give vidensbydelen en ny identitet.

Illustration:
Spinderiet Valby (ø.tv og ø.th.
nederst Great Court at the British Museum)
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Et nyt videnscenter bliver motor for en helt ny bydel. Der kommer fokus på nye videnserhverv med tæt kobling til sygehuse og sundhedsuddannelserne i området. Størstedelen
af arealet foreslås forbeholdt sundhedsfaglige videnserhverv og nye uddannelsesretninger indenfor sundhedsfremme.

Nyt udviklingsareal
Videnscenter
Fælles faciliteter
Madhus, café
Centralt overdækket torv

UCSJ
Pædagogudd.

Ingeman

nsvej

UCSJ
Sygeplejerskeudd.

Parkvej

Fælledvej

Nyt udviklingsareal
Et mix af ny og gammel
arkitektur
Vidensklynger
Grønne tage og facader
Shared-space
Vandhave, urbane haver
Musikcafé

Lystanlæg

Nyt udviklingsareal
Videnklynger
Kontorhotel

Slagelse
hallen

Sygehus

Ny tribune
Stadion
Nyt parkeringshus

Illustration: Koncept 1b
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Sportscollege

Illustration: Vandhave med Videnscenter i baggrunden

0

25

50

100 Meters

Illustration: Videnscenter
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Tennisklub
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Vidensbydel
Sygehuse

Koncept 3

SHARED-SPACE
Der foreslås etableret et såkaldt shared-space forløb langs Fælledvej på de bløde trafikanters præmisser. Princippet går ud på at tilgodese de bløde trafikanter og
tilstræbe en indretning, hvor trafik, ophold og andre funktioner er i indbyrdes balance.
Det skal gøre byrummet mere inkluderende og tilgængeligt for de gående og cyklister
og være hastighedsnedsættende for bilister. Da Fælledvej er en ambulancevej, skal
der naturligvis tages særlige hensyn.

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Det giver en direkte og sikker forbindelse ud til sygehusområdet for cyklister og
gående, der kommer fra Lystanlægget og midtbyen. Det nye shared-space har små
lommer med rekreative elementer og skal binde de to arealer sammen nord og syd
for Fælledvej. Istedet for at Fælledvej er en barriere, bliver den nu en blød overgang.

Inspiration: Grafisk bearbejdning af
shared-space
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Shared-space og bilfri zoner skal gøre bydelen til en aktiv bydel og et forgangseksempel for ´smarte´parkeringsløsninger. Parkeringen skal indtænkes i randen af arealet
og på den måde frigøre plads mellem bygningerne til gå- og cykelzoner.
Der peges på at bibeholde bygningsmassen nord for Fælledvej og på sigt rydde arealet
syd for Fælledvej. Her kan en ny bygningsmasse indarbejdes i det faldende terræn.

UCSJ
Pædagogudd.
Ingeman

nsvej

UCSJ
Sygeplejerskeudd.

Gammel arkitektur
med nye funktioner

kirkegård
Parkvej
Fælledvej

Videnscenter
Vidensklynge
Nye uddannesler
Ungdomsskole
Café, madhus
Vandhave

Lystanlæg
Sygehus

Nyt udviklingsareal
Lægeboliger med udsigt
Motionsoase
Slagelse
hallen

Ny tribune
Stadion

Parkeringshus

Illustration: Koncept 2

Nyt sportscollege
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Tennisklub
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Vidensbydel
Sygehuse

Forslag til etapedeling

E1

E2
E3

E4

Diagram) Etapedeling 1

I følge udsagn fra Region Sjælland, fraflyttes bygningerne på Fælledvej først i den
nordlige del fra Parkvej siden og over mod sygehuset. Forslag til etapedelingen er
foretaget ud fra et skøn og foreslår en rækkefølge for ibrugtagning.
Slagelse Kommune ejer kun en mindre del af området, ca. 4.500 m2, hvor der er en
stipling
hvid. Det ligger i fase 1 og skal indtænkes i den nye vidensbydel.
E5 med
E4

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

I forhold til en positivE6og inddragende byudvikling, anbefales det også at igangsætte
projekter af midlertidig karakter som f.eks. Carlsberg projektet, der kun eksisterer i
en begrænset periode. Sådanne projekter skaber dialog om brugen af en plads eller et
større areal i byen. På den måde kan man afprøve funktioner og teste ideer inden en
større byomdannelse af et areal.

Illustration: Nyindretning af byrum. Nicolai Kulturcenter, Kolding
t.h. midlertidigt byrum Carlsberg, Valby
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Anbefaling

Det anbefales at kommunen indgår i en dialog med Region Sjælland og øvrige interessenter omkring en fremtidig byomdannelse af arealet.
Bygningerne syd for Fælledvej ikke har nogen særlige bevaringsværdige kraktertræk
og repræsenterer ikke nogen arkitektonisk sammenhæng med det øvrige sygehusområde. De er som de eneste bygninger opført i gulstens tegl og er meget introverte.
Det anbefales at arbejde videre med koncept 2, hvor man bevarer de karakterfulde
bygninger nord for Fælledvej og skaber en ny identitet i området.

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Hvis vi i Slagelse vil være de førende på praksisfeltet inden for psykosocial rehabilitering og udvikling af velfærdsteknologi, skal der handles nu. Hvis vi skal udnytte synergi
effekterne af et nyt psykiatrisygehus, er det helt oplagt at arbejde for at etablere en ny
vidensbydel på arealet. Vidensbydelen skal skabe attraktive rammer for et bredt samarbejde mellem praksis, forskning og uddannelse inden for psykosocialrehabilitering.
Dette projekt er - sammen med udviklingen af Campus Slagelse ved stationen - de to
vigtigste i helhedsplanforslaget og kan tilføre et solidt vækstgrundlag til kommunen.
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# DEL 4 PROJEKTOMRÅDE CAMPUS SLAGELSE

SDU

Illustration: Oversigt Stationsområde, Campus SDU og Gl. Slagterigrund
og Kvægtorvsgrund m.fl.
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Oversigtsfoto
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Illustration: Oversigt - Campus SDU og Baneby, Slagelse Kommune
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Sammenhæng til anden planlægning

Stationsområdet har et stort uudnyttet potentiale. På den nordlige side af banetracéet
ligger primært boliger samt tidligere industribygninger øde og forladt hen. På den sydlige side på Sdr. Stationsvej ligger Syddansk Universitet, sammen med butikker og
en café.
Der er udarbejdet et projekt fra 2009, der hedder Banebyprojektet (se bilag 10). Det
bygger på en strategi om at binde byen sammen på tværs hen over banetracéet og
udnytte de stationsnære arealer i langt højere grad end de er i dag.
Størstedelen af området er planlagt til boligområde hvoraf dele af området er lokalplanlagt. Derudover er dele planlagt til offentlige formål, erhverv og som centerområde.
Kommuneplanen giver i dag mulighed for opførelse af et højhus på tværs af banen.
Flere grunde er forurenet. Særligt Gasværksgrunden hvor der kræves etableret et
rekreativt areal i forbindelse med nye boliger.
Der har tidligere været fremlagt et udkast til lokalplanforlag på grunden. Forslaget indeholdt fem højhuse på grunden og er fra 2011. Forslaget blev ikke vedtaget.

Fakta boks

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Campus Slagelse.
Det potentielle udviklingsareal er ca. 8,83 ha og dækker den gamle Slagteri- og Gasværksgrund, Kvægtorvsgrund, Thomsdalsgrund og rekreative arealer. Derudover er
der ca. 3,19 ha der dækker den gamle Kulturgodsgrund, DSB Ejendomme, DSB Ejendomsudvikling og FS Erhvervsejendomme.
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Stemningsbilleder

GL. SLAGTERI- OG GASVÆRKSGRUND
I dag ligger den gamle slagteri- og gasværksgrund øde og forfalden hen. Der har
tidligere været fremlagt et forslag til etageboligbebyggelse på gasværksgrunden til
højhusbyggeri. Lokalplanforslaget er ikke vedtaget.

Gl. slagterigrund

Gl. slagterigrund

Gl. slagterigrund
Foto: Slagelse Kommune
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Danasvej - villaer på den nordlige side og gl. slagteri
på den sydlige side.

Vision for Campus Slagelse

Campussen skal kobles op på byen med en Landskabsløber, der udover at trække
rekreative elementer og en supercykelsti gennem byen, også byder på en shoppingog kulturrute ind igennem Træskogården og videre til gågademiljøet og de rekreative
arealer vest for byen.
For at tiltrække de studerende skal der bygges urbane studieboliger med inviterende
fælles arealer. Bydelen skal udvikles på de unges præmisser. Her skal både være
plads til caféer, arbejdende værksteder, studiehus, kontorhotel og pendlerboliger. Det
skal være som at bo i midt i en lille storby med byliv i forhaven og adgang til naturen
i baghaven. Campussen ligger ca. 200 meter fra gågademiljøet og ca. 500 meter
fra naturstien Fodsporet. Naturstien er et gammelt banetracé, der fører én igennem
naturskønne omgivelser til Skælskør og Næstved.
På selve campussen skal et blå/ grønt element præge den urbane bydel. Lagunen har
sit udløb i den nordlige del af byen og den tænkes videreført i campusområdet.
Campussen skal emme af historie med det gamle Kulturgods og stednavne som Slagterigrunden og Gasværksgrunden. Nye og gamle fyrtårne skal sammen skabe rammerne for en sprudlende campus med liv hele døgnet. Det skal blive Slagelses nye
visitkort for rejsende emd bus og tog.
Campussen skal ikke kun være for studerende men for alle. Det kræver, at vi planlægger for både sociale og fysiske/ funktionelle behov og ser på hvilke byfunktioner, der
kan overlappe fra byen til campus og omvendt.
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Visionen er at få ét samlet Campus Slagelse for videregående uddannelser.
Bymiljøet omkring campussen skal afspejle det studieliv, der foregår indenfor murene.
Det er et stort privilegium at have et universitet placeret centralt i byen. Syddansk
Universitet ligger på Perron 1 ved stationen. Det er i sig selv en attraktiv placering.
Udfordringen er at få de studerende til at blande sig i bylivet og at bruge byen noget
mere. Mange studerende pendler i dag til og fra studiet, netop fordi det er så nemt at
komme til og fra stedet. Derfor er det nødvendigt at kvalificere studiemiljøet omkring
campus og skabe sammenhæng til det øvrige bymiljø. Det kræver at vi gentænker
funktionerne i f.eks. den gamle stationsbygning og det tidligere posthus, men også i
forhold til Kulturgodset og de uudnyttede industriarealer på den nordlige side af banetracéet. Vi skal skabe et aktivt by- og studiemiljø, der indbyder de unge til at hænge
ud efter skoletid, bruge byen og få lyst til at flytte hertil.

Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel

Koncept

Sygehuse

Diagrammet viser hvordan arealerne vest og nord for SDU skal sammentænkes og
give byen en stærkere profil. Stationen og bymidten skal integreres og der skal udarbejdes en samlet plan for hele det markerede område. Her i skal også indgå det gamle
posthus og stationsbygningen.

En ny bygning kan binde stationsområdet sammen med arealerne nord og syd for
banetracét. Skitsen viser potentialet ved at tænke en udvidelse af campus og de gamle
industrigrunde sammen som én bydel.
Illustrationerne er vejledende og tænkt som dialogredskab.
Gl. industrigrund

Gl. industrigrund

Mulighed for:
Blandede byformål

Mulighed for:
Blandede byformål

Gl. industrigrund
Mulighed for:
Pendlerboliger
Blandede byformål

Udvidelse af park

Rekreativ areal
Legeplads

Sammenhængende
forløb

Den blå kile

¸
N

Gl. industrigrund
Mulighed for:
Campus- og studiemiljø
Ungdomsboliger,
Studenterhus, café, madhus

Rekreativ areal
Bakker

Den blå kile

j
sve

a

Dan

Boliger

Parkering
Cykel-p
Taxaholdeplads
Kiss N´Ride

gvej
dbor

n
Kalu

Centerområde

Blandede byformål som:
Værksteder
Ophold
Café
Busterminal
Cykelparkering
Korttidsparkering

j
Ndr. Stationsve

Mulighed for:
Campus- og studiemiljø
Aktivitetsbane
Langtidsparkering

Syddansk
Universitet
Butikker

Parkering

Netto

Parkering

j

Olufsgade

Sdr. Stationsve

Aktive uderum

Ny forbindelse

mulighed for:
Blandede byformål
Kontorhotel
Offentlig institution
Udstilling, café
Cykel- og gangforbindelse

Centerområde

mulighed for:
Campus- og studiemiljø
Midlertidig byrum
Park, Urbane haver

0
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37,5

75

150 Meters

Illustration: Forslag til et sammenhængende
campusområde.
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Centerområde

Anbefaling

Det anbefales at fortsætte dialogen med grundejere og interessenter på arealet. Det
er vigtigt at se området som et samlet udviklingspotentiale og få skabt en helhedsplan
for det.
Koblingen fra stationen og op til gågademiljøet er vigtig og her spiller lukningen af
posthuset en vigtig rolle som et led på vejen. Posthuset ligger i et centerområde og
skal have fortsat have en udadvendt funktion. Det kan være et arbejdende værksted,
som “Huset” i Aarhus, der er en socialøkonomisk virksomhed.
Her er der metal-, træ-, sy- og grafiske værksteder, hvor borgerne kan komme og få
hjælp til deres projekter. Mange af de ansatte er frivillige og i skånejobs.
Stationsforpladsen er byens visitkort og skal gøres mere tidssvarende og skabe bedre
muligheder ophold og plads til aktiviteter.
Det anbefales at prioritere en helhedsplan for et sammenhængende Campusområde.
Her foreslås en bydel der giver plads til både ungdomsboliger med tilhørende studiemiljø samt plads til blandede byformål som urbane aktiviteter og et døgnåbent “student hub”.

En af kommunens visioner er at hæve uddannelsesniveauet samt at satse på videnserhverv indenfor bl.a. velfærdsteknologi i fremtiden. Hvis vi vil gå forrest og være synlige og sætte et mål om at blive førende uddannelsesby indenfor f.eks. virksomhedsledelse og sundhedsinnovation – er en synlig og samlet campus et godt sted at starte.
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Slagelse Kommune ønsker at se på perspektiverne i at styrke én samlet campus for
videregående uddannelser i Slagelse. Det giver store synergieffekter i at samlokere
uddannelserne. Det kan netop skabe den kritiske masse, der skal til for at udvikle et
levende studie- og bymiljø omkring campussen. Slagelse Kommune ser det som præmis for at kunne slutte ringen og endelig få bundet stationen og gågademiljøet sammen til gavn for alle. På den måde kan campussen blive en attraktion for hele byen og
markere ankomsten til byen for rejsende med bus og tog. De skal opleve en stemning
af at stå af midt i et pulserende campus- og bymiljø. Det skal kunne opleves i form af
arkitektoniske fyrtårne og byrum, der inviterer indenfor og giver folk lyst til at blive lidt
længere. Det kan f.eks. være street aktiviteter for unge eller fleksible rum, hvor man
pludselig kan blive en del af en forelæsning, mens man venter på sit tog. Det skal ikke
kun være for studerende - men for alle borgere.

Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

# DEL 6 LANDSKABSLØBEREN

Oversigt etape1

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Forløbet er ca. halvanden kilometer fra
stationen og ud til sygehusområdet.

Fase1

Fase2

Fase3

Fase4
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Vision for en aktiv by

Landskabsløberens overordnede mål er at fremme et aktivt bymiljø. Den skal invitere
til motion, ophold og oplevelser. Det skal være et nemt valg at gå eller cykle i stedet
for at tage bilen - både for motionisten, den gangbesværede, pendleren, turisten osv.
Derudover skal ruten anvise “omveje” der byder på shopping, kultur, pause steder og
aktiviteter.
Slagelse Kommune har ansøgt om at blive vært for DGI Landsstævne i 2017. Hvis
kommunen kommer til at stå for begivenheden, er det oplagt at se på forskønnelse
og renovering af midtbyen. En forskønnelse af de centrale pladser og forbindelser
i byen vil, udover at sikre attraktive rammer for landsstævnet, blive en løftestang
til at forbedre centrale byrum og forbindelser i midtbyen og sammenhængen ud til
sygehusområdet og de rekreative arealer. Visionen er at tænke byrum, bevægelse og
oplevelser i en ny sammenhæng. Det kan bl.a. være via skiltning eller en ledelinje,
nye byrumsmøbler, beplantning, nye teknologier til at inddrage brugeren og lignende.
Det er vigtigt at tilgængeligheden er i orden, så også brugere med særlige behov
bliver tilgodeset. Der kan være særlige ønsker til ekstra bænke for hvile for hver 300
meter på ruten toiletforhold osv.

Løberuter

Cyklister

Tilgængelighed
Pausen

“Renovering af stationsforpladsen og en
supercykelsti med servicestation, har
tilskønnet mig til at tage tog og cykel
på arbejde. Det tager kun syv minutter
at komme fra sygehuset og ned til stationen. Det er skønt at man kan komme
hurtigt frem på den nye cykelsti, når man
har travlt om morgnen. Det er hurtigere
end at tage bussen.
På vej hjem fra arbejde tager jeg nogle
gange en alternativ cykelrute forbi forretningerne, hvor jeg kan gøre ærinder
inden jeg skal med toget.”
(pendler)

Skiltning
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Et eksempel på et incitament til en
aktiv hverdag:

station
midtby

Fase 1

0

2.500 m

En prioritering af en landskabsløber med en cykelsupersti fra stationen og ud til sygehusområdet skal få flere til at tage cyklen. Den røde markering viser hvordan ruten
anbefales udformet. Etaperne på fase 1 er vist mere detaljeret på de følgende sider.
Cykelsuperstien skal både tage forbehold for en servicestation ved stationen og se på
alternative cykelparkeringsløsninger. Derudover skal den åbne op for ophold og oplevelser på ruten. Der skal være en ´hurtig rute´til når man har travlt om morgenen.
Har man har mere tid, f.eks på vej hjem, skal der være mulighed for mødesteder
på ruten og små omveje ind igennem midtbyen. Det skal en ´shopping rute´og en
kultur-rute´ad henholdsvis Jernbanegade og gennem Træskogården sørge for.
Frem for alt skal Landskabsløberen trække grønne elementer igennem byen og give
mulighed for rekreative oplevelser på vejen.

Fælledvej ( Ny Bydel)

Sct. Mikkelsgade

Vor Frue Kirke kvarteret

Indre By

Sygehus

Lystanlægget

Illustration: Slagelse Kommune i
samarbejde med Bisgaard Landskab,
2012

Landskabsbåndet
Oversigtskort 1:5000
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Alternativ rute

Station

station
midtby
Sygehuse

Koncept Sct. Mikkelsgadekvarteret

Tankerne bag den første etape på Sct.
Mikkelsgadekvarteret er at få stationsarealet forbundet
med gågademiljøet. Cykelsuperstien skal hurtigt ogSct.sikkert
Mikkelsgade
lede folk ud til sygheusområdet. Sct. Mikkelsgade kobles
direkte op på stationsforpladsen. Ad den vej ledes folk op i
gågade netværket og videre ud til sygheusområdet.
På inspirationsbilledet
ses et forslag til en ny
belægning samt beplantning
til at give gadeforløbet en ny
identitet og status.

svej

Sdr. Station

els

ikk

t. M

Sc

Areal: 4.600 m2
Anlægsøkonomi: 7.4 mio. kr. ex. moms
Kvadratmeterpris: ca. 1.600 kr/m2
de

ga

Enhedspris er beregnet som følger:
Generelle arbejder: 50 kr/m2
Rydningsarbejder: 200 kr/m2
Ledningsarbejder: 200 kr/m2
Belysning: 150 kr/m2
Kørebanebefæstelser – Asfalt(50 %): 650 kr/m2
Fortovsbefæstelser – Beton/Granit/overkørsler(50%):
950 kr/m2
Kantafgrænsninger – granitkantsten: 750 kr/lbm
Beplantning: i alt 500.000 kr.

e

gad

mars

e
Vald

NOTE:
Køreareal

- Portåbninger

Fortov
Nye træer
Cykelsti

Illustration: Slagelse Kommune i
samarbejde med Bisgaard Landskab, 2012

e

Frederiksgad

Sct. Mikkelsgade 1:1000

Vor Frue
Kirke
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Sct. Mikkelsgade:

station
midtby
Sygehuse

Koncept Jernbanegade og
Træskogård

Jernbanegade er taget med i forslaget til
landskabsløberen som en af omvejene. Det er
´shopping ruten´ op mod Schweitzerpladsen
og gågademiljøet. En ´Kultur rute´gennem
Træskogården skal lokke de studerende op i
byen. Træskogården skal byde på flere opholds
og aktivitetsmuligheder. F.eks. skal der ses på
fleksible løsninger, når der ikke holder biler i
gården.
Jernbanegade

Station

Sdr. St

ationsv

ej

Træskogården
Jernbanegade

Jernbanegade (Alternativ rute):
Areal: 4.200 m2
Anlægsøkonomi: 6.95 mio. kr. ex. moms
Kvadratmeterpris: ca. 1.700 kr/m2
Enhedspris er beregnet som følger:
Generelle arbejder: 50 kr/m2
Rydningsarbejder: 200 kr/m2
Ledningsarbejder: 200 kr/m2
Belysning: 150 kr/m2
Pladsbefæstelser –
Beton/Granit/overkørsler(50%): 950 kr/m2
Beplantning: i alt 200.000 kr.
Inventar: i alt 250.000 kr.

Shared Space
Bil
Fortov
Cykler

Illustration: Slagelse Kommune i samarbejde
med Bisgaard Landskab, 2012

Jernbanegade 1:1000

Frederiksgade

Schweitzerplads
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Brighton

station
midtby
Sygehuse

Illustration: Slagelse Kommune i samarbejde
med Bisgaard Landskab, 2012

Koncept Vor Frue Kirke kvarteret
Tankerne bag Vor Frue Kirke kvarteret er at
lede cykelsuperstien bag om Schweitzerpladsen
og lede cyklisterne videre af Løvegade og via
Rosengade ud mod sygehuset.
Christiansgade er i dag en ´bagside´af
byen. Et inddragende gadeforløb med
et parkrum af midlertidig karakter på
byggepladsen, kan være med til at ændre den
status.
Vor frue kirkekvarteret

de

ga

els

ikk

t. M

Sc
Frederiksgade

Elmegade
Vor Frue
Kirke

Vor Frue Kirke Kvarteret:
Areal: 4.000 m2
Anlægsøkonomi: 6.45 mio. kr. ex. moms
Kvadratmeterpris: ca. 1.600 kr/m2

Midlertidigt
byrumsprogram

Midlertidig parkrum

Schweitzerplads

nsgade

Christia

Enhedspris er beregnet som følger:
Generelle arbejder: 50 kr/m2
Rydningsarbejder: 200 kr/m2
Ledningsarbejder: 200 kr/m2
Belysning: 150 kr/m2
Pladsbefæstelser –
Beton/Granit/overkørsler(50%): 950 kr/m2
Beplantning: i alt 100.000 kr.
Inventar: i alt 150.000 kr.

Løvegade

Shared Space
Bil
Fortov
Nye træer
Cykler

Elmegade
NOTE:
- Midlertdigt byrum
- Gavle

Vor Frue Kirke kvarteret 1:1000
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Skolegård

station
midtby
Sygehuse

Koncept indre by

Indre by

Tankerne bag konceptet for indre by er at etablere
cykelsuperstien via Rosengade. Her skal en
ledelinje vise vej hen til Fruegade. På den måde
skal det altid være mest fordelagtigt at tage
denne rute fra sygehuset og ned til stationen, hvis
man har travlt.
Stiplingen på Schweitzerpladsen viser en
alternativ rute, hvis man har ekstra tid og skal
gøre ærinder på vej hjem.

Frederiksgade

Nygade

Schweitzerplads

de

Løvega

e

aed
gagd
en

øsve
RLo

de

ega

NOTE:

etorv

et

1. Elementer til markering af stiforbindelse

Fisk

-

lyssætning
møblering
beplantning
skiltning
ledelinje

2. Bedre tilgængelighed gennem Gl. Torv

Skovsøgade

Shared Space
Cykel

Gl. Torv

Indre by 1:1000

Illustration: Landskabsbånd jernbanegade
Illustration: Slagelse Kommune i samarbejde med
Bisgaard Landskab, 2012
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nstu

Ste

Sct. Mikkelskirke

station
midtby
Sygehuse

Koncept Lystanlægget

Tankerne bag etapen gennem Lystanlægget
er at etablere cykelsuperstien igennem stien i
Lystanlægget og videre til sygehusområdet.
Den ´glemte´park ved Øster skole skal
inddrages som et punkt på ruten. Den gamle
skole huser jobcenter og VUC. Der er ingen
udearealer i forbindelse hermed.
Parken kan f.eks. blive lege- og motionsplads,
sansehave o.lign. Arealet ligger gemt bag en
hæk og har et stort uudnyttet potentiale som
mødested, aktivitetsplads, motions oase eller
afslapningshave.
Lystanlægget

Parkrum med ny funktion. Fx:

de

ega

Fru

- BMX og skate
- Helbredende have
- Lege- og motionsplads

Sø
Parkvej

Labyrint

Lystanlægget – Plads v. Fruegade +
Trappe v. Parkvej
Areal: 850 m2 + 210 m2 – i alt 1.060 m2
Anlægsøkonomi: 1.75 mio. kr. ex. moms
Kvadratmeterpris: ca. 1.650 kr/m2
Enhedspris er beregnet som følger:
Generelle arbejder: 50 kr/m2
Rydningsarbejder: 200 kr/m2
Ledningsarbejder: 200 kr/m2
Belysning: 150 kr/m2
Pladsbefæstelser –
Beton/Granit/overkørsler(50%): 950
kr/m2
Trappeanlæg: 1.500 kr/m2
Beplantning: i alt 50.000 kr.
Inventar: i alt 50.000 kr.

Shared Space
Gangsti
Bil
Cykler
Eksisterende træer

Lystanlægget 1:1000

Illustration: Slagelse Kommune i
samarbejde med Bisgaard Landskab, 2012
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Lystanlægget

station
midtby
Sygehuse

Koncept Fælledvej

Tankerne bag etapen på Fælledvej er at etablere cykelsuperstien ud til det
gamle sygehusområde. Det skal ikke kun være en cykelsti, men et shared space
område der skal markere overgangen fra Fælledvej over Parkvej. Der skal være
små lommer til ophold og afslapning bl.a. en vandhave. For ansatte skal det være
hurtigere at tage cyklen og dermed et nemt valg i forhold til bilen. For besøgende
skal shared space forløbet give tryghed og oplevelser på vejen.

Illustration: Slagelse Kommune i
samarbejde med Bisgaard Landskab, 2012
Fælledvej

Vigtigt krydsningspunkt
Hospital

Fælle

Lystanlæg

Parkvej

Fælledvej - Rambla:
Areal: 3.050 m2
Anlægsøkonomi: 5.2 mio. kr. ex. moms
Kvadratmeterpris: ca. 1.700 kr/m2
Enhedspris er beregnet som følger:
Generelle arbejder: 50 kr/m2
Rydningsarbejder: 200 kr/m2
Ledningsarbejder: 200 kr/m2
Belysning: 150 kr/m2
Pladsbefæstelser – Beton/Granit/overkørsler(50%):
950 kr/m2
Beplantning: i alt 300.000 kr.
Inventar: i alt 150.000

Rambla
Bil

NOTE:

Cykel

Nyt P-hus

- Rumlig forbindelse mellem Rambla og Hospitalspark udbygges.

Nye træer
Eksisterende træer

- Et udviklingsområde hvor en Rambla er første anslag.

Illustration: Inspirationsbilleder shared space

Fælledvej 1:1000
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dvej

Campus
Slagelse

station
midtby
Vidensbydel
Sygehuse

Grø
nn
ing
en

Koncept Grønningen

Grønningen er koblet op på to mototvejsafkørsler på E20. Mod syd er det afkørsel 39
og mod nord via Sorøvej og Byskovvej ved
afkørsel 38.
Ambulancen har ankomstvej via grønningen
og Ingemannsvej.

Illustration: SLA Arkitekter

at sikre, at akutkørslen til det
nye akutsygehus kommer til at fungere, et promenadeforløb med
karaktergivende træer. På den måde søger man at opløse den karakteristiske linære
vej. Der skabes et forløb, der indbyder til lavere hastighed og på de bløde trafikanters
præmisser. Parkeringen ønskes udtænkt som en grøn struktur for at skabe en “campusstemning” og give identitet.

48

Inspirationsbilleder: Reference på kantstenslysning melem akuttrafikken og bløde
trafikanter. Fartsænkende lommer. Vejens midterspor fritholdes fra gener
for akuttrafikken. De bløde trafikanter, gående og cyklister, sikres fra akuttrafikken
med en kantstenslysning. Foto: SLA a/s

helhedsplan videns- og uddannelsesby slagelse, 2012-2020

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Slagelse Kommune og Region Sjælland samarbejder om en campusplan 2020, der har
et gennemgående tema for de nye byggerier
i sygehusområdet med shared space princip.
Hovedgrebet i Campusplan 2020 er udover

Campus
Slagelse

station
midtby

Udd. firkant

Vidensbydel
Sygehuse

Koncept Tordenskjoldsgade

Tordenskjoldsgade er en villavej, der slutter blindt. Den ligger mellem Vester Ringgade og Nansensgade.Det
er primært
de gående, men også cyklisters fortrukne rute
3000
5000
3000
fra stationen og ud til uddannelsesfirkanten.Tankerne bag Tordenskjoldsgade etapen
er at forbinde byens Uddannelsesfirkant bedre med stationen og bymidten. Forbindelsen ud til de mange grunduddannelser skal i langt højere grad afspejle brugerne
og hægte campussen op på bymidten. En del af den overordnende strategi om at
skabe et aktivt by- og studieliv skal afspejles i den nye Tordenskjoldsgadeetape og
koblingen over Vestre Ringgade. Her foreslås et shared space hvor ophold og færdsel
på de bløde trafikanters præmisser prioriteres.
EKSEMPEL
Vejens status ændres fra en anonym strækning til
at blive et sted hvor8000
der inviteres
3000 til ophold, leg og
bevægelse.
fortorv
aktivitet
dobbeltrettet cykelsti

Foto: Tordenskjoldsgade,
Slagelse Kommune

3000
fortorv/
cykelsti

5000

3000

parkering shared-space fortorv/
cykelsti

en
sk

jo

ld

sg

ad

e

Snit A-A

To
rd

A

nye træer
cykelsti

A

fortorv
shared-space

0

15

Inspiration: shared space,
30 Stock Marked60 Meters

nye træer
cykelsti
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shared-space

Campus
Slagelse

¸

station
midtby

Udd. firkant

Vidensbydel
Sygehuse

Koncept - overgang Vestre Ringgade

En markeret overgang skal skabe en sikker forbindelse fra Tordenskjoldsgade over til
uddannelsesfirkanten. Mange af eleverne kommer til og fra skole med bussen eller
toget. En del tager bilen, men mange går fra stationen og har ca. ti minutters gang
ud til uddannelsesstedet. Fysisk er Uddannelsesfirkanten koblet af bymidten og ligger forholdsvist anonymt imellem ringgaden og naturstien Fodsporet. Koblingen skal
afspejle de unge.
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Illustration: Slagelse Kommune

EKSEMPEL
Tordenskjoldsgade kobles op på Uddannelsesfirkanten. Afslutningen af Tordenskjoldsgade
kommer til at få en særlig identitet. Overgangen mellem Vestre Ringgade og Tordenskjoldsgade bliver omdannet til en shared-space plads
på fodgængernes præmisser. I tæt kobling dertil gives der mulighed for plads til
ophold, leg og bevægelse.
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Vestre Ringgade

nye træer
cykelsti
busstop

Anbefaling Landskabsløber
Landskabsløberen skal både trække rekreative elementer igennem byen og fungerer
som en cykelsupersti, der skal forbinde stationen med sygehusområdet på en let tilgængelig måde. På samme tid skal den kobles op på rekreative elementer som Fodsporet, Lystanlæg, øvlsesterræn og Lystskov. På ruten anbefales det at skabe plads
til rekreative elementer i form af træer, begrønning af flader, mulighed for ophold og
aktiviteter. Her kan et samspil med bycykler, god cykelparkering og en service station
gøre det endnu mere attraktivt at tage cyklen.
I dag er det svært at finde ud til sygehuset, hvis man ankommer fra stationen og ikke
er kendt i byen. Der er ingen skiltning eller indikatorer som f.eks. belægning, byrumsinventar o.lign. der leder én derud.
Fase 1 fra stationen og ud til sygehusområdet har første prioritet. Når de er etableret anbefales forbindelserne ud til de rekreative områder etableret. Det anbefales at
etablere en ny cykel- og fodgængerbro over vejen til ´Soldatens Lod´.

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Landskabsløberen er direkte afledt af de nye sygehusbyggerier. Det nye fælles akutsygehus står færdigt primo 2013. Det nye psykiatrisygehus skal stå færdigt ved
årsskiftet af 2014/ 2015. Her vil komme mange flere arbejdspladser og brugere og
derfor anbefales det at arbejde videre med projektet, så borgerne kan få glæde af det
i takt med ibrugtagning af sygehusbyggerierne.

Illustration: Inspirationsbilleder fra Superkilen, Nørrebro
Foto: Slagelse Kommune
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# DEL 7 BYMIDTEN & SYGEHUSOMRÅDET

Oversigtskort

1. Stationsforplads
3.

4.
2.
5.

Illustration: Helhedsplan Slagelse - områdefornyelse 2004-2012, Slagelse Kommune
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Sammenhæng til sygehusområdet

I Slagelse bymidte prioriteres købstadsmiljøet. Her kan man stille bilen ved p-søgeringen, der er en sammenhængende rute med centrale parkeringspladser inden for
bymidten. Herfra kan man nå et stort udbud af indkøbsmuligheder inden for få minutters gang.
Det er en vigtig parameter fortsat at vitalisere bymidten i samspil med udbygningen
af sygehusbyggerierne. Der er ca. 500 meter fra den gamle del af sygehusområdet og
ned til midtbyen. Det skal være attraktivt at gå en tur ned til byen eller måske låne
bycykler i forbindelse med besøg eller arbejde på sygehuset eller i den nye vidensbydel. Her er landskabsløberen afgørende for at få en attraktiv kobling fra stationen og
ud til sygehusområdet.
Det er vigtigt at midtby og sygehusområde både mentalt og fysisk er godt forbundet.
Derudover er det vigtigt med ´lommer´langs ruten, der inviterer til ophold, pause,
indkøb og aktiviteter.
En omfattende områdefornyelse startede op i 2004 og har vitaliseret gågader, pladser,
kunst og været igangsætter for events i byen. Områdefornyelsen afsluttes med Galleriets passage i 2012. Flere centrale pladser mangler dog stadig en klarere identitet.
Især stationsforpladsen har en svag kobling til resten af bymidten, som gør bindeleddet ud til sygehusområdet svagere.

Slagelse har en attraktiv bymidte med et spændende gågademiljø. Det er godt forbundet og kobler shopping centre, gågader, torve, smøger og passager sammen. Man
kan nå hele bymidten til fods på kort tid. Hvis man ankommer i bil ligger parkeringspladserne i en ring rundt om gågademiljøet, der er bilfrit.
Slagelse by skal sætte rammerne for nye, ´smarte´parkerings løsninger, der indarbejder bæredygtige løsninger med lokal nedsivning af regnvand og skaber stærke pladsdannelser. Der skal indføres flere fleksible parkeringspladser, hvor man kan bruge dem
til andre formål i bestemte tidsrum. Det skal bl.a. være med til at signalere fleksibilitet
og uformelle aktivitets steder for de unge.
Målet med en klarere profil som Videns-og Uddannelsesby skal også søges igennem en byforskønnelse af udvalgte pladser i midtbyen. Visionen er bl.a. at få DGI
Landsstævne 2017 til kommunen. Aktiviteterne på land vil brande Slagelse og give
mulighed for at se på byens pladser og torve på ny. Her skal ny teknologi som Qr
koder, fleksible byrumsinventar og events appellere til unge brugere. Det går godt
i tråd med visionen om en mere aktiv og oplevelsesrig bymidte for unge. Under en
workshop om byudvikling og nærdemokrati i Slagelse by, opfordrede de unge borgere
til at skabe flere aktiviteter og uformelle mødesteder for deres aldersgruppe (se bilag
2). Det skal prioriteres, hvis vi vil tiltrække og fastholde flere unge borgere.
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Illustration: Oversigtsfoto

Illustration: Stationsforplads og
nedgang til perron.

Kontekst

På forpladsen foran Slagelse Station skal der skabes et samlet trafikalt, kvalitetsmæssigt og visuelt løft af byrummet omkring stationen. Den eksisterende forplads er nedslidt, og dens disponering svarer ikke overens med de faktiske behov.
Antallet af cykelparkeringer er ikke tilstrækkeligt, og placeringen er ikke optimal.
Store asfalt- og chaussestensarealer er uudnyttede, og
den centrale forplads indbyder ikke til ophold, ligesom byudstyret er utidssvarende.
Sdr. Stationsvejs rolle på strækningen langs forpladsen fremstår som den primære
bilrute og ligger som et unødvendig kraftigt spor i byrummets flade.
En anden udfordring er sammenhængen mellem forpladsen og bymidten. Der ligger
en filial af Syddansk Universitet ved banegården, som tiltrækker studerende, men
forbindelsen til bymidten fremstår ikke klart.
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Stationsforpladsen er idag forbeholdt korttidsparkering og taxaholdeplads. I kanten
af pladsen ud mod Sdr. Stationsvej er der cykelparkering.

Fakta boks

Stationsforpladsen er ejet af Slagelse Kommune. DSB Ejendomme ejer et mindre areal
rundt om selve stationsbygningen. Forpladsen er ca. 1500 m2.

Status

Et projekt for stationsforpladsen er behandlet i Teknik og Miljøudvalget d. 5. september 2011. Her blev det besluttet, “at arbejde videre med en helhedsplan for området,
der omfatter Syddansk universitet med fleres ønsker og behov”.

Anbefaling

Stationsforpladsen skal tænkes sammen med Campus Slagelse samt udvikling af centrale bygninger som Kulturgods, stationsbygning og det tidligere posthus. Pladsen skal
have en bedre forbindelse til gågademiljøet.
Forpladsens fremtidige planlægning tager udgangspunkt i, at pladsen indrettes som
en præsentabel opholdsplads. Sammenhængen og bevægelsesforløbet til bymidten
for fodgængere og cyklister skal fremstå klart. Belægningen skal samle byrummet.
Vejgeometri, afsætning og korttidsparkering, taxaholdepladser og cykelparkering
skal sammentænkes.
Udgangspunktet for den samlede løsning er, at forpladsen fremstår som en pladsdannelse med en belægning, der spænder ud mellem byrummets afgrænsende bygninger. Zoneopdeling af pladsen f.eks. i form af differentieret belægning el. lign. kan
være med til at skabe helhed på pladsen.
Ved at skabe bedre vilkår for cykelparkering med servicestation samt mulighed for
ophold, kan stationsforpladsen blive en zoneopdelt plads, der har fokus på ophold.
Det er for mange ankomsten til byen eller en slags venteplads. Derfor er det vigtigt
at pladsen bliver mere harmonisk og indbyder til ophold.
Det anbefales at interessenter, grundejere og myndighed arbejder videre med et
samlet projekt, der kan indfri de overordnende tanker om stationsforplads projektet
samt dets kontekst.

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

Det anbefales at projektet imødekommer øvrige relaterede projektforslag, der har en
kobling hertil - herunder Campus Slagelse samt projekt for Slagelse stationsforplads,
maj 2011 SBS Rådgivning i samarbejde med Slagelse Kommune og DSB Ejendomme
(se bliag 8).
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Illustration: Oversigtsfoto
Foto: Nytorv

Nytorv er byens gamle markedsplads og er koblet op på gågade netværket i byen.
Nytorv er ca. 2000 m2. Pladsen bliver stadig brugt som markedsplads og til arrangementer som Sct. Mikkels nat.
Nytorv er et centralt byrum der bruges til markedsdage og events. I hjørnet mod
Nygade er en scene og under pladsen er en nedlagt parkeringskælder.

Pladsen mangler identitet når der ikke er marked og er uheldigt afgrænset mod
Nygade med en scene, der ikke fungerer. Størrelsesmæssigt og geometrisk er den
uhensigtsmæssig i forhold til fleksibilitet og brug.
Ved at indgå i dialog med de handelsdrivende og brugere af pladsen kan et midlertidigt
projekt for pladsen forme sig. Det vil sige et forsøgsprojekt i en afgrænset periode i
første omgang. På den måde kan projektet tilpasses til årstidens skiften og der vil
være mulighed for at afprøve, hvordan de midlertidige tiltag bliver modtaget. Et eksempel er projektet fra Aarhus, hvor man i forbindelse med en festuge opførte en skov
på et centralt torv. Den skabte en dialog omkring rekreative elementer i byens rum og
brugen her af.
Nytorv er en unik plads med en parkeringskælder under terræn. Det er et stort uudnyttet potentiale og kan tilføje en ekstra dimension til en ny brug og identitet for
pladsen.
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Træskogården - oversigtsfoto

Foto: Jernbanegade

Illustration: Oversigtsfoto

Anbefaling

Træskogården består af et mix af kultur, underholdning, kunst, shopping og boliger.
De aktive facader er ud til Sdr. Stationsgade og Jernbanegade. Baggården er primært
til parkering.
Det er oplagt at se på, hvordan man kan udnytte Træskogårdens potentiale og transformere den fra passiv baggård til et attraktivt byrum. Den er et vigtigt punkt på en
kultur rute gennem gågademiljøet og ned til stationen.
Der er et stort potentiale for ophold eller aktiviteter i gårdrummet. F.eks. udendørs
udstillinger, koncerter eller opsætninger kan lokke folk ind i kulturmiljøet. Derudover
er det oplagt at se på alternative former for byrumsinventar ved et centralt ´mødested´. En evt. udvidelse af City3 skal tage hensyn hertil.
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Foto: Træskogård
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Rådhuspladsen - oversigtsfoto

Illustration: Oversigtsfoto

Pladsen består af en mindre forplads med et vandelement. Den øvrige plads er afskåret af nedkørsel til en parkeringskælder og fungerer som parkeringsplads. Der er
i alt plads til ca. 100 biler på terræn.
Det anbefales af se på muligheden for en mere homogen pladsdannelse med
fleksible udnyttelsesmuligheder. F.eks. kunne man forestille sig at pladsen kunne afspærres til særlige lejligheder, hvor det kun var muligt at bruge parkeringskælderen.
Pladsen kunne på den måde blive indtaget til en street fodboldturnering eller indgå
som en opvisningsplads i forbindelse med DGI Landsstævne.
Alternative parkeringsløsninger med rekreative elementer er et emne, der skal tages
med i overvejelsen for hvad der skal ske med byens officielle plads. Derudover er
tilgængelighed, belysning og midlertidighed emner man kan arbejde videre med. Det
vigtigt, at skabe dialog med brugerne af netop denne særlige plads.
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Anbefaling

EKSEMPEL
Pladsen kan få en særlig identitet med en ny belysning og blive brugt til
store udstillinger - også om aftenen. Måske kan en særlig grafik i asfalten også
bruges til aktivitetsflade som f.eks. hockey, når den er fri.
Pladsen skal signalere, at fodgængerne er højt prioriteret med opmærkede
felter, hvor bilisterne skal være ekstra opmærksomme.

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

En ny beplantning kan skabe diversitet og give skygge.
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Casinotorv - oversigtsfoto

Casinotorv forbinder Rådhussmøgen, Vestsjællandscenteret, og Galleriets passage
mod Nytorv. Derudover har den forbindelse ud til Schweitzerpladsen.
Casinotorvet er som det eneste torv i byen privatejet. Torvet har været kendt for sin
keramikskulptur og to karakterfulde træer. Skulpturen blev flyttet pga. skærpet tilgængelighed. Pladsen fungerer mest som en gennemgangsplads og skulpturen blev
en hindring på vejen. Træet er fjernet pga. sygdom.
Det anbefales at tage en dialog med ejere, interessenter og brugere af pladsen. Det
anbefales at der tages udgangspunkt i forbindelseslinjer og mulighed for ophold. Det
kan afspejle pladsen som et af byens vigtigste fodgænger krydspunkter.
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Anbefaling

Sygehussekretariat/ Planlægning, november 2012

EKSEMPEL
Pladsen får forstærket sin identitet som gennemgangsplads med en ny belægning.
En bestemt kontur eller farve leder folk på vej og iscenesætte pladsen som det travle
fodgængerknudepunkt i byen. Derudover kan pladsen også fungere som pausested
med mulighed for ophold.

Illustration: Stemningscollage, Slagelse Kommune
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Henvisninger: Bisgaard Landskabsarkitekter Aps, SLA a/s, HLT, Kolding.dk, moe.
dk, sonicwonders.org., SLA a/s, Streetmovement, Eurekabooking.com og SBS Rådgivning.
Bilag:
Sygehussekretariatet, Slagelse Kommune
Bilag 1) Analyse byliv, byrum og byomdannelse Slagelse midtby, 2012
Bilag 2) Idékatalog Byudvikling og nærdemokrati, oktober 2011
Bilag 3) Resumé workshop Byudvikling og nærdemokrati, oktober 2011
Bilag 4) Projektkatalog: Initiativer afledt af sygeusinvesteringerne, Vidensbydel
Slagelse, juni 2012
Bilag 5) Principper for ´Bevægelse i hverdagen´, 2012
Øvrige henvisninger
Bilag 6) Campusplan 2020, Region Sjælland og SLA Arkitekter i samarbejde med
Slagelse kommune

Bilag 8) Helhedsplan for Slagelse Stationsforplads, 2011
Slagelse Kommune og DSB Ejendomme i samarbejde med SBS Rådgivning.
Bilag 9) Slagelse Baneby 2, oktober 2009
Slagelse Kommune i samarbejde med SBS Rådgivning.
Bilag 10) Lokalplan nr. 1081
tillæg nr. 22 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020
Psykiatrisygehus i Slagelse
Bilag 11) Slagelse Kommune og SBS Rådgivning har i samarbejde med og Lokale- og
Anlægsfonden i 2010 udarbejdet et idekatalog, Parcelhuskvarteret i bevægelse.
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