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1. HELHEDSPLANEN KORT FORTALT
Helhedsplanen tager udgangspunkt i at bygge videre på
campusområdets og RUC’s potentialer og værdier, herunder de
landskabelige værdier samt RUC’s identitet som det eksperimenterende
og socialt engageret universitet. Helhedsplanen søger samtidig
at adressere, hvordan campus kan styrke sin tiltrækningskraft og
sammenhæng både internt, men også eksternt i forhold til den
omgivende bydel Trekroner.
Derfor lægger helhedsplanens vision op til, at campus skal være et
knudepunkt, der i højere grad åbner sig for omverdenen samtidig
med, at campusoplevelsen og identiteten intensiveres.
Den planmæssige løsning er illustreret via tre fysiske greb:
campusstrøget, mødesteder og en grøn profil. Disse tematikker
implementeres ved hjælp af konkrete principper, der udfoldes i
helhedsplanen.
Der er lagt vægt på at sikre et sammenhængende forløb –
campusstrøget – som værende et genkendeligt og identitetsskabende
element på campus. Helhedsplanen udpeger en række primære torve,
pladsdannelser og grønne landskabsrum. Der beskrives principper for
livet mellem husene og kantzonerne, dvs. den nære zone omkring
facaderne, hvor bygningerne møder udemiljøet. Kantzonerne er
essentielle i forhold til at aktivere byrummene med liv, at understøtte
fællesskabet på campus og fornemmelsen af tryghed. Campusstrøget
er forbeholdt de bløde trafikanter i målet om at sikre et bilfrit miljø,
hvor parkering og biltrafik skal ske i kanten af campus.

aktive stueetager og større synlighed af områdets aktiviteter,
hvilket på sigt kan indebære en transformation af nogle af de i dag
forholdsvis introverte bygninger på campus. Aktive stueetager kan
desuden fremmes ved fortrinsvis at placere udadvendte funktioner
i kernebygninger, der således kan fungere som samlingspunkter for
området.
Endeligt beskriver helhedsplanen, hvorledes campusområdet
som helhed i højere grad kan forbindes til dets omgivelser og
bydelen Trekroner. Campusstrøget fungerer som ledetråd for
fodgængerstrømmen fra Trekroner st. til campus, samt som en
potentiel forbindelse for den mulige by- eller campusudvikling
mod nord. Stiforbindelser og fælles uderum forbinder RUC til
Professionshøjskolen Absalon som en fysisk ramme for synergi
mellem uddannelsesinstitutionerne. Grønne elementer som ådal,
skove og stisystemer forbinder campusområdet med bydelen
Trekroner og styrker de rekreative værdier i lokalområdet.

AUDITORIUM
42

Dertil indeholder helhedsplanen forslag til principper for
campusområdets bebyggelse, særligt for udvalgte mødesteder og
kernebygninger omkring campusstrøget. Dette via bearbejdning af
facader og kantzoner på kernebygningerne. Dette for at fremme
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2. INDLEDNING
2.1 OM OPGAVEN

2.2 INTRODUKTION TIL RUC CAMPUS

Denne helhedsplan skitserer en fysisk ramme for Roskilde Universitets
campusudvikling på kort og lang sigt, og er tænkt som et fælles
styringsredskab for den fysiske udvikling på campus. Helhedsplanen
skal således danne udgangspunktet for Bygningsstyrelsens
(BYGST) og Roskilde Universitets (RUC) prioriteringer af bygningsog arealmæssige dispositioner for fremtiden. Samtidig belyser
helhedsplanen en række løsninger på, hvordan den fysiske
planlægning kan fremme et levende, attraktivt og sammenhængende
campus.
Dertil har helhedsplanen til formål at udgøre et dialogredskab om
campusbydelens udvikling på tværs af ejerforhold og i det løbende
samarbejde med Roskilde Kommune. Dette i relation til bl.a.
infrastruktur, anvendelser, udformning af uderum og principper for
bebyggelse. Planen skal ses i lyset af gennemførte og fremtidige
opsigelser/udstykninger, som vil medføre mere blandede ejer- og
matrikelforhold på campus.
Dele af helhedsplanen bygger videre på centrale elementer fra den
campusplan, som RUC fik udarbejdet i 2013 af Arkitema Architects,
og som havde et stærkt afsæt i udbygningsmulighederne for
universitetet. Der har dog vist sig behov for en gentænkning af
de planmæssige principper for at sikre, at campusplanlægningen
afspejler de aktuelle forhold og tendenser, der vil præge campus

HELHEDSPLAN FOR RUC CAMPUS

|

Arkitema Architects |

s.6

de kommende år i kraft af bygningsoptimering, renoveringer og
opsigelser i den eksisterende bygningsmasse. Dertil står RUC overfor
at skulle gennemføre et belægningsprojekt, og BYGST forventer at
disponere midler til kunst på campus. Det er ønsket, at helhedsplanen
kan udgøre en overordnet ramme, der sikrer sammenhæng mellem
de forskellige initiativer og projekter.
Helhedsplanen skitserer en fremtidsplan for campus på et overordnet,
planmæssigt niveau, med enkelte forslag til konkrete udformninger
og nedslag. Der tages forbehold for, at helhedsplanen ikke behandler
alle tekniske forhold, herunder med tanke på brandplaner, tekniske
installationer mv. Den nærmere bearbejdning af byrum, infrastruktur
og bygninger vil således skulle undersøges og besluttes i regi af de
respektive projekter.
Helhedsplanen er udarbejdet af Arkitema Architects, BYGST og RUC.
Roskilde Kommune er blevet involveret via en arbejdsgruppe og
styregruppe.

RUC driver forskning og forskningsbaseret undervisning inden
for og på tværs af de humanistiske, naturvidenskabelige og
samfundsvidenskabelige hovedområder. Universitetet blev oprettet
i 1972 som Roskilde Universitetscenter, som følge af Folketingets
beslutning om oprettelse af universitetscentre. RUC’s profil er det
innovative og kritiske universitet, hvis opgave er eksperimenterende,
nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som
flytter samfundet fremad.
RUC er beliggende på adressen Universitetsvej 1 i Trekronerbydelen
ved Roskilde. Universitetet havde i 2018 ca. 8.800 studerende
og 950 ansatte. Universitetsbebyggelsen udgør et bygningsareal
på ca. 80.000 m² og er kendetegnet ved den oprindelige
punkthusbebyggelse fra 1970’erne samt nyere vinkelbygninger opført
mellem 2001-2005. Området er omgivet af bydelen Trekroner samt
sø, skov og opdyrket landskab. Lige syd for universitetsbebyggelsen
er Professionshøjskolen Absalon beliggende, samt en række
virksomheder, offentlige institutioner og kollegier.
RUC lejer universitetsbygningerne af BYGST, der er udlejer, grundejer
samt bygherre på større byggeprojekter til universitetet.

2.3 DEN LØBENDE UDVIKLING I BYGNINGSMASSEN

De første bygninger på campus, de karakteristiske punkthuse med
facader i søstensbeton tegnet af arkitekt Preben Hansen, blev
indviet i 1972. Den efterfølgende universitetsudbygning er tegnet af
forskellige arkitekter, ligesom varierende arkitektur løbende er blevet
introduceret. I årene 2001 – 2005 introducerede Henning Larsens
Tegnestue de vinkelformede bygninger i udkanten af området, hvor
facaderne er af gule mursten. I 2014 introducerede den samme
tegnestue endnu en ny bygningstypologi centralt i campusområdet,
hvor hvidpudsede facader står i kontrast til de omkringliggende grå
betonbygninger.
Landskabsarkitekt J. Palle Schmidt introducerede de karakteristiske
plateauer og terrasseringer af terrænet, med støttemure af træ
med regulære bede, der understøtter bebyggelsens grid-system, og
hvor der i dag står fuldkronede træer i bunddække overvejende af
vedbend. Den originale og karakteristiske belægning er overvejende
kvadratiske betonfliser. RUC har de seneste år haft løbende fokus på
opgradering af udearealerne på dele af campus via nye belægninger,
regnvandshåndtering,
træterrasser,
affaldsafskærmning
og
streetscape, nogle af disse på baggrund af forslag fra campusplanen
fra 2013.

Udviklingen i bygningsmassen på RUC er de seneste år præget af
behovet for at optimere den eksisterende bygningsmasse, hvorfor
fokus aktuelt ligger på bygningsrenovering samt reduktion af den
eksisterende bygningsmasse fremfor opførelse af nye bygninger.

1.

Tanken er at træpartiet skal stå ubehandlet og blive sølvgråt, så
det falder bedre ind med sø stens facaderne.

1.

Det er kendetegnende for udviklingen gennem årene, at der løbende
er blevet introduceret nye typologier, materialer og designløsninger
i bygninger og landskab, hvilket har skabt et forskelligartet udtryk i
området.
BILLEDER FRA STEDET
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3. VISION

Campus danner ramme for faglige eksperimenter, åbenhed og mangfoldighed. Roskilde Universitet er det vitale omdrejningspunkt for campus. Campus skal være et knudepunkt for mennesker:
borgere, erhvervsdrivende, studerende, ansatte såvel som besøgende.
Identiteten bygger på RUC’s miljø af viden, bæredygtighed og socialt samvær. Campus skal være
et samfundslaboratorium forankret og koblet i lokalområdet. Den fysiske bygningsstruktur skal indramme og intensivere campusoplevelsen.
Rumlige forbindelser med nicher og zoner til forskellig brug skal agere mødesteder, og synliggøre
tværfagligheden mellem aktører, og det aktive studiemiljø på området. En grøn tilgang og det naturgivne landskab udgør en integreret del af campusmiljøet og danner fundament for en grøn profil.
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4. ANALYSE OG FORUDSÆTNINGER
4.1 WORKSHOPS

4.2 ANALYSE AF CAMPUSOMRÅDET

For at understøtte helhedsplanprocessen har BYGST og RUC undervejs
arrangeret to workshops om campusudviklingen med repræsentanter
fra RUC’s ansatte, studerende samt naboaktører. Første workshop
havde fokus på vision og identitet, og anden workshop havde fokus
på de muligheder, der lå i den fremtidige indretning af området.
Begge workshops har mundet ud i konkrete input og anbefalinger,
som er adresseret i helhedsplanen. Bl.a. har workshopforløbet
været afgørende for at skabe en fælles forståelse for områdets
udfordringer og potentialer, hvilket bl.a. er afspejlet i helhedsplanens
analyse. Derudover har workshopforløbet sat et væsentligt præg
på helhedsplanens vision samt de konkrete designprincipper for
campusstrøg, byrum og stiforbindelser.

Helhedsplanens vision, fysiske greb og principper tager udgangspunkt
i en analyse og forståelse for campusområdets styrker og svagheder.
Analyseprocessen har vist, at campusområdet rummer en række
potentialer, som ønskes videreført eller styrket, herunder de grønne og
landskabelige værdier, den stationsnære placering tæt på København
samt det, at universitetet er samlet på et ‘ægte campus’, hvor også
andre uddannelsesinstitutioner, Professionshøjskolen Absalon, samt
erhverv og kollegier er samlokaliseret. Særligt workshopforløbet
har vist, at lokalområdet rummer en række interne samt eksterne
interessenter fra bl.a. Trekronerbydelen, der ser potentialer i synergi
og samarbejder med og omkring universitetet. RUC rummer allerede
i dag en række stærke funktioner, der fungerer som samlingspunkter,
som kan understøtte liv, møder og tværfaglighed, bl.a. biblioteket,
kantinen, studenterhuset samt FabLab, der er en eksperimenterende
lærings- og forskningsfacilitet – et prototype-værksted, der er åbent
for alle. Dertil repræsenterer RUC et universitet med en stærk historie
og identitet som det eksperimenterende og socialt engagerede
universitet.
Helhedsplanen søger samtidig at adressere campusområdets mangler
og svagheder. Campus vurderes at have behov for at styrke sin
tiltrækningskraft og sammenhæng både internt og med omverdenen,
og der savnes et tyngdepunkt, der kan tiltrække og samle.
Området opleves som svært at orientere sig i, de mange forskellige
arkitektoniske udtryk, der er blevet indført gennem årene, har skabt
et forskelligartet og uklart udtryk i området. Dertil fremtræder RUC’s
stærke identitet ikke tilstrækkeligt synligt i det fysiske miljø. Behovet
for en sammenhængende visuel identitet er også vigtig i lyset af
konkrete udstykninger på campusmatriklen (bygning 16, 17 og 18).
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Således har campusområdet potentiale for i højere grad at være
et omdrejningspunkt med en samlende lokal identitet, hvor både
universitetet, bydelen og de landskabelige kvaliteter bliver afspejlet.
Det kræver attraktioner som steder, der samler brugere på tværs af
ærinder og fagligheder i campusområdet. Eksisterende attraktioner
skal styrkes og synliggøres, og nye attraktioner skal tilføjes. Dette
skal medføre, at også borgere, erhvervsliv og andre udefrakommende
finder grund til at komme og tage del i campuslivet, for på den måde
at tage del i fællesskabet.
Der er desuden potentiale for, at campusområdet fremover i højere
grad åbner sig mod omverdenen. Det betyder, at alle områdets fire
sider bliver sat i spil: Ådalen med Trekronersøen og Trekroner by
bagved mod vest; skovbrynet og de dyrkede marker mod øst; marken
og de kommende boligbebyggelser mod nord samt koblingen til den
nye bydel og togstationen mod syd. Disse områder skal forbindes til
campusområdet og have lov til at præge campus og omvendt.
I denne helhedsplan defineres ‘campusområdet’ som det nære
område omkring selve universitetsbygningerne, Professionshøjskolen
Absalon og Trekroner Forkerpark.

Børnehuset trekroner
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UDANNELSESFUNKTIONER
INSTITUTIONER
REKREATIVE FUNKTIONER
ERHVERSFUNKTIONER
BOLIGER
UNGDOMSBOLIGER
KOLLEGIEBOLIGER

BOLIGOMRÅDE

RUC campus er beliggende i Trekroner tæt på Roskilde centrum.
Oversigtskortene viser campusområdets placering i forhold til
omgivelserne. Indenfor 700 meter findes bydelen Trekroner mod vest
og mod nord. Indenfor 2 km findes Roskilde by, og der er 4 km til
Roskilde Fjord.
Bydelen Trekroner består ovevejende af boligområder samt skole og
institutioner. Mod syd støder Trekroner Station og den bymæssige
bebyggelse i form af erhvervsområde og centerområde op til
campusområdet, mens motorvejen er beliggende syd for med afkørsel
umiddelbart øst for. Den lokale infrastruktur fører campusområdet
primært mod øst, syd og vest.

BOLIGOMRÅDE

CAMPUSOMRÅDE

VIDENSERHVERV
CENTEROMRÅDE
ERHVERVSOMRÅDE
ERHVERVSOMRÅDE
S

FUNKTIONER TREKRONER

2 km

4 km

700 m

CAMPUSOMRÅDETS PLACERING
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Motorvej

Primær vejstruktur

Togbane

Sekundær vejstruktur

INFRASTRUKTUR OMKRING CAMPUS

Med Trekroners kommende byudvikling vil RUC Campus opnå en
fornyet central placering i lokalområdet. Byudvikling med boliger
og erhverv ligger tæt op ad campusområdet og kan understøtte
et byintegreret campus. Dette er illustreret på kortet til højre, hvor
pilene angiver potentialet for forbindelser og kobling mellem campus
og den omgivende byudvikling.
GRÅ: BYGST matrikel
GUL: Stationsnær byudvikling i syd
RØD: Byudvilking fra vest og nord
Campusområdet placering i landskabet er en del af identiteten.
Campusområdet er omgivet af store grønne landskabstræk, som kan
trækkes ind på campus. De grønne træk, der i særlig grad bidrager til
identiteten, er den grønne kile og søområdet i vest samt skovbrynet
med felter af fredsskov i øst.
Ankomsten til campusområdet sker enten via kollektiv transport via
stationen i syd samt busruten, der kører ind ad Korallens Allé i øst.
Biler ankommer fra syd eller øst. Gående samt cyklister ankommer
overvejende fra syd og vest.

Station

BYUDVIKLING OMKRING CAMPUS

Trekroner St.

ROSKILDE KOMMUNES GRØNNE RING OMKRING CAMPUS

HOVEDANKOMSTRUTER TIL CAMPUS
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ANALYSE / STEDETS POTENTIALE
RUCs identitet og historie

FUNKTIONER
Universitetsfunktioner - vidensproduktion af høj kvalitet inden for
mange fagfelter, bibliotek og fx FAB-LAB er åbent for alle, ægte
campus - et samlet universitet

Faglig identitet:
Fokus på tværfaglighed, inddragelse, gruppe- og projektarbejde,
kritik af det bestående samt fællesskaber
Fysisk identitet:
Natur - et ‘ægte’ campus som et samlet universitet med flere
uddannelsesinstitutioner i en bebyggelse beliggende i grønne
omgivelser.

MØDESTEDER
Mange mødesteder, både ude og inde, fællesskaber
UDERUM
Mange uderum, udsigt til landskab og by
ARKITEKTUR
Det originale bevarede modulære punkthusbyggeri er RUCs primære
arkitektoniske identitet

Tilhørsforhold:
Placering i Trekroner mellem Roskilde og København

INFRASTRUKTUR
Stationsnært, i Trekroner tæt på Roskilde og tæt på København
NATUR
Stort landskabstræk i form af ådalen som et smukt åbent landskab,
en del af Roskildes Grønne Ring
PARKERING
Større arealer med parkering på terræn i udkanten af campus
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Natur tæt ved
læringsbygninger

tagterrasse med udsigt
Åbne facader

Gode adgangsforhold for område

Grønne pauserum

Streetscape

Ådal

- Udsigt
- Udendørs læringsrum
- Bearbejdet kantzone
med ophold

- Udsigt
- Udendørs læringsrum
Kantinen

Åbning af facader

Grøn ankomst

Grønne pauserum
Allétræer

Regnvandshåndtering
Niche dannende grønt

Regnvandshåndtering

Oprindelig
RUC identitet

Fredskov

Fredskov

Ukontrolleret natur

Foranderligt forløb

Grønt udenfor læringsrum

Fredskov
Kuperet terræn

Mulighed for ny brug

Grønne kiler
FABLAB

Kontrolleret parkmiljø

Grønne pauserum
Studenterhus

Grønne pauserum

Regnvandshåndtering
Arboret

Aktiv brug af arboret
Univeristetsbibliotek

Skabe forbindelse til Absalon

POTENTIALER PÅ CAMPUS

NATURPOTENTIALER PÅ CAMPUS
HELHEDSPLAN FOR RUC CAMPUS
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ANALYSE / STEDETS SVAGHEDER
Mangler ‘reason to stay longer’

FUNKTIONER
Centrale funktioner kan opleves som spredte, usynlige og svære
at finde. Campus er monofunktionelt og indelukket. RUC er ikke til
stede i Trekroner/Roskilde og Trekroner/ Roskilde er ikke til stede på
RUC. Uklart hierarki.

Campus opleves som en ø, der lukker sig om sig selv
Manglende tyngdepunkter/ mødesteder/ samlende enhed

MØDESTEDER
Der mangler hierarki i forbindelser og funktioner. Om campus er
spredt eller samlet, savnes bedre byrum og oplevelser på campus.
UDERUM
Inviterer ikke til ophold, diffuse (udflydende) byrum, uklart hierarki,
usynlige mødesteder.
ARKITEKTUR
Anonym, lukket og bygningsarkitektur, der forekommer afvisende.
Nedslidte bygninger. Vinkelbygninger lukker mod landskabet.
Forskelligartet udtryk i arkitektur og landskab.
INFRASTRUKTUR
Uklart hierarki og uklare ankomstforhold - ”porten(e) til campus”.
Ulare stiforbindelser ind og ud af området, wayfinding problemer i
krydsningspunkter.
NATUR
Landskabet opleves ikke tilstrækkeligt inde fra campus, naturen på
campus fremstår identitetsløs.
PARKERING
Større arealer med overfladeparkering i udkanten af campus.
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- Manglende brug at tagterrasse
- Manglende brug af facilitet

- Uudnyttet grønne arealer
- Manglende tilhørsforhold til
ældre bygningstruktur

Privat gårdrum
Manglende iscenesættelse
af indgang

Lukkethed grundet
støttemuren

Uudnyttet udendørs læringsområde

- Identitetsløst transitrum med
manglede vejvisning til faciliteter
- Et begrænset FABLAB

Manglende iscenesættelse af
indgang

Manglende hierarki
af bløde trafﬁkanter
Aﬂukket miljø langs
pergola med mørke
overgangszoner.

Uudnyttede grønne
mellemrum

Manglende skiltning af
facilitet
Manglende iscenesættelse af
indgang

SVAGHEDER PÅ CAMPUS
HELHEDSPLAN FOR RUC CAMPUS
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4.3 DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING

DET GÆLDENDE PLANGRUNDLAG
RUC er omfattet af kommuneplanrammer fra 2016, rammelokalplan
406 fra 2016, samt diverse lokalplaner. Det gældende plangrundlag
muliggør ikke, at der etableres andre funktioner end uddannelses- og
forskningsinstitutioner centralt på campus. Etablering af andre anvendelser kræver som udgangspunkt en ændring af plangrundlaget.
KOMMUNEPLANRAMME, 2016
2.D.18
“Området udlægges til offentlige og private fællesanlæg: skole, børneog ældreinstitutioner, kirke og kirkegård, bibliotek, socialeinstitutioner,
administration (stat, kommune), sygehus, offentligtværk, universitet,
forsøgsanlæg, teater, trafikanlæg.”
LOKALPLAN NR. 265 + TILLÆG 1
For Roskilde Universitetscenter
Roskilde Kommune 14.04.1993 + 04.12.1996

LOKALPLAN 424
Udbygning af RUC
Roskilde Kommune 21.09.2005
OMRÅDETS ANVENDELSE
§3.1 ”Område 1 må kun anvendes til offentlige formål (undervisning
og forskning samt trafikvej)”
§3.2 ”Område 2 må kun anvendes til offentlige formål (undervisning
og forskning) samt ikke generende erhverv med tilknytning til
undervisning og forskning.”
§3.3 ”Område 3 må kun anvendes til boligformål (ungdomsboliger).”
§3.4 ”Område 4 må kun anvendes til offentlige formål (undervisning
og forskning).”

OMRÅDETS ANVENDELSE
§3.1 ”Områderne A, B og C må med nedennævnte undtagelser kun
anvendes til uddannelses- og forskningsinstitutioner...”
§3.2 ”Der må ikke inden for lokalplanområdet drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel.”
§3.3 ”Inden for områderne A, B og C må der kun udøves virksomhed,
som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører støv eller lugtgener. Der
kan ikke tillades støjmæssigt stærkt generende virksomheder”
LOKALPLAN NR. 282
RUC - med udbygning mod syd
Roskilde Kommune 01.12.1999
(Delvist aflyst af 367)
OMRÅDE II’S ANVENDELSE
§3.1 Området må kun anvendes til uddannelses- og forskningsinstitutioner.

LOKALPLAN 217
RUC erhverv
Roskilde Kommune 31.05.1989
(Delvist aflyst af 282 (delområde 2), 340, 348, 367, 383, 402, 405, 417
og 424)
OMRÅDETS ANVENDELSE
§3.1 ”Område A - bortset fra det i pkt. 3.3 omhandlede areal - må kun
anvendes til boligformål med tilhørende institutioner, centerfunktioner,
kirke, hotel og kongrescenter. Den nærmere udformning og anvendelse
af bebyggelsen skal fastlægges ved supplerende lokalplanlægning.”
§3.2 ”Område B - bortset fra det i pkt. 3.3 omhandlede areal - må kun
anvendes til uddannelses- og forskningsinstitutioner, kollegie/boliger
for unge og lign., og offentlige institutioner. Desuden kan området
efter byrådets godkendelse anvendes til forskningsprægede erhvervsformål,
udstillingsformål og lignende funktioner, som efter byrådets skøn finder indpasning i området.”
§3.3 ”De på kortbilag nr. 4 med særlig signatur viste dele af område A
og B må kun anvendes til park, fritidsfunktioner og regnvandsbassiner.”
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§3.4 ”Der må ikke inden for område B drives handel med dagligvarer
Eller foregå anden detailhandel.”
§3.5 ”I område B kan der i tilknytning til institutioner og virksomheder
etableres portnerboliger.”
LOKALPLAN 348
Ungdomsboliger ved Trekroner Allé
Roskilde Kommune 12.04.2000
(Delvist aflyst af 367)
OMRÅDETS ANVENDELSE
§3.1 Område l skal udlægges til Strøg med eventuel tilhørende pavillionbebyggelse med let erhverv. Syd for Søen er der mulighed for eventuel senere fortætning med boligbebyggelse.
§3.2 Område 2 skal udlægges til ungdomsboliger og tilhørende fællesfaciliteter samt en bolig til anden anvendelse.
LOKALPLAN 402
Universitetsparken - Vest for Universitetsvej, Nord for Trekroner Allé
Roskilde Kommune 26.11.2003
OMRÅDETS ANVENDELSE
§3.1 ”Område A må kun anvendes til liberale erhverv, offentlige formål
og til etageboligbebyggelse, - boliger eller ungdomsboliger med der til
hørende fælleslokaler. Derudover kan et etageareal på maksimalt 300
m² anvendes til café, detailhandel eller tilsvarende udadvendte byfunktioner.
Minimum 200 m² skal heraf etableres i stueetagen overfor Trekroner
Sø som forudsætning for nybyggeri i område A, jf. § 14.4.”
§3.2 ”Område B, D og E må kun anvendes til liberale erhverv og
offentlige formål (kontor, institution, undervisning og lignende).”
§3.3 ”Område C må kun anvendes til liberale erhverv, offentlige
formål (kontor, institution, undervisning og lignende) og til
etageboligbebyggelse, - boliger eller ungdomsboliger med
fælleslokaler.”

§3.4 ”Område F må kun anvendes til etageboligbebyggelse, - boliger eller ungdomsboliger med tilhørende fælleshus / fælleslokaler.”
LOKALPLAN 406
Rammelokalplan Trekroner Øst
Roskilde Kommune 26.01.2005
(Delvist aflyst af 424, 419, 421, 430, 520, 521, 528, 574, 593, 626,
634)
OMRÅDETS ANVENDELSE
§3.1 Lokalplanområde A
”...Området skal anvendes til universitetsformål, uddannelse og
forskning og erhverv med tilknytning hertil samt i mindre omfang
til ungdomsboliger, butikker på op til 300 m2 og offentlige
og private servicefunktioner.”

Offentlige formål
Boligområde
Rekreativt område
Centerområde
Erhvervsområde
Landområde

265+

§3.2 Lokalplanområde B
”Området skal anvendes til boliger, institutioner og fællesfaciliteter
(f.eks. forsamlingshus, markedsplads og bygninger til
fritidsaktiviteter) samt i mindre omfang til liberale erhverv og
butikker på op til 300 m2...”

217

424

282

§3.3 Lokalplanområde C
”Området skal anvendes til offentlige rekreative formål (f.eks. skovrejsning, bygninger og anlæg til fritidsaktiviteter), samt til 100-200
boliger i områderne 12 og 13 ...”
§3.4 By- og landzone
Bebyggelse skal opføres indenfor lokalplanområdets byzone som
vist på kortbilag 2. For den resterende del af området, som ligger
i landzone, gælder kommuneplanens eksisterende rammer for
jordbrugsområder.

265

406

417
348
217
402
S

KOMMUNEPLANRAMMER

LOKALPLANSOVERSIGT

LOKALPLAN 417
RUC ungdomsboliger
Roskilde Kommune 16.02.2005
OMRÅDETS ANVENDELSE
§3 ”Området skal anvendes til boligformål (ungdomsboliger).”
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5. FYSISKE GREB
De tre fysiske greb beskriver tilsammen den overordnede idé bag
helhedsplanens fremtidsscenarie.

5.1 CAMPUSSTRØGET
Karakterskabende fysisk forbindelse og samlingssted for det sociale
liv og vidensmiljø
Campusstrøget er den centrale rumlige forbindelse mellem
campusområdets faciliteter – en hovedåre, hvor man kan orientere
sig, hvor man kobler fra og til, hvor man samles og fordeles.
Campusstrøget er samtidig rygrad i campus og et styrerende element
i planen.

Campusstrøget tilfører muligheder for udendørs ophold samt
aktivering af kantzonerne, dvs. de nære zoner hvor bygningerne
møder udemiljøet. Hvor campusstrøget møder bygningerne stiller
det krav til facadernes udformning samt de funktioner, der ønskes
etableret i stueetagerne.
Diversiteten i rumlighederne og kravene dertil gør derved
campusstrøget til et identitetsskabende element for campus.

42

43

41

Campusstrøget er et samlende element i forhold til campuslivet. Den
skaber rammen for uformelle møder og sociale fællesskaber på tværs
af faglighed. Den danner også en fysisk forbindelse mellem centrale
bygninger og vigtige funktioner, og binder dermed hele campus
sammen både internt og i mødet med omverdenen. De vigtigste
sociale mødesteder og nicher – både inde og ude - er placeret på
og omkring strøget. De skaber nærhed mellem campusområdets
forskellige brugere og rum for kreativ udfoldelse, afslapning og
tilfældige møder.

44

45

46

40

03

00
01

22

Campusstrøget skaber bedre overblik og orientering på campus.
Strøget er et ledende element, som guider brugere og besøgende
nemt til og rundt på området. Den består af et forløb af rum og
stræder med varieret grad af urbanitet. Den er letgenkendelig, og
fungerer som ledelinje gennem området.

21

20

04

18

23

24

19

16

06

05

08

07

28

15

38

02

09

17

13

10

11

12

36

37

14

25
26

27

CAMPUSSTRØGET
SEKUNDÆRE STIER
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FRA UKLART HIERARKI TIL DEFINERET CAMPUSSTRØG

CAMPUSOPLEVELSEN I DAG

I dag karakteriseres campusoplevelsen af et uklart hierarki i stier og veje, som
gør det vanskeligt at orientere sig på campus.

MANGE FORLØB OG UKLART HIERARKI

Veje og stier udgør et net at forbindelser, der spreder mere end det samler livet
på campusområdet. Det betyder, at der ikke er steder som giver oplevelsen af
at være midt i et levende campusmiljø. Det betyder også, at en central funktion
som kantinen er vanskelig både at vise vej til og at finde frem til.

CAMPUSSTRØGET - ET URBANT FORLØB

Ved at introducere campusstrøget som et koncentreret hovedforløb med mere
urban karakter gennem campus, samles flowet af studerende og forskere og
øvrige, så campusoplevelsen bliver intensiveret. Campusstrøget sammenkobler
alle de vigtigste fælles faciliteter og er det samlende rum for interaktion, aktivitet, eksponering og kommunikation på tværs af både små og store fællesskaber
og netværk. Det er her man ser hinanden og bliver set.
CAMPUSSTRØGET
SEKUNDÆRE STIER
LANDSKABSSTIER
BYGNINGER
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5.2 SOCIALE OG FAGLIGE MØDESTEDER
Kernebygninger, der tiltrækker og aktiverer
KERNEBYGNINGER
Kernebygningerne huser de sociale og faglige mødesteder, der
fungerer som samlingspunkter for campusliv og menneskeflows,
og som spændes ud som et net over campus. Kernebygningerne er
principielt udpeget på oversigtskortet på næste side. Det er centrale
bygninger, som på sigt skal huse faciliteter, der har en tværgående
og udadvendt funktion, særligt i stueetagerne. Grundet bygningernes
sociale faciliteter har de potentiale for at invitere en bred vifte af
interessenter ind i universitetsmiljøet. De danner dermed rammen for
fællesskaber og socialt samvær på tværs af fagligheder og aktører.
Kernebygningerne skal støtte op omkring campusstrøget og omvendt.
Dette via synlige og aktive stueetager, som skaber gennemsigtighed
mellem det udendørs campusmiljø og læringsmiljøet inde i
bygningerne. Derfor er det væsentligt, at kernebygningerne
har en placering ud til campusstrøget, og at bearbejdning af
kernebygningernes funktioner og facader koordineres med den
løbende indsats i byrum og belægninger.
Som de primære kernebygninger, hvor mødesteder, tiltrækningskraft
og den udadvendte karakter vægtes højt, udpeges principielt
bygning 26 (bibliotek), 13 (studenterhuset), 16, 17, 18
(afhændet til Freja Ejendomme), 24 (forventes opsagt af RUC),
4-6, 7, 44 (undervisningsbygninger), 00, 01 (kantine) og 03
(hovedadministrations- og undervisningsbygning). Bygning 36-37
indgår dertil som en mulig placering for en tværgående vidensfunktion
med tiltrækningskraft, der kan styrke den østlige del af campus samt
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styrke forbindelsen til Professionshøjskolen Absalon.
Udover kernebygningerne, er der ved øvrige bygningsfacader langs
campusstrøget yderligere potentiale for også at fremme aktive
stueetager. Dette gælder bygning 5, 10 og 14, samt bygningerne
Trekronerkollegiet og Idunkollegiet, der er beliggende syd for campus
langs forgængerpassagen, der forbinder campus med Trekroner st.
Tilsammen ligger disse bygninger som perler på en snor langs
campusstrøget. Flere af disse bygninger indeholder i dag allerede
stærke funktioner såsom kantine, studenterhus og FabLab, men hvor
bygningernes fysik kan opleves som forholdsvis introvert. Andre
bygninger indeholder i dag almindelig undervisning, står tomme
(bygning 16, 17, 18) eller er under funktionel fornyelse, hvorfor der
er potentiale for at tiltrække og indplacere nye, campusrelevante
funktioner.
FORSLAG TIL FUNKTIONER
For at fremme sociale og faglige mødesteder anbefales det, at
kernebygningerne indrettes med funktioner, der tiltrækker bredt, og
som understøtter campus, udelivet og fællesskabet. Dette gælder
særligt stueetagerne omkring de primære torve- og pladsdannelser
(se Afsnit 8 og 9), og gælder uagtet bygningernes ejerforhold.
Konkrete forslag til udadvendte funktioner i stueetagerne i
kernebygninger inden for universitetets bygningsmasse kunne være
tværgående undervisnings- /laboratoriefaciliteter, studenterhub,
netværksfunktioner, bibliotek, kantine, kaffesteder, kiosk, boghandel,
fitness, faglige udstillingsrum mv. Indplacering af funktioner vil
skulle ske under hensyn til universitetets øvrige lokaleplanlægning

samt inden for den til enhver tid gældende campuslovgivning/
universitetslovgivning.
Kernebygninger, som fremover ikke skal anvendes til
universitetsformål, kan i stueetagerne dertil indeholde en bredere
pallette af funktioner, som udover de førnævnte også kunne
omfatte iværksættermiljø/starts-ups, udadvendte vidensfunktioner,
spise-/madsteder, marked, caféer, brede sportstilbud, gallerier,
cykelhandler mv.
Øvrige arealer, herunder lokaler på øvre etager, der således ikke
grænser direkte op til campusstrøget, kan indrettes til øvrige
campusrelevante funktioner, offentlige institutioner eller erhverv.
Konkrete forslag til funktioner er anden uddannelsesinstitution,
skole, dagsinstitution, aftenskole, lokale foreninger, statslige
institutioner, liberalt erhverv, videnserhverv, kontorhotel,
iværksættermiljø/starts-ups mv.
De øvrige universitetsbygninger vil fortsat blive anvendt til
fortrinsvis undervisnings- og forskningsrelaterede formål.
Det anbefales, at introverte funktioner såsom almindelige
kontorarbejdspladser og boliger undgås i kernebygningernes
stueetager. Generelt frarådes boligbyggeri centralt på campus,
og således også i de udpegede kernebygninger. Boliger henvises
i stedet til de mere perifere dele af campus, hvor det også vil
være lettere at tilvejebringe den nødvendige parkeringsforsyning.
Undtaget er studieboliger, der eventuelt vil kunne indplaceres i
bygninger, der ikke er udpeget som kernebygninger.
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AUDITORIUM
42

43

41
44

45

46

40
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01

EKSISTERENDE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS
FREMTIDIGE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS
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BYGNING 00
STORE AUDITORIUM
EKSISTERENDE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS
BYGNING 01
KANTINE OG STUDENT HUB
FREMTIDIGE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS
BYGNING 03
SERVICE DESK

21

STORE AUDITORIUM

BYGNING 01

24
KANTINE OG STUDENT HUB

BYGNING 03

SERVICE DESK

BYGNING 07

ØVRIGE BYGNINGER MED POTENTIALE FOR
AKTIV STUEETAGE

BYGNING
13
STUDENTERHUSET
KERNEBYGNINGER
TIL UDDANNELSE- OG FORSKNING

BYGNING 07

SÆRLIG UNDERVISNINGSBYGNING

ØVRIGE UNIVERSITETSBYGNINGER TIL ALM.
UDDANNELSE OG FORSKNING

ØVRIGE
MED POTENTIALE
FOR
BYGNING
26 BYGNINGER
BIBLIOTEK
EKSISTERENDE
KERNEBYGNINGER
PÅ CAMPUS
AKTIV STUEETAGE
FREMTIDIGE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS
ØVRIGE UNIVERSITETSBYGNINGER TIL ALM.
UDDANNELSE OG FORSKNING

BYGNING 13

STUDENTERHUSET
25

BYGNING 00
BYGNING 26

STORE AUDITORIUM
BIBLIOTEK

BYGNING 01

KANTINE OG STUDENT
HUB
IDUN KOLLEGIET

BYGNING 03
BYGNING 00
BYGNING 07
BYGNING 01
BYGNING 13
BYGNING 03
BYGNING 26
BYGNING 07

SERVICE DESK
STORE AUDITORIUM
SÆRLIG UNDERVISNINGSBYGNING
KANTINE OG STUDENT HUB
STUDENTERHUSET
TREKRONER KOLLEGIET
SERVICE DESK
BIBLIOTEK
SÆRLIG UNDERVISNINGSBYGNING

ØVRIGE
BYGNINGERHVOR
MED DER
POTENTIALE
FOR
KERNEBYGNINGER
KAN ETABLERES
AKTIV
STUEETAGE
NYE
FUNKTIONER

BYGNING 13

STUDENTERHUSET

ØVRIGE UNIVERSITETSBYGNINGER
TILETABLERES
ALM.
BYGNINGER HVOR DER KAN
UDDANNELSE
OG FORSKNING
NYE FUNKTIONER

BYGNING 26

BIBLIOTEK

KERNEBYGNINGER HVOR DER KAN ETABLERES
NYE FUNKTIONER
ØVRIGE BYGNINGER HVOR DER KAN ETABLERES
NYE FUNKTIONER
CAMPUSSTRØGET
ØVRIGE BYGNINGER

EKSISTERENDE KERNEBYGNINGER
CAMPUS
KERNEBYGNINGER
HVOR DER KANPÅ
ETABLERES
NYE FUNKTIONER
FREMTIDIGE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS
KERNEBYGNINGER
UDDANNELSEOG FORSKNING
ØVRIGE BYGNINGERTIL
HVOR
DER KAN ETABLERES
NYE FUNKTIONER
ØVRIGE BYGNINGER MED POTENTIALE FOR
AKTIV
STUEETAGE
CAMPUSSTRØGET
ØVRIGE UNIVERSITETSBYGNINGER TIL ALM.
ØVRIGE
BYGNINGER
KERNEBYGNINGER
TIL UDDANNELSE- OG FORSKNING
UDDANNELSE
OG FORSKNING

20

19

04

18

23

BYGNING 00

KERNEBYGNINGER TIL UDDANNELSE- OG FORSKNING

SÆRLIG UNDERVISNINGSBYGNING

03

00
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16

06

05

08

07

28

15

26

02

09

17

13

38

10

11

12

36

37

14

27

KORALLEN KOLLEGIET

ABSALON

KERNEBYGNINGER
CAMPUSSTRØGET HVOR DER KAN ETABLERES
NYE FUNKTIONER
ØVRIGE
ØVRIGE BYGNINGER
BYGNINGER HVOR DER KAN ETABLERES
NYE FUNKTIONER
CAMPUSSTRØGET
ØVRIGE BYGNINGER
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UDVIKLING AF SOCIALE OG FAGLIGE MØDESTEDER

see commentary for clariﬁcation of which buildings
need to be set in the below categories. ANJL unclear
about most...

see commentary for clariﬁcation of which buildings
need to be set in the below categories. ANJL unclear
about most...

EKSISTERENDE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS
FREMTIDIGE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS

CAMPUS 2019

KERNEBYGNINGER TIL UDDANNELSE- OG FORSKNING

Bygning 00
Bygning 01
Bygning 03
Bygning 07
Bygning 13
Bygning 26

ØVRIGE BYGNINGER MED POTENTIALE FOR
AKTIV STUEETAGE

Store Auditorium
Kantine og Student hub
Service desk
Særlig undervisningsbygning
Studenterhuset
Bibliotek

ØVRIGE UNIVERSITETSBYGNINGER TIL ALM.
UDDANNELSE OG FORSKNING
KERNEBYGNINGER HVOR DER KAN ETABLERES
NYE FUNKTIONER
ØVRIGE BYGNINGER HVOR DER KAN ETABLERES
NYE FUNKTIONER

EKSISTERENDE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS
BYGNING 00

STORE AUDITORIUM
CAMPUSSTRØGET

BYGNING 01

KANTINE OG STUDENT
HUB
ØVRIGE
BYGNINGER

BYGNING 03

SERVICE DESK

KERNEBYGNINGER TIL UDDANNELSE- OG FORSKNING

BYGNING 07

SÆRLIG UNDERVISNINGSBYGNING

ØVRIGE BYGNINGER MED POTENTIALE FOR
AKTIV STUEETAGE

BYGNING 13

STUDENTERHUSET

BYGNING 26

BIBLIOTEK

ØVRIGE UNIVERSITETSBYGNINGER TIL ALM.
UDDANNELSE
FORSKNING
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KERNEBYGNINGER HVOR DER KAN ETABLERES
NYE FUNKTIONER

STORE AUDITORIUM

BYGNING 01

KANTINE OG STUDENT HUB

BYGNING 03

SERVICE DESK

CAMPUS I FREMTIDEN

Få attraktioner og mødesteder

FREMTIDIGE KERNEBYGNINGER PÅ CAMPUS

BYGNING 00

Ved
at etablere
sociale
og faglige mødesteder i et sammenhængende
BYGNING
07 flere
SÆRLIG
UNDERVISNINGSBYGNING
forløb, samles attraktionerne omkring byrumshierarkiet. Mødestederne/kernebygningerne
campusstrøget, hvilket er med til at styrke campuslivBYGNING 13understøtter
STUDENTERHUSET
et og sammenhængkraften. Ved at bearbejde overgangen mellem bygningen og
strøget
(kantzonen),
skabes samspil mellem ude og inde. .
BYGNING
26
BIBLIOTEK
Bygning 00
Bygning 01
Bygning 03
Bygning 07
Bygning 13
Bygning 26

Store Auditorium
Kantine og Student hub
Service desk
Særlig undervisningsbygning
Studenterhuset
Bibliotek

Bygning 04, 06, 16, 17, 18, 24, 36, 37 og 44 er fremtidige mødesteder / attraktioner

CAMPUS I DAG

Få attraktioner og mødesteder

CAMPUS I FREMTIDEN

De sociale og faglige mødesteder udspændes som et net over campus. Dette sikrer
et tilbud af strategisk placerede attraktioner og tyngdepunkter på campus, der kan
tiltrække og fastholde brugere og besøgende for at understøtte campuslivet, mødet
mellem mennesker og campusområdets rolle som omdrejningspunkt for bydelen.
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MULIG BEARBEJDNING AF SOCIALE OG FAGLIGE MØDESTEDER
Et bærende princip i helhedsplanen er, at de sociale og faglige
mødesteder (kernebygningerne) samt det nære udeareal bearbejdes
på en måde, der understøtter koblingen mellem ude og inde. Facader, der vender ud mod campusstrøget, bør bearbejdes med en aktiv
stueetage og en aktiv kantzone.
Muligheder herfor er skitseret her.
Se også Afsnit 8 om Livet mellem husene og kantzoner.

AKTIVERING AF BYRUMMET OMKRING

Mødestedernes samspil med omgivelserne bliver styrket, når udemiljøet omkring
bygningen bliver bearbejdet og aktiveret. Afhængig af, hvor central bygningen
ligger, kan det ske på en eller flere sider. Bemærk, at en aktivering af uderummet
som udgangspunkt altid anbefales ledsaget af en facadebearbejdning af den
pågældende bygning, så inde-ude-relationen sikres, og investeringer i bygninger
og byrum går hånd i hånd.

HELHEDSPLAN FOR RUC CAMPUS

|

Arkitema Architects |

s.26

GLIDENDE OVERGANG MELLEM UDE OG INDE

Ved at etablere en større åbenhed i facaden, bliver der skabt en mere glidende overgang
mellem inde og ude. Det kan være fysisk med døråbninger eller visuelt med eksempelvis
større vinduespartier - eller begge dele. Dertil er der potentiale for, at lade bygningen
stueetage-funktion indtage byrummet, fx med spisepladser, udendørs gruppefaciliteter
eller udstillinger.

GLIDENDE OVERGANG OG KANTZONE

Ved at bearbejde zonen langs facaden med eksempelvis nye siddemuligheder, vil
det understøtte en åben facade. Bearbejdningen kan være omkring en indgang
eller langs dele af, eller langs hele facaden.

ISCENESÆTTELSE AF INDGANGSPARTI

Med et iscenesat indgangsparti, der markerer sig tydeligt i campusstrøgets
forløb, vil de både kunne fremhæve bygningen som betydningsfuld og udgøre
orienteringspunker i campusområdet, der fremmer wayfinding.
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5.3 GRØN PROFIL
Landskabet giver området en grøn karakter, forbinder Trekroner og
er rammen om et sundt og inspirerende udendørs læringsmiljø.
Campusområdets unikke placering i det åbne landskab adskiller
RUC fra andre danske universitetsmiljøer. Landskabet er et aktiv, der
både understøtter campusidentiteten med en stærk grøn profil og
det knytter campus sammen med det øvrige Trekroner.
Campus skal være et rekreativt område, der i højere grad inddrager
det omkringliggende naturlandskab med tiltag som flere stier og nye
opholds- og aktivitetsområder også mod øst og nord. Store grønne
landskabsrum i campusområdet skal, sammen med mindre bygningsnære grønne pauserum, bidrage til et sundt og inspirerende
læringsmiljø.
Ådalen i vest
Den grønne kile med ådalen og Trekronersøen er et af bydelens og
campusområdets største landskabelige aktiver. Den er karakteriseret
ved at være en åben, grøn flade med blødt terræn, spredt beplantning og flere supplerende blå elementer som åen og de små søer.
Stierne igennem landskabet er fremtrædende, og de motiverer det
rekreative potentiale og skaber oplevelsesrige forbindelser på kryds
og tværs. Beplantningens karakter i det vestlige campusområde
fremtræder mere åbent end i det østlige campusområde. Ådalen
bærer præg af de sociale og rekreative aktiviteter.
I campusområdets vestlige del skal det landskabelige karaktertræk,
med den åbne grønne flade og spredt beplantning og blå elementer,
styrkes. Eksisterende livlige sociale og rekreative udemiljøer skal
suppleres med flere varierede opholdsmuligheder.
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Skovbrynet i øst
Som en ryg mod øst ligger skovbrynet og skaber rum og læ for
campus. Udefra har det en lige kant mens det indefra har en mere
flosset kant, som opløser sig og bliver til større grupper af træer og
spredt beplantning, som flere steder fremtræder tæt. Skovbrynet
rummer dele med fredsskov. Her er færre og mindre synlige stier.
Beplantningens karakter i det østlige campusområde fremtræder
mere fortættet end i det vestlige campusområde. Skovbrynet opleves som et stille og ekstensivt anvendt område.

By og station mod syd
Området syd for campus bærer mere præg af bymæssige, lavurbane
træk end landskabelige træk. Her er adgang, indkørsler og stisystemer og byfunktioner i fokus.

I campusområdets østlige del skal det landskabelige karaktertræk
med den rumlige og fortættede beplantning videreudvikles. Med
flere varierede sociale og rekreative udemiljøer samt flere tydelige
stier, vil anvendelsen af området øges og landskabskvaliteterne
sættes bedre i spil.

Landskabstrækkene fortsætter inde på campus
De indre landskabsrum afspejler de store landskabstræk, der omgiver campus. Ligesom de fortættede skovbeplantninger i øst, så bærer
de østlige landskabsrum inde på campus også præg af at være
grønne rum med en mere lukket landskabstypologi med fortættet
beplantning og træer. Det mere åbne landskabstræk med ådalen i
vest sætter præg på de vestligt beliggende landskabsrum, som også
får en mere åben karakter med spredt beplantning og flere steder
med udsigtsmuligheder.

Markerne i nord
Det åbne land i nord ligger hen som åbent land med plant terræn
af dyrket mark. Der er vidder og udsigt. Længere nord for markerne
ligger byudviklingsområdet i Trekroner Nord.
I campusområdets nordlige del er der potentiale for at aktivere
markarealet, så området bringes i spil i forhold til campusmiljøet
og samtidig danner en aktiv overgang til det kommende byområde
længere mod nord. ’Campus farming’ er tænkt som et begreb, der
kombinerer landbrugslandskabet med campusmiljøet. Det kan konkret implementeres som urban farming med dyrkning af fødevarer i et
samarbejde mellem universitet, borgere, madsteder og virksomheder på og omkring RUC. Alternativt kunne markerne anvendes som et
forsknings og undervisningslandskab, hvor forskellige dyrknings- og
gødningsmetoder afprøves. Endeligt vil markerne kunne omdannes
ekstensiv landbrugsdrift med græssende dyr.

I campusområdets sydlige del skal campusstrøgets stier trækkes
længere mod syd som tydelige campusstier ned mod byen. Tydelige
pladsdannelser skal formidle overgangen, så by og campus bliver
bundet bedre sammen.

Langs campusstrøget anvendes beplantning til at understøtte
graden af urbanitet, hvor Bibliotekspladsen og Sydstrøget har den
mest urbane karakter, hvorefter frodigheden og beplantningsgraden
øges ad strøget som man bevæger sig op igennem Projekttorvet og
mod Procestorvet.
Med udgangspunkt i den eksisterende beplantning, med en variation af høj og lav beplantning, skal beplantningen bidrage til at
skabe varierede og frodige grønne rum samt intime rum og rumligheder i de store udendørsarealer. Der skal være grønne rum til
kreativ udfoldelse og eksperimenter med fokus på biodiversitet og
bæredygtighed.

MARKERNE I NORD
Der er potentiale for at aktivere det åbne land i nord, så landskabet i
højere grad aktiveres og kobles til campus. Eksempler kunne være:
- Campus farming med involvering af flere typer af brugere på campus,
og i samarbejde med campusområdets kantiner eller øvrige spisesteder.
- Forsknings- og undervisningsrelevant landskab til brug for eksempelvis
forsøg med gødning o.lign.
- Ekstensiv landbrugsdrift, fx græssende dyr.
Landskabeligt kan de nordlige marker kobles på landskabsstierne som
en del af de oplevelser, man kan møde.

SKOVBRYNET I ØST
Skovbrynet er et langstrakt og rumskabende
landskabeligt element præget af
Rumlige elementer:
- det egentlige skovbryn med fast kant mode øst og en
mere blød og opløst kant ind mod campus.
- felter med fredsskov

ÅDALEN I VEST
Ådalen er et stort åbent landskabstræk præget af
Blå elementer:
- Trekronersøen samt flere små søer
Grønne elementer:
- Spredt beplantning i form af solitære træer samt trægrupper
- Den store græsflade

Der er potentiale for i højere grad at bringe det bløde
skovbryn tættere på campus og lade tættere og mere
rumlig beplantning præge det østlige campusområde,
så det adskiller sig fra det vestlige campusområde ved
at være et mere rumligt fortættet campusområde.

Der er potentiale for i højere grad at bringe disse elementer
ind i campus, så det vestlige campusområde har en grøn men
åben karakter.

den rumlige fortætning med beplantning kan være
lunde, større trægrupper eller spredte træer af løvtræer/
nåletræer eller det kan være frugttræer.

BY OG STATION MOD SYD
ÅDALE

CAMPUS FARMING

SØERNE

LANDSKABSRUM

SKOVBRYN

CAMPUSSTRØGET

FRUGTSKOV

BYGNINGER
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LANDSKABSTRÆK FRA VEST
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LANDSKABSTRÆK FRA ØST

ÅDALEN I VEST
fladen
Det åbne landskabstræk med den grønne glæsklædte
flade kan præge landskabsrummene i den vestlige
del af campusområdet.

SKOVBRYNET I ØST
rumskabende
Landskabstrækket med den rumskabende beplantning
kan præge landskabsrummene i den østlige del af
campusområdet.
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6. HELHEDSPLAN

Helhedsplanen skitserer et fremtidsscenarie for campus – en fleksibel
ramme for de skiftende behov hos universitetet og campusområdets
øvrige brugere. Helhedsplanen viser både løsninger for de kortsigtede
behov, herunder i forhold til håndtering af bygningsopsigelser og
bygningsfornyelse, men anviser også muligheder for en eventuel
langsigtet udbygning. Et forslag til rækkefølge for udviklingen er
opridset i etapeplanen, se Afsnit 14.
CAMPUSSTRØGET
Campusstrøget er det centrale sammenbindende forløb, der leder fra
‘søankomsten’ i sydvest, gennem de centrale torve og pladser og op
til den nordlige del af campus.
Campusstrøget knytter området sammen og sikrer genkendelighed
og orientering. En væsentlig forudsætning for denne målsætning er,
at campusstrøget udføres med en belægning, aptering og skiltning,
der er gennemgående gennem hele forløbet, så genkendeligheden
og strøgforløbet sikres. Campusstrøget forløber og udgøres af en
række byrum, ankomstsituationer og sekundære passager, der hver
især kan have en særskilt funktion, karakter eller indretning. Det er
dog væsentligt, at campusstrøgets sammenbindende funktion ikke
mistes i indretningen af de enkelte delområder.
Campusstrøget er forbeholdt de bløde trafikanter i målet om at sikre
et bilfrit miljø, hvor parkering og biltrafik skal ske i kanten af campus.
Helhedsplanen foreslår en ny cykeltrafikstruktur via to nye cykelruter:
“cykelloop” og en cykel “T-rute”, der sammen omringer og krydser
campus.
Campusstrøget understøttes af de grønne landskabsrum. Det er
landskabsrummene, der trækker det ydre landskab ind i midten, og
som sikrer, at det indre campus også får den grønne karakter, der
kendetegner RUC. De grønne landskabsrum udgør sammen med de
omgivende landskabstræk en vigtig del af RUC’ identitet.

TORVE- OG PLADSDANNELSER
Med et tydeligt byrumshierarki bliver der skabt større overblik og
rumlig klarhed i campusområdet.
Campusstrøget indeholder tre primære torve- og pladsdannelser:
Bibliotekspladsen, Projekttorvet og Procestorvet. Disse fungerer som
centrale ankerpunkter for campus. Det anbefales, at disse torve får et
særligt fokus som områder, hvor folk samles og opholder sig, samt
hvor faglige og udadrettede aktiviteter kan flyde fra bygningerne ud
i uderummene. Dertil er der lokale pladsdannelser samt sekundære
’gange’, stier og passager.

Der udlægges en række byggefelter med det formål at illustrere,
hvorledes en eventuel fremtidig udbygning tilgodeses i planen med
henblik på at fremtidssikre campus på den lange bane. Byggefelterne
inde på campus ved Arboretet og Bachelorparken kan bidrage til at
intensivere campusoplevelsen og skabe sammenhæng og mere liv
i det eksisterende campusmiljø. Såfremt der opføres nybyggeri på
byggefeltet ved Bachelorparken, skal der tages særligt hensyn til
at bevare udsigten fra campus ud over ådalen mod vest. Ved behov
for en større udbygning, kan byggefelterne i den nordøstlige del af
campus tages i brug. Her indgår også en mulig placering for den
fremtidige parkeringsforsyning på terræn eller i et evt. parkeringshus.

Mødet med omverdenen markeres via en række ankomstpladser.
Ankomstpladserne bryder med idéen om, at der kun er én
hovedindgang til campus (i dag ved kvadratrodstegnet ved Trekroner
Forskerpark) i erkendelsen af, at forskellige brugere og transporttyper
ankommer fra forskellige vinkler, og at campusplanlægningen skal
tilgodese dette. Indretningen af ankomstpladserne har stor betydning
for oplevelsen af at blive budt velkommen til campus, og samtidig
fungerer ankomstpladserne også som fordelingsrum og vejvisere for,
at lede folk ind på campusstrøget.
BYGNINGER OG FUNKTIONER
Bygninger, der grænser op til campusstrøget (kernebygningerne)
indrettes med funktioner - sociale og faglige mødesteder - der
understøtter udelivet og fællesskabet. Tilsammen ligger disse
bygninger som perler på en snor langs campusstrøget. RUC’s
centrale funktioner som bibliotek, kantine, studenterhus og FabLab
videreføres som fortsat stærke attraktorer for brugerne på campus.
Dertil etableres flere, nye campusrelevante funktioner i øvrige
kernebygninger, eksempelvis nye tværgående undervisnings- og
laboratoriefaciliteter, udstillingsrum, sportstilbud, cykelhandler, café
og iværksættermiljø.
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7. BY- OG LANDSKABSPLAN

Campusområdet forbindes via landskabet, stier og campusstrøget til
dets omgivelser og Trekronerbydelen.
Campusstrøget fungerer som ledetråd for fodgængerstrømmen fra
Trekroner st. til campus, samt som en potentiel forbindelse for den
mulige by- eller campusudvikling mod nord. Stiforbindelser og fælles
uderum forbinder RUC til Professionshøjskolen Absalon som en fysisk
ramme for synergi mellem uddannelsesinstitutionerne. De grønne
landskabselementer - ådalen, skovene og stisystemerne - forbinder
campusområdet med bydelen Trekroner og de rekreative værdier
i lokalområdet. Særligt ådalen fungerer som et fælles, rekreativt
samlingsrum for både by og universitet og aktiviteten herfra præger
også campusområdets vestlige grønne områder, der på samme måde
får et livligt miljø.
Rekreative tilbud byder ind til oplevelser på tværs af brugergrupper,
bl.a. for beboerne i de nærliggende boligbebyggelser i Trekroner.

Den foreslåede kultur- og løberute i helhedsplanen udgør en strækning
på 1,8 km. Den bevæger sig hovedsageligt i landskabelige omgivelser
som ådalen, skovbrynet og de forskelligartede landskabsrum,
men krydser også det indre campusområde, campusstrøget og
cykelstien. Den har egen lyssætning og skiltning, og belægningen
i de landskabelige områder er overvejende grus. Undervejs møder
man udendørs udstillinger, kunst, opholdssteder og udsigtspunkter,
ligesom man møder åbne stræk og rumligt fortættede forløb.
Styrkelsen af selve campusområdet med funktioner, der også
henvender sig eksternt med offentligt rettede funktioner, er også
med til at binde bydelen sammen på tværs, og gøre campus mere
vedkommende for udefrakommende. De udvalgte pladser og strøg
tilbyder forskellige muligheder, funktioner og oplevelser, og er derfor
indrettet med hver sit kendetegn. De opnår derved en lokal identitet
og bliver orienteringspunkter, også i forhold til bydelen som helhed.

RUC har i dag en populær discgolf bane, hvis bane er spredt ud omkring
campus. Enkelte ’teesteder’ og kurve findes også i landskabsrum i det
indre campusområde.
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8. LIVET MELLEM HUSENE
8.1 KANTZONER
Zone for samspillet mellem ude og inde og for liv, ophold og tryghed
Styrkelse og indretning af kantzonen langs campusstrøget udgør et
vigtigt strategisk greb i forhold til at opnå den åbenhed, mangfoldighed
og intensiveret campusoplevelse, som visionen beskriver.
En kantzone er den zone, hvor bygningerne møder udemiljøet.
Kantzonen bliver defineret af samspillet mellem stueetagens
funktion, bygningens facade, uderummets flade og uderummets liv.
Kantzonerne er helt essentielle i forhold til at aktivere byens rum med
liv, og er med til at styre graden af ro eller aktivitet i et uderum og
understøtte fællesskabet. Kantzonernes indretning har stor betydning
for områdets identitet, oplevelsen af liv samt fornemmelsen af
tryghed.
RUC er i dag præget af kantzoner, der er overvejende grønne med få
eller ingen steder til ophold og forholdsvis lukkede facadepartier. Nogle
af de funktioner på campus, der potentielt har en stærk udadvendt og
samlende funktion, eksempelvis kantinen, er beliggende i forholdsvis
introverte bygninger uden bearbejdning af kantzonen.
Helhedsplanens princip er, at de facader, der vender ud mod
campusstrøget, skal indrettes med en aktiv stueetage og en
bearbejdet kantzone. Diagrammerne på de efterfølgende sider
anviser principielle anbefalinger til hvilke kantzoner, der bør
prioriteres. Kantzonerne er inddelt i hhv. de ‘primære’ kantzoner og
de ‘understøttende’ kantzoner’. De primære kantzoner er beliggende
ved de centrale torve- og pladsdannelser, og disse skal i særlig grad
kunne understøtte campusliv og fællesskab. De understøttende
kantzoner skal understøtte campusstrøgets forløb og flow.
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STUEETAGENS FUNKTION
Kernebygningerne, der omgiver campusstrøget og i særdeleshed de
centrale torve- og pladsdannelser, skal indrettes til strategisk placerede
mødesteder og funktioner, der kan intensivere campusoplevelsen
og det aktive studiemiljø. Det bør tilstræbes at stueetagerne i disse
centrale bygninger – i særdeles langs de kantzoner, der i diagrammerne
er markeret som de ‘primære’ - indrettes med funktioner, der har
en tværgående og udadvendt funktion, der samtidig understøtter
fællesskabet, eksempelvis fællesfaciliteter til tværgående brug på
universitetet eller deciderede offentligt rettede funktioner. Dette gælder
på tværs af ejerforhold, og det bemærkes, at kantzonerne langs de
udstykkede bygninger 16, 17 og 18 også er markeret som ‘primære’
grundet placeringen ved et centralt torv på campus.
Se Afsnit 5.2 for eksempler på mødesteder og tværgående funktioner.

Med graden af aktiv stuetage kan man styre behovet for eksponering
eller behovet for ro og koncentration inde i bygningen.

ÅBNE FACADER
Ved facadebearbejdning af kernebygningerne anbefales det at sikre
åbenhed og synlighed mod campusstrøget og eksponering af det aktive
studiemiljø. En åben stueetage indebærer, at bygningen forholder sig
med en grad af fysisk og/eller visuel åbenhed mod sine omgivelser for at
synliggøre den aktivitet, der foregår bag facaden. Placering af indgange
og oplukkelige partier i facaden kan styrke inde-ude relationen og
muligheden for, at trække bygningens funktion udenfor. Med en aktiv
stueetage og visuel kontakt til aktiviteten indenfor, bliver studielivet og
videndeling en større del af udemiljøet.

UDERUMMETS FLADE OG LIV
I stedet for blot at passere forbi, vil indretning af kantzonen til ophold,
pause, lokale kendetegn, indgangsmarkering, lys og andet, bidrage til,
at berige udemiljøet med oplevelser og afveksling. Der er steder, hvor
kantzonen styrker kontakten med rum og funktioner bag facaderne og
der kan være steder, hvor kantzonen er buffer mellem eksempelvis et
levende udeliv og en mere lukket facade med et roligt indemiljø inde
i bygningen. Kantzonen vil altid kunne formidle overgangen til en
bygning mens udformningen og bredden kan variere ligesom læ, lysog skyggeforhold påvirker placering af funktioner i zonen. Uderummet
skal invitere til, at aktiviteter fra bygningerne må ‘flyde ud’ og indtage
byrummet. Eksempelvis ved at spisesteder kan tilbyde udeservering og
at der i tilknytning til undervisningsrum indrettes udendørs studie- og
gruppearbejdspladser, hvor det er relevant.

Øget transparens er et strategisk campusgreb, idet man kan fremhæve
vigtige funktioner, skabe landmarks, tydeliggøre indgange samt øge
trygheden i kraft af mere lys og flere ’øjne på gaden’ i de mørke perioder
af året.

Fordi RUC i dag er præget af facader med en lav grad af aktive stueetager,
er der potentiale for at indrette kantzonen langs campusstrøget til
strategisk placerede aktive stueetager, der kan styrke identiteten og
fremme åbenhed og mangfoldighed.
Bygningernes karakteristiske facademoduler bearbejdes principielt som
et hele. De kan bearbejdes med vinduespartier og/eller døre langs med
facader eller i hjørner. Facadebearbejdning med træ som fremspring,
vinduesnicher eller vindfang kan komplettere facademodulerne. Se
Afsnit 13 for yderligere beskrivelse af de arkitektoniske principper og
materialevalg.

højere bygninger

street basket
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Kantzoner:
På diagrammet er markeret de kantzoner, der har en strategisk
vigtig placering ud mod campusstrøget og centrale pladsdannelser.
Det er i disse kantzoner, at samspillet mellem stueetagens funktion,
bygningens facade og uderummets flade og liv anbefales bearbejdet
og styrket.
De kantzoner, der er markeret, er kantzoner på kernebygninger samt
på øvrige bygninger, hvor der er potentiale for at fremme aktive
stueetager (jf. Afsnit 5.2 om sociale og faglige mødesteder).
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KANTZONE / POTENTIEL FACADEBEARBEJDNING
PRIMÆRE PLADSDANNELSER
KERNEBYGNINGER
ØVRIGE BYGNINGER MED POTENTIALE FOR
AKTIV STUEETAGE
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8.2 KANTZONEPRINCIP 1: DE PRIMÆRE KANTZONER
De primære kantzoner er langs de facader, der har beliggenhed ud mod de tre centrale torve- og pladsdannelser:
Bibliotekspladsen, Projekttorvet og Procestorvet. Her anbefales der sikret et særligt fokus på og samspil mellem
etablering af mødesteder og udadvendte funktioner i stueetagerne, åbning af bygningsfacaderne samt indretning
af byrummene udenfor. Tilsammen fremmes en høj grad af offentlighed, ophold og høj grad af interaktion mellem
ude og inde.
42

Der anbefales en høj grad af bearbejdning og åbning af stueetagerne i forhold til øvrige facader. Her anbefales
prioriteret forholdsvis brede kantzoner som en del af designet for byrummene som helhed. Byrummene bør tilbyde attraktive muligheder for ophold, aktiviteter og mødesteder. Placering af indgange og oplukkelige partier bør
understøtte byrummene, og må gerne indtage store dele af stueetagernes bygningsfacader i kombination med
transparens og synlighed i facaderne. Det er væsentligt, at bygningerne indeholder forholdsvis udadvendte eller
tværgående funktioner i stueetagerne.
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FACADEBEARBEJDNING

Anbefaling til facadebearbejdning af kernebygningerne ved de primære kantzoner:
- en høj grad af åbenhed og synlighed mod campusstrøget
- en åben stueetage med en visuel kontakt og synlighed mod omgivelserne
PRIMÆRE KANTZONER
PRIMÆRE PLADSDANNELSER
KERNEBYGNINGER
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PRIMÆRE KANTZONER

OPHOLD I KANTZONE 1 - 4m / byg 13 + 18
Ophold helt tæt på bygningen. Kan placeres op af
glasparti, vindue eller lukket facade.

TRAPPE / OPHOLDZONE / byg 04

FLEKSIBEL KANTZONE 1 - 7m / byg 01
Ophold væk fra bygningen med ﬂytbare elementer.

GRØN KANTZONE 1 - 2m / byg 10
Landskab / beplantning trækkes tæt ind til facaden.
Facadelinien kan være helt åben eller delvis

SMAL KANTZONE 1 - 4m / byg 03
Funktionen i stueetagen er gjort synlig ved
at være trukket helt ud til facadelinien

BOKS I FACADE 1 - 2m / byg 03
Indgang eller steder i facaden er gjort synlige.
Funktionen i stueetagen kan trækkes ud eller
landskabet kan trækkes ind.

BRED KANTZONE 5 - 15m / byg 05
Funktionen i stueetagen er gjort synlig ved at
være trukket helt ud til facadelinien og videre
ud i udemiljøet.
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8.3 KANTZONEPRINCIP 2: UNDERSTØTTENDE KANTZONER
De understøttende kantzoner er langs de facader, der har beliggenhed ud mod det resterende campusstrøg. Her
anbefales, at bygningernes funktion, bygningernes facader samt indretning af de nære byrum understøtter campusstrøgets forløb og fodgængerflows.
Graden af åbenhed og bearbejdning vil kunne være lavere end ved de primære kantzoner. Eksempelvis vil kantzonen kunne være forholdsvis smal med fokus på de nære områder langs facaderne og muligheden for at skabe
lokale muligheder for ophold, udstilling mv. Dog anbefales fortsat en forholdsvis høj grad af offentlighed og høj
grad af kontakt mellem ude og inde langs campusstrøget. Placering af indgange, oplukkelige partier og vinduespartier i facaderne er vigtig for at synliggøre læringsmiljøet samt muligheden for at trække bygningens funktion
udenfor. Kantzonerne bør tilbyde attraktive muligheder for ophold og oplevelser samtidig med, at campusstrøgets
funktion som fodgængerforløb forstærkes
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FACADEBEARBEJDNING

Anbefaling til facadebearbejdning af kernebygningerne ved de sekundære
kantzoner:
- en høj grad af åbenhed og synlighed mod campusstrøget

UNDERSTØTTENDE KANTZONER
KERNEBYGNINGER
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UNDERSTØTTENDE KANTZONER

GRØN KANTZONE 1 - 2m / byg 01, 14 og 24
Landskab / beplantning trækkes tæt ind til facaden.
Facadelinien kan være helt åben eller delvis åben

KANTZONE PÅ FACADE 1 - 2m / byg 00, 01,24,36 og 37
Ophold helt tæt på bygningen. Facadelinien kan være
helt åben eller delvis åben

FLEKSIBEL KANTZONE 1 - 2m / byg 00, 01, 36 og 37
Ophold væk fra bygningen med ﬂytbare elementer.
Facadelinien kan være helt åben eller delvis åben

OPHOLD I FACADE 1 - 2m / byg 07, 24, 36, 37 og 44
Funktionen i stueetagen er gjort synlig / glidende
overgang mellem inde og ude

BRED KANTZONE 5 - 15m / byg 04 og 06
Facadelinien åbnes op med kasser fra glas så
der skabes sammenhæng mellem ude og inde.
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8.4 MARKERING AF INDGANGE
Udvalgte indgangspartier til særlige funktioner, der er placeret i
direkte anknytning til campusstrøget, kan udformes med en særlig
markering og således fungere som væsentlige orienteringspunkter.
De har samtidig, som den øvrige kantzonebearbejdning, betydning
for forbindelsen mellem funktionerne indenfor og campuslivet udenfor.
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ISCENESÆTTELSE AF INDGANGSPARTI

Med et iscenesat indgangsparti, der markerer sig tydeligt i strøgets forløb,
vil de både kunne fremhæve bygningen som betydningsfuld og udgøre
orienteringspunker i campusområdet, der fremmer way finding.

MARKERING AF INDGANGE
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9. BY- OG LANDSKABSRUM – KARAKTER, FUNKTION OG TILTAG
I dette afsnit beskrives målsætninger for den fremadrettede udformning
af de enkelte byrum inden for campusstrøget samt for landskabsrummene. Dertil beskrives en række anbefalede tiltag, der kan gennemføres for at styrke den ønskede funktion. Udover de i helhedsplanen

beskrevne målsætninger og tiltag, anbefales det at udformning og indretning af by- og landskabsrum tage udgangspunkt i de aktiviteter og
fagligheder, der er indeholdt i de tilstødende bygninger, ligesom der vil
være mulighed for at integrere kunst i rummene.

9.1 CAMPUSSTRØGET – KARAKTER, FUNKTION
OG TILTAG DE ENKELTE BYRUM
Der er potentiale for at udarbejde en designguide for RUC’s
campusområde, hvor campusstrøget får en sammenhængende
aptering, der styrker identiteten og fastholder kvalitet og kendetegn
uagtet fremtidige tiltag. En sammenhængende skiltestrategi kan
indgå som led i en sådan designguide.
Langs campusstrøget anvendes beplantning til at understøtte graden
af urbanitet, hvor Bibliotekspladsen og Sydstrøget har den mest
urbane karakter, hvorefter frodigheden øges ad strøget som man
bevæger sig op mod Procestorvet.

ANKOMSTPLADSER
SØ ANKOMST
Karakter: Formel og delvist urban plads, der modtager gående
bevægelser fra Trekroner st. mod syd, og henviser videre ind til campus
via to ruter: Nord langs søen eller øst via Trekroner Forskerpark.
Pladsen ligger på kanten til landskabet og til campus.
Funktion: Ankomst- og fordelingsplads. Krydsning med ‘cykelloop’.
Tiltag: Campus og RUC gøres mere synlig for de bløde trafikanter,
der ankommer fra Trekroner st. Visuel og fysisk forbindelse styrkes
mellem ankomst og indre campus. Skiltning viser de to ruter ind
til campus. Det anbefales undersøgt, om det er muligt at etablere
en passage gennem bygning 26 for en mere direkte adgang ind
til campus. Opholds- og pauserum kan etableres. Sikring af sikker
krydsning mellem fodgængere og cykelruten ‘cykelloop’ vil være
nødvendigt.
TREKRONER FORSKERPARK
Karakter: Urban ankomst til campus med grøn karakter.
Funktion: Formelt, langstrakt parkerings- og fordelingsrum. Primært
bilister ankommer herfra.
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Tiltag: Det kan evt. undersøges, om der er mulighed for indsnævring af
kørebane til fordel for udvidelse af de grønne overflader, forudsat at krav
til brandvej og busrute kan overholdes. Man kan med fordel etablere
differentierede plejeniveauer med mere variation og højere biodiversitet
for øje. Etablering af opmærksomhedsfelter eller vadesteder, hvor stier
krydser vej.

ALLÉ ANKOMST
KORALLENS ALLÉ

KORALLENS ALLÉ
Karakter: Formel, landskabelig ankomst til campus.
Funktion: Retningsgivende rum, der leder direkte ind i campus. Primært
bilister samt evt. cyklister ankommer herfra.
Tiltag: Den landskabelige karakter anbefales fastholdt. Evt. indsnævring
den 8 meter brede vej til 6 meter med markering i belægningen, der
også kan adskille eventuelle cyklister og gående fra biltrafik.
SØ ANKOMST

ALLÉ ANKOMST
Karakter: Formel og delvist urban plads, henvender sig udad mod
ankomsten og indad mod campus ligesom pladsen inviterer videre ind
i området.
Funktion: Orienteringspunkt samt pause- og venteplads. Pladsen leder
direkte ind til funktioner som administrationen og kantine. Samtidig
er den en tydelig fordelingsplads for flows også ned til Labtorvet og
videre mod Absalon ligesom det vil pege mod en fremtidig placering af
udbygning mod nord.
Tiltag: Tydelig adskillelse af pladsdannelse fra de grønne omgivelser.
Sikring af visuel og fysisk forbindelse mellem ankomst og indre campus.
Formidling af overgangen fra den landskabelige Korallens Allé til det
fortættede indre campusområde. Evt. delvis bevaring af mure, der
indrammer fladen mod græsset. Etablering af et nyt trin- og rampeanlæg,
der kan lede bevægelsen videre ind i området.

TREKRONER FORSKERPARK

ANKOMSTPLADSER

ANKOMST ABSALON
Karakter: Urban pladsdannelse i forbindelse med indgangen til Absalon.
Funktion: Ankomst- og opholdsplads, der iscenesætter studiemiljøet i
relation til campus.
Tiltag: Bevares som pausezone fra studierne. Sikring af sikker
krydsningsmulighed eller ‘vadested’ for fodgængere over Trekroner
Forskerpark, samt ift. cykelruten ‘cykelloop’.

ANKOMST ABSALON

PROCESTORVET
Karakter: Lavurbant, centralt campustorv i hjertet af RUC omgivet
af bygninger på alle sider og i anknytning til hovedindgangen for
administrationsbygningen (bygning 03) samt indgang til kantinen
(bygning 01). Her er varierede typer af opholdsmuligheder.
Funktion: Det delvist uformelle samlingspunkt og mødested på tværs af
brugergrupper – studerende, personale, erhvervsliv og besøgende. Rum
for overblik og orientering.
Tiltag: Indretning af byrum, der fungerer som krydsningspunkt,
orienteringspunkt og samlingssted for bevægelser, ophold, studier og
møder, kendetegnet ved frodighed og intimitet. Omgivende bygningers
facader henvender sig mod torvet med indgange og aktive kantzoner/
facader. Sikring af bevægelsesmønstret nordøst – sydvest. De originale
landskabselementer – plantekasser af træstøttemure, store træer samt
vedbendbunddække er delvist bevaret i ny nyfortolkning og kantzoner
aktiveres med nicher og opholdsmuligheder. Wayfinding.
PROJEKTTORVET
Karakter: Urbant, centralt torv i det indre campusområde. Det uformelle
mødested på tværs af brugergrupper.
Funktion: Knudepunkt for fællesskab og faglighed, pause og uformelle
møder for både universitetet samt evt. nye brugere i bygningerne vest
for. Rum for overblik og orientering.
Tiltag: Indretning af byrum, der fungerer som samlingssted for
bevægelser, ophold, studier og uformelle møder. Kendetegnet ved
urbanitet, fællesskab og livlig aktivitet. Bygningers facader henvender
sig mod torvet med indgange og aktive kantzoner/facader. Både fladen
og kantzoner bearbejdes med opholdsmuligheder. Wayfinding.

BIBLIOTEKSPLADSEN
Karakter: Urban, central pladsdannelse. Et fleksibelt opholdsrum, der
både introducerer campusstrædet og danner lokalt samlingspunkt
omkring studiemiljø og det sociale miljø.
Funktion: Samlingsplads for events, og iscenesættelse af studiemiljøet
med relation til studenterhuset. Rum for overblik og orientering.
Fungerer delvist som cykelrute for ‘T-ruten’.
Tiltag: Indretning af byrum, der fungerer som et åbent og inviterende
byrum med alsidig aktivitet og brug med ny glat, lysere og plan overflade
anvendelig til flere formål som udstilling, og andre begivenheder samt
aktivitet og sport på hjul. Sikring af sikker krydsningsmulighed og
shared space ift. cykelruten ‘T-ruten’, herunder cykelvenlig belægning.
LAB TORVET
Karakter: LAB Torvet adskiller sig fra de øvrige primære torve- og
pladsdannelser ved ikke at ligge i anknytning til campusstrøgets primære
forløb, men har dog en væsentlig funktion i forhold til eksponering
af campus mod øst, samt i forhold til forløbet hen til Absalon. Urban
torvedannelse i landskabelige omgivelser. Et udendørs udfoldelsesrum
for en evt. udadvendt vidensfacilitet i bygning 36-37.
Funktion: Ankomst- og præsentationsrum for projekter relateret til en
evt. vidensfacilitet i bygning 36-37.
Tiltag: Et udendørs frirum for udstillinger, eksperimenter, læring
og videndeling. Bygningens facade henvender sig mod torvet
med hovedindgang og aktiv facade. Sikring af nord-syd gående
fodgængerpassage mellem bygning 36 og 37.
Bemærk, at Labtorvet og forløbet syd til Professionshøjskolen Absalon,
i modsætning til campusstrøgets øvrige forløb, ikke er eksisterende i
dag, men er et forslag til en ny forbindelse, der vil skulle etableres fra
bar bund. Realiseringen heraf vil således afhænge af, hvilken funktion
bygning 36-37 indeholder fremadrettet, dvs. om det er en udadvendt
vidensfunktion.

PROCES
TORVET

PROJEKT
TORVET
LABTORVET

PRIMÆRE TORVE- OG PLADSDANNELSER

BIBLIOTEKTSPLADSEN

PRIMÆRE TORVE- OG PLADSDANNELSER

Desuden bemærkes, at såfremt forløbet syd til Absalon skal lykkedes
som ramme om flow og møder mellem RUC og Absalon, skal de fysiske
rammer gerne ledsages af et samarbejde mellem uddannelsesstederne,
så studerende og ansatte har en grund til at besøge hinanden.
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NORDSTRØGET

ØSTSTRØGET

NETVÆRKSSTRØGET

SYDSTRØGET
Karakter: Urbant stræde, der samler og leder bevægelser op gennem
campus. Det uformelle mødested på tværs af brugergrupper
Funktion: Hovedindgang og knudepunkt for transit.
Tiltag: Samlingssted for bevægelser, ophold, studier og uformelle
møder. Overblik og orientering. Kendetegnet ved urbanitet, fællesskab
og livlig aktivitet. Bygningers facader henvender sig mod torvet
med indgange og aktive facader. Den nuværende konstruktion med
støttemur/nedsænkning midt på strøget anbefales fjernet for styrke
forløbet samt muliggøre kantzonebearbejdning langs facaderne.
Sikring af sikker krydsningsmulighed og shared space ift. cykelruten
‘T-ruten’, herunder cykelvenlig belægning. Bør koordineres med
Bibliotekspladsen.
STUDIEGANGEN
Karakter: Urbant og intimt stræde for gående, der leder bevægelser
gennem det smalle rum mellem punkthusene. En alternativ rute
til strøget umiddelbart nord for. Det rumlige forløb bærer præg af
skiftevis facader og åbninger til studiehaverne.
Funktion: Fordelingsrum mellem punkthusenes indgangspartier og
ledelinje gennem punkthusene og for campusstrøgets hovedforløb
samt et forbindelsesforløb til det sydøstlige campusområde.
Tiltag: S kring af ledelinje-funktionen, så campusstrøget hovedforløbs
er tydeligt og genkendeligt. Der er potentiale for at fjerne pergolastrukturen for at åbne op til forløb med mere lys og luft. Jf. cykelplanen
(se Afsnit 11.4 om cykelforhold) skal cykler ikke have mulighed for at
køre gennem her.
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NETVÆRKSTRØGET
Karakter: Lavurbant stræde i det indre campusområde, hvorfra der er
visuel kontakt til ådalen og Campushaven mod vest.
Funktion: Primært transitrum, der både er bindeled i det indre campus
og et lokalt ankomstrum til kantinebygningen (bygning 01).
Tiltag: Rum for bevægelser som også henvender sig kantinens aktive
facade omkring indgangen. Indretning fremhæver bevægelser på tværs
og udnytter terrænforskel til flere opholdsmuligheder. De originale
landskabselementer – plantekasser af træstøttemure, store træer samt
vedbendbunddække er delvist bevaret i ny nyfortolkning.
ØSTSTRØGET
Karakter: Delvist urbant stræde, der leder fra den formelle ankomst til
det mere uformelle indre campusområde.
Funktion: Primært transitrum, der både er bindeled det indre campus og
et lokalt ankomstrum til administrationsbygningen.
Tiltag:
Rum
for
bevægelser
som
også
henvender
sig
administrationsbygningens aktive facader og er tilpasset flowet mod
bygningens indgang. De originale landskabselementer – plantekasser af
træstøttemure, store træer samt vedbendbunddække er delvist bevaret
i ny nyfortolkning.
NORDSTRØGET
Karakter: Lavurbant bevægelsesforløb med strædekarakter, dog
med delvist landskabelige sekvenser. Til strædet er tilknyttet små
pladsdannelser og tværgående forbindelser.
Funktion: Binder den nordlige del af campus sammen med det indre
campusområde og tilbyder mindre opholdspladser.

STUDIEGANGEN

SYDSTRØGET

PRIMÆRE STRØG

PRIMÆRE STRØG

Tiltag: Varieret rumligt forløb med både åbne og indsnævrede sekvenser
og kontakt til park. Sikring af sikker krydsningsmulighed ift. cykelruten
‘cykelloop’.
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BACHELOR PARKEN

9.2 LANDSKABSRUM - KARAKTER, FUNKTION
OG TILTAG
De indre landsskabsrum på campus spejler sig i de store landskabstræk
omkring. Ligesom de fortættede skovbeplantninger i øst, så bærer
de østlige, indre landskabsrum også præg af at være grønne rum
med mere fortættet beplantning. Det mere åbne landskabstræk med
ådalen i vest sætter præg på de vestligt beliggende landskabsrum
som også får en mere åben karakter med spredt beplantning.
Med en differentieret drift og pleje er det muligt at fremhæve
campusområdets grønne profil og fremme biodiversitet samt skabe
flere og mere varierede grønne omgivelser. Hvor de nære områder
omkring bygningerne samt haverne har et højere plejeniveau, har
flere af de grønne landskabsrum et lavere plejeniveau. Med definerede
områder med klippet græs og områder med uklippet græs/enggræs
opnås nye rumligheder og zoneringer i de grønne områder.
KLIMAPARKEN
Karakter: Grønt repræsentativt ankomstrum for de nye brugere i
de omkringliggende bygninger og et uformelt, åbent og samlende
parkrum for ophold og pause. Af hensyn til de nye brugere kan der
være behov for en forandring af parkens karakter som i lidt højere grad
er ’corporate’ mere end egentligt studiemiljø. En fælles bæredygtig
identitet – som en klimapark vil være, kan bidrage til at motivere nye
brugere til at finde miljøet relevant. Parkens kant mod punkthusene
mod nord og vest har potentiale for at blive en urban kant til
parken, der faciliterer bevægelser, ankomst og ophold på kanten
af det centrale grønne rum. I det grønne rum er der lagt vægt på
opholdsmuligheder i omgivelserne præget af ’bynatur’ som områder
med klippet og uklippet græs, eksisterende og ny beplantning samt
regnvandshåndtering.
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ALLÉEN

CAMPUSHAVEN
LAB LUNDEN

KLIMAPARKEN

NETVÆRKSHAVER

BIBLIOTEKSPARKEN

ARBORET

ALLÉEN

Funktion: Rum for eksponering af de nye brugere. Ankomst og
ophold primært for bygningernes brugere og besøgende. Opholdsog gennemgangspark for områdets øvrige brugere. Rekreation,
grønne pause- og møderum, klimaløsninger og biodiversitet.
Tiltag: Varieret bearbejdning af kantzoner primært omkring indgange.
Bearbejdning af overgangen mellem den mere urbane kant og det
centrale grønne rum, ny beplantning som fritvoksende, blomstrende
busketter og træer. Eksisterende hække indgår delvist som ryg og
læ for flere nye opholdspladser. Sikring af et sammenhængende
landskabsrum på tværs af matrikelskel.
BIBLIOTEKSPARKEN
Karakter: Uformelt åbent parkrum for få eller flere sammen med vægt
på ’klassisk park karakter’ med områder med let bevæget terræn
med klippet græs omkring søen. Bænke og opholdspladser mellem
solitære parktræer og trægrupper og slyngede rekreative stier, hvor
retning og blik skifter. Løgtæpper i foråret kan blive en attraktion.
Funktion: Ophold, rekreation, små vandreture, studier, pauser og
møder – og attraktiv udsigt fra biblioteket.
Tiltag: Cirkulerende stier med bænke og mindre opholdspladser, løg
i græsset.
CAMPUSHAVEN
Karakter: Uformelt, åbent haverum for mange med vægt på
havestemning’ – man samles om en plæne og har udkig til ådalen.
Spredte træer danner rumlig overgang mellem kant og plæne. Plæne
til ophold og boldspil.
Funktion: Ophold, rekreation, studier, spise- og samlingsplads,
mødested.

Tiltag: Terrasser, let buede XL-bænke ved terrasseringen henvendt mod
landskabet, opholdspladser mellem solitære parktræer og trægrupper.
Gynger og liggestole.
BACHELORPARKEN
Karakter: Uformelt, delvis åben plæne og delvist med rumligheder
og rumforløb. Varieret møbleret. Karakter af ungdomsmiljø med en
kombination af fast indretning og løs indretning. Udkig til ådalen.
Funktion: Ophold, mødested, fællesskab, liv og social aktivitet, rekreation,
studier, spise- og samlingsplads. Rum til pop up aktiviteter og events.
Tiltag: For at nedbryde rummets store skala etableres ’rum i rum’ med
ny beplantning og kombineret med nye opholdspladser, sceneplads,
lyssætning, mindre plæne til boldspil, tribunemøbel, der kan supplere de
eksisterende elementer, der også inviterer til liv og aktivitet. Mulighed
for byggefelt på sigt. Kig til ådalen skal bevares.

LAB LUNDEN
Karakter: Fortættet parkrum (træer) med store lysninger på en flade
med klippet græs. Vægt på åbenhed mod omgivelserne og invitation til
at tage del i læring og videndeling. Ophold.
Funktion: Læring, oplevelse, pause, rekreation.
Tiltag: Podier i græsset til skiftende udstillinger. Bænke og lyssætning.
Hensynet til brandvej og evt. tung trafik skal undersøges nærmere.
NETVÆRKSHAVER
Karakter: Små, fortættede udendørs studie- og pausehaver mellem
punkthusene, i umiddelbar anknytning til campusstrøget. Små nicher til
studier, ophold og mødesteder for få eller evt. flere sammen.
Funktion: Læring, studie, pause, rekreation.
Tiltag: Bearbejde terrasser med borde-bænke, ståborde, varierede
rumlige beplantninger, der understøtter nicherne og mulighederne for
gruppearbejde. Lyssætning.

ARBORETET
Karakter: Fortættet parkrum (træer) med små og store lysninger og
overvejende lysåbent løvtag, så man opnår kig gennem beplantningen
og lys og luft ned til fladen. Områder med uklippet græs i en flade med
klippet græs. Årstidsvariation og høj biodiversitet.
Funktion: Læring, oplevelse, pause, rekreation.
Tiltag: Bevaring af arboretområdet, dog foreslås udtynding af træer, samt
evt. registrering og skiltning af træarter for at understøttet arboretets
funktion som træsamling. Dertil lys, kunst/ land art. Opholdspladser. Evt.
mulighed for byggefelt på sigt.
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10. INDRETNING
10.1 PRINCIP FOR INDRETNING AF CAMPUSHAVEN
I dette afsnit præsenteres en række konkrete eksempler på, hvorledes
udvalgte byrum kan indrettes og bearbejdes ud fra helhedsplanens
greb og principper. Bemærk, at der i disse konkrete eksempler ikke er
taget hensyn til tekniske forhold, økonomisk ramme mv., som givetvis vil få væsentlig indflydelse på den endelige udformning. Formålet
her er udelukkende at vejlede til, hvorledes byrummene og sammenhængen med bygningerne kan understøtte de store linjer i helhedsplanen. Den egentlige bearbejdning og beslutning om udformning
af byrummene vil ske i regi af et konkret projekt.

Med udgangspunkt i det eksisterende, karakterfulde, let buede trappeanlæg mod landskabet, bliver terrænet i Campushaven også afviklet
af trappeanlægget, som forlænges med græsklædte trin. Trinene omkranser et forsænket plænerum, der åbner sig mod landskabet. Set
udefra trækkes landskabet på den måde helt frem til bebyggelsen.
Tilsvarende trækkes landskabet ind til Projekttorvet med en plæne
med spredte træer med højtsiddende lysåbne kroner, som man kan
kigge under, og hvorfra man kan nyde udsigten til landskabet. Dette
er en vigtig sigtelinje - point de vue - inde fra campusstrøget og torvet.
Landskabelige, snoede stier, afstemt i forhold til tilgængelighed, leder
fra landskabet frem til Projekttorvet og op til en samlingsplads foran
kantinen.
Det grønne trappeanlæg definerer samtidig en kantzone til bygningerne. Ved kantinen udgør zonen, ud over den store samlingsplads, en sydvendt spise-, opholds- og udsigtsplads. Plænen er egnet
til boldspil, til liggestole, evt. gyngepladser eller blot til at samles til
picnic eller en pause i græsset. Der er potentiale for at udnytte den
grønne trappeanlæg til ophold ved at etablere lange siddeplinte langs
trinene.
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vand

stier

trappeanlæg
siddepladser

vand

ophold
SAMLINGSPLADS

plæne

trappe / ophold

CAMPUSHAVEN
udsigt til landskabet
trin i landskabet

landskabelig sti
beplantning

udsigt til landskabet
trappe

PROJEKTTORVET
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10.2 PRINCIP FOR INDRETNING AF PROCESTORVET
De eksisterende lange sammenhængende plantekasser er i hovedtræk bevaret, men er brudt op i delelementer, så Procestorvet
opleves som ét torv. Hvor plantekasserne før udgjorde en barriere for krydsende flows, er de nu elementer i et rum, hvor der med
ramper og brede trappeanlæg er skabt mulighed for at bevæge sig
på kryds og tværs til indgange eller videre rundt i campusområdet
via campusstrøget. Der er tilføjet lange siddeplinte både integreret i
trækanterne centralt i rummet og fritstående i kantzonerne. Nicher
er udnyttet til udendørs ophold og mødepladser. Den store centrale
plantekasse kan omdannes til en hævet plæne som en grøn oase – et
opholds- og mødested i pauserne.
trappe / ophold

ny indgang

ophold
PROCESTORVET

opholdsplæne / træer
siddeniche

siddeniche

rampe

brede trin

siddeniche
ophold
siddeniche

plæne / træer
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10.3 PRINCIP FOR INDRETNING AF PROJEKTTORVET
Fra at være et grønt gennemgangsrum med en lav grad af identitet
og manglende orientering, vil omdannelsen til et urbant torv blive
af stor betydning for dette centrale campusområde. Projekttorvet
rummer en belagt flade med trappe- og rampeanlæg, der formidler
terrænspringet op til Studiegangen, muliggør bevægelser på kryds
og tværs og samtidig danner uformelle siddepladser. Spredte træer af
varierede arter vil nogle steder danne let skyggende løvtag mens andre steder er soleksponerede. Kantzonerne med ophold og fremtrædende indgangspartier for kommen og gåen vil sammen med glaspartierne i facaderne skabe livlige kanter i rummet.

trin i landskabet
landskabelig sti

beplantning

udsigt til landskabet

træer
ophold

trappe

PROJEKTTORVET

ophold
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10.4 KONCEPT FOR INDRETNING AF BIBLIOTEKTSPLADSEN
Ved at den urbane pladsdannelse foran biblioteket er integreret med
studenterhusets udemiljø, bliver der bedre plads til det levende studentermiljø, der bidrager til oplevelsen af liv på hele pladsen. Træer
med lysåbne kroner, placeret i et mere spredt system fremfor på en
række på tværs, binder rummet mere sammen. Træerne vil samtidig
trække det grønne fra Biblioteksparken ind på pladsen, nedskalere
rummet og bidrage til et behageligere mikroklima i rummet. Signaturtræer, som eksempelvis kirsebær, vil her kunne blive en attraktion i foråret.
På modsatte side, ved bygning 27, er der plads til cykelparkering. En
central placeret trægruppe af eksempelvis tæt plantede, lysåbne ask
eller hvidblomstrende robinie, vil også her kunne tilføje mere rumlighed og bedre mikroklima, ligesom det også her vil nedskalere pladsen og gøre den mere egnet til ophold. Lyssætning af pladsen vil
understrege dens betydning som ankomstplads for campusområdet.

T-ruten

cykelparkering
kultur- og løberuten

cykelparkering

ophold

ophold
kultur- og løberuten
træer

belysning
træser i grus
BIBLIOTEKTTORVET
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11. INFRASTRUKTUR
11.1 PRINCIP FOR INFRASTRUKTUREN: DET BILFRIE CAMPUS
Den fremtidige trafikstruktur tager udgangspunkt i, at de centrale dele
af campus er og fortsat skal være bilfrie, dvs. adskillelsen af de bløde
og hårde trafikanter bevares. Den bløde trafik håndteres fremadrettet
primært via campusstrøget og omgivende landskabsstier, og cyklister
henvises til den cykelinfrastruktur, der er beskrevet i Afsnit 11.4.
Biler forbliver i periferien, dvs. privatbilisme tillades ikke inde på
campus. Parkering kan ske i udkanten af campus samt på Trekroner
Forskerpark. Undtaget er service-, vare- og affaldskørsel samt
handicapparkering, der tillades i nødvendigt omfang inde på campus.

42

41
44

45

46

40

Adgangen for kørende trafik foregår i dag via rundkørslen via
Universitetsvej samt fra rundkørslen via Korallens Allé, og herfra er
der let adgang til motorvejsnettet. Disse adgangsforhold fastholdes.
Renoveringen af bygning 3 til ny hovedadministration, hvilket har
skabt et nyt tyngdepunkt i den nordlige del af campus, har medført
at adgangsvejen Korallens Allé har fået en mere betydelig rolle som
ankomstvej for bilister.
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PARKERING

UNIVERSITETSVEJ

Områdets infrastruktur understøttes i dag og i endnu højere grad i
fremtiden, af en velfungerende kollektiv transport, hvor tog og busser
udgør et attraktivt alternativ til bilen.

43

DET BILFRIE CAMPUS

Ankomsten for kørende trafik er ad Korallens Allé og Universitetsvej.
Parkering ligger i perferien af campus. Det sikrer et indre bilfrit campus.
Den kørende trafik krydser de bløde trafikanter tre steder - fremtidige opmærksomhedsfelter.

BYGNINGER
FREMTIDIG BYGNINGER
CAMPUSSTRØGET
KØRENDE TRAFFIK
TRAFIKKNUDEPUNKTER
MULIG FREMTIDIG PARKERING
PÅ TERRÆN ELLER I P-HUS
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11.2 KOLLEKTIV TRAFIK
Bus Rute 220

I DAG
Campusområdet har en stationsnær placering med 500-1000 meter
gangafstand fra Trekroner st., og hvor regionaltogssystemet tilbyderBus Rute 201A
en højklasset betjening med kun 20 minutters transport til/fra
København. Dertil er campus busbetjent af busrute nr. 220 med to
stoppesteder ved Korallens Allé og Trekroner Forskerpark, hvor der
tilbydes halvtimes drift i morgen- og eftermiddagstimerne. Ruten har
i omegnen af ca. 100 på- og afstigninger dagligt.

Bus Rute 201A

Bus Rute 220
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I FREMTIDEN
Det kollektive transportsystem bibeholdes som i dag. Det anbefales
undersøgt, om der er mulighed for en øget frekvens på busrute nr.
220, for at fremme den kollektive trafik yderligere.
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11.3 FODGÆNGERFLOWS
I DAG
For de bløde trafikanter foregår ankomst til RUC primært fra syd og
vest.
Adgang fra Trekroner st. for primært gående, men også cyklister,
sker via fodgængerpassagen fra stationen via Akacielunden/Universitetsstien og fodgængerbroen over Trekroner Allé. Forløbet har til
dels en allerede udadvendt karakter med flere caféer og butikker.

I FREMTIDEN
Fodgængerankomsten til campus gøres generelt mere tydelige via de
ankomstpladser, der foreslås i helhedsplan, beskrevet i Afsnit 9. Disse
ankomstpladser fungerer i fremtiden som knudepunkter for flows,
hvor man orientere sig og blive ledt videre ind i campusområdet.
Der er potentiale for, at fodgængerpassagen fra Trekroner st.
kobler sig tydeligere på campusområdet og visionen om et levende
hovedforløb. Eksempelvis kan det overvejes, om belægninger og
elementer fra campusstrøget kan gentages i forløbet mod stationen,
ligesom der er potentiale for at styrke forløbet særligt på strækningen
mellem fodgængerbroen og RUC, bl.a. med udadvendte funktioner
og facadebearbejdning.
Ankomstpladsen i det sydvestlige hjørne – søankomsten - vil fungere
som orienteringspunkt, opholds- og fordelingsplads for flows, som
inviterer ind i campusområdet. En evt. ny åbning i hjørnebygningen
(bygning 26) kan blive pejlemærke og direkte genvej ind i området.
Campusstrøget forlænges ud gennem Kvadratroden, så det både
leder ind og peger udad mod byen.
Ankomstpladsen mod øst – allé-ankomsten – udgør en visuel og fysisk
forbindelse mellem Korallens Allé og de østlige parkeringspladser.
Flows primært for gående bliver ledt ad campusstrøget, der
fungerer som en primær hovedåre, hvorfra man kobler fra og til
ad stier og ’gange’ til de øvrige dele af campus. Derudover er der
landskabelige, rekreative forbindelsesstier, der binder sammen på
kryds og tværs i det indre campusrådes grønne områder og som
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forbinder ud til landskabet. For at styrke områdets wayfinding, bør
der ved ankomster, ved centrale torve- og pladsdannelser samt ved
trafikale krydsningspunkter placeres infosøjler med kort over campus
inklusiv benævnelser på bygninger, torve- og pladsdannelser samt
øvrige rum. Dertil skal campusstrøget tydeligt kunne identificeres i
kraft af et sammenhængende og samlende belægningskoncept samt
genkendelig aptering.
Det foreslås, at der etableres en ny kultur- og løberute som en slags
Margueritrute i området. Den foreslåede rute udgør en strækning på
1,8 km. Den bevæger sig hovedsageligt i landskabelige omgivelser
som ådalen, skovbrynet og de forskelligartede landskabsrum, men
krydser også det indre campusområde, campusstrøget og cykelstien.
Den har egen lyssætning og skiltning, og belægningen i de
landskabelige områder er overvejende grus. Undervejs møder man
udendørs udstillinger, kunst, opholdssteder, udsigtspunkter ligesom
man møder åbne stræk og rumligt fortættede forløb.

Eksisterende forhold
Diagram fra Norconsult/Emcom
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FREMTIDIG INFRASTRUKTUR - BLØDE TRAFIKANTER

27

Fodgængere færdes primært på campusstrøget og de sekundære stier. Fordelingen rundt i landskabet og resten af campus sker af et landskabeligt tilpasset
stisystem, som forbinder til omgivelserne.

CAMPUSSTRØGET
SEKUNDÆRE STIER
LANDSKABSSTIER
BYGNINGER
FREMTIDIG BYGNINGER
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ankomst situation 1 med bil fra syd og fra station

ANKOMST FRA SYDVEST

Ankomst fra sydvest sker langs med Ådalen frem til bygning 26. Forløbet
RUC’s kernebygninger
Ankerpunkter
fortsætter enten videre ad Ådalen
til Sumpen
eller gennem den nye indgang i
Generelt ﬂow
bygning 26 eller videre hen mod
kvardratroden. Ved mødet med campus ledes
man videre ind på campus via kernebygninger / stedets attraktor.

ANKOMST FRA ØST

RUC’s kernebygninger

Ankerpunkter

Generelt ﬂow

Ankomst fra øst sker via Korallens Allé. Man ledes af de karakterfulde træer og
møder de nye parkrum samt kernebygninger / stedets attraktor.
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WAYFINDING

For at styrke områdets wayfinding, bør der ved ankomster, ved centrale torveog pladsdannelser samt ved trafikale krydsningspunkter placeres infosøjler med
kort over campus.
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KULTUR- OG LØBERUTE
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27

Der etableres en kultur- og løberute som en Margueritrute i området. Den
foreslåede rute udgør en strækning på 1,8 km. Den bevæger sig hovedsageligt i landskabelige omgivelser som ådalen, skovbrynet og de forskelligartede
landskabsrum, men krydser også det indre campusområde.
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DISCGOLFBANE

Den eksisterende discgolfbane forbliver på campus og indskriver sig i den nye
helhedsplan for RUC.
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11.4 CYKELFORHOLD
I DAG
I dag ankommer cyklister primært fra sydvest fra Trekroner st. og
Roskilde by, fra vest samt delvist fra øst fra bl.a. Trekroner Nord.
Cyklister krydser campusområdet på det eksisterende netværk for
bløde trafikanter. Bl.a. krydses området via det smalle pergolaforløb,
videre op mellem bygning 08 og 10 og forbi begge sider af bygning
03.
Som situationen er nu, er campusområdet dog ikke indrettet til
cyklisme. Der er ikke indrettet cykelstier og der er ikke en tydelig
strategi for cykelparkering. Det er derfor uklart hvor man må cykle,
og de dårlige cykelforhold bidrager til at skabe utrygge situationer
for både cyklister og fodgængere. Det er endnu ikke foretaget en
registrering af hvor mange, der anvender cykel i dag, eller hvor stort
et problem de ringe cykelforhold udgør.
I FREMTIDEN
Der er potentiale for at fremme bæredygtig trafik i campus gennem
en strategi for cykler med tydelige ankomster, tydelige cykelstier
og krydsningspunkter med de gående, samt strategisk placeret
cykelparkering.
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Helhedsplanen foreslår derfor en ny cykelrutestruktur via forslaget
om et nyt cykelloop og en cykel T-rute. Cykelrutestrukturen forbinder
campus til og fra de omgivende cykelruter, og også via øvrige
cykelstier mod syd til den kommende supercykelsti fra København
langs Københavnsvej.
Det foreslåede cykelloop danner som en ringvej et loop i periferien,
og bevæger sig både ad lige stier og ad landskabelige stier. T-ruten
bevæger sig ad lige stier i den sydlige del af campus. Kun ad en del af
det sydlige campusstrøg, ved Bibliotekspladsen, kører der cykler på
campusstrøget, ligesom cykler kun krydser campusstrøget to steder
– i nord og i syd.
Cykelruter bør fremhæves med belægning, der adskiller sig som
eksempelvis asfalt, der også egner sig til rulleskøjter og løbehjul.
De to krydsningspunkter mellem cyklister og gående er samtidig
orienteringspunkter på strøget, som skal have en særlig indretning,
der understøtter overblik og tryghed. Dette skal tilgodeses i indretning
af de respektive byrum.

Strukturen skaber et mere klart og enkelt cykelrutenet, hvor cykler
kun kører igennem campus på få, designerede cykelruter, og hvor der
langs cykelruterne er placeret parkeringspladser til cykelparkering,
gerne med cykelpumpe og vandpost samt evt. overdækket parkering.
Fra cykelparkeringspladserne er det tanken, at den videre transport til
destinationsbygningen skal ske til fods.
Cykelrutestrukturen har primært til hensigt at fremme en effektiv
og tryg cykeltransport med mindst mulige konflikter med
fodgængertrafikken. Dog vil cykelrutestrukturen også kunne fungere
i et rekreativt øjemed i sammenhæng med lokalområdets øvrige ruter.
Det anbefales undersøgt, om den del af cykeltrafikken, der kommer
fra Trekroner st. og Roskilde by via fodgængerpassagen fra stationen,
fungerer tilfredsstillende. Fodgængerpassagen er i dag allerede
opdelt i både et gang- og et cykelspor, men om ruten i praksis
opleves som effektiv og tryg for begge trafiktyper er ikke undersøgt
i dette helhedsplanarbejde. Som alternativ kan det overvejes, som
cykeltrafikken kan ledes uden om fodgængerpassagen, eksempelvis
via ruten Trekroner Centervej, Trekroner Parkvej til Universitetsvej.
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MOD ØST ROSKILDE

MOD TREKRONER STATION

Den urbane rute

MOD TREKRONER STATION

FREMTIDIG CYKELLOOP / T-RUTE OG CYKELPARKERING

Cykelrutestrukturen har primært til hensigt at fremme en effektiv og tryg
cykeltransport med færrest mulige konflikter med fodgængertrafikken. Dog vil
cykelrutestrukturen også kunne fungere i et rekreativt forløb i sammenhæng med
lokalområdets øvrige ruter.

CYKELLOOPETS VARIATION

Cyklisterne i loopet vil opleve campusområdets forskellighed - man vil færdes på
kanten af Ådalen, langs kanten af det bebyggede og urbane miljø, på kanten af
skoven og hen over landskabet ad de grønne ruter i nord.
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11.5 BILPARKERING
I DAG
Den nuværende parkering er placeret i periferien af campus, inddelt
i fire primære parkeringsområder: P1 (Trekroner Forskerpark), P2
(Arboretvej), P3 (øst for bygning 03) og P 4 (længst nordøst). P1
deles af brugerne/grundejerne i hele området. Parkering på P2, P3 og
P4 tillades kun med en parkeringstilladelse udstedt af RUC.
I forbindelse med helhedsplanen er der gennemført en
parkeringsoptælling af de parkeringspladser, der anvendes af
RUC. Parkeringsoptællingen viser, at der er en samlet kapacitet
på 788 pladser på BYGST’s grund. Parkeringsoptællinger af
belægningsgraden udført af Via Trafik og RUC 2018 har vist
gennemsnitlig belægningsgrad på ca. 84 %.

I FREMTIDEN
Parkering skal fortsat ske på de store parkeringspladser i kanten af
campusområdet samt på Trekroner Forskerpark. Parkering i periferien
understøtter princippet om det bilfrie campus.
I helhedsplanen er skitseret to scenarier for den fremtidige
parkeringsforsyning, såfremt der evt. opstår behov for en større,
langsigtet udbygning af universitetet. Det ene scenarie indebærer
etablering af parkering på terræn, og det andet scenarie indebærer
mulighed for etablering af et parkeringshus. Begge parkeringsløsninger
vil få en placering i den nordøstlige del af campus.
Ved undersøgelse af de eksisterende parkeringsforhold vurderes
det, at der ligger et væsentligt optimeringspotentiale i de
eksisterende parkeringsarealer. Der vil således kunne skabes
yderligere parkeringskapacitet ved optimering af de allerede udlagte
parkeringsarealer. Dertil kan der være potentiale for at omdanne
Arboretvej til et grønt parkeringsstrøg.
Der er generelt potentiale for at udvikle en mere grøn karakter på
p-pladserne. Ved at den yderst beliggende andel af p-pladserne,
der er de mest ekstensivt anvendte, belægges med eksempelvis
græsarmering, vil fladerne fremtræde grønnere og de vil være
gennemtrængelige for regnvand.
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Et forslag til den etapevise udvikling i parkeringsarealerne fremgår af
etapeplanen i Afsnit 14.
Udformning og regulering af parkeringen på Trekroner Forskerpark
anbefales undersøgt yderligere.
Af hensyn til trafiksikkerhed for gående og for at nedskalere det lange
rum, er der potentiale for at etablere tværgående ’vadesteder’ som
tydelige opmærksomhedsfelter på tværs de steder, hvor stier krydser
vej. Såfremt der er mulighed for at indsnævre kørevejen/bakarealet,
vil man kunne reducere hastigheden samt etablere bed til flere træer,
eksempelvis en ny række træer i midten eller udvidelse af de grønne
flader på hver side.
Der kan derudover være behov for at revurdere parkeringsreguleringen
på Trekroner Forskerpark, som i dag er privat fællesvej med fri
parkering. En regulering af parkeringen på Trekroner Forskerpark (fx
parkeringslicens og/eller tidsbegrænset parkering) vil kunne optimere
parkeringsarealernes udnyttelse. Parkeringsregulering af Trekroner
Forskerpark bør ske efter aftale med de relevante grundejere i
området og Roskilde Kommune.
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EKSISTERENDE PARKERING
Den nuværende parkering er placeret i periferien af campus.
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SCENARIE 1A: FREMTIDIG PARKERING PÅ TERRÆN

Diagrammet viser et princip for placeringsmuligheder for terrænparkering til ca.
350 parkeringspladser i den nordøstlige del af campus. Parkeringen ligger mellem de fremtidige byggefelter. Ved en moderat universitetsudbygning, hvor kun
de nærmeste byggefelter ibrugtages, vil et fortsat bilfrit campus kunne sikres.
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SCENARIE 1B: FREMTIDIG PARKERING PÅ TERRÆN

Diagrammet viser et princip for placeringsmuligheder for terrænparkering til ca.
350 parkeringspladser i den nordøstlige del af campus. Parkeringen ligger i kanten af campus, og vil også ved en større universitetsudbygning kunne tilgodese et
fortsat bilfrit campus. Ved en større universitetsudbygning, kan det blive nødvendigt at der suppleres med yderligere p-pladser, fx langs Arboretvej.
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SCENARIE 2: FREMTIDIG PARKERING I P-HUS

Diagrammet viser et princip for en mulig placering og størrelse til et evt. parkeringshus i 3-4 etager, der vil kunne huse ca. 350 parkeringspladser. Ved en
større universitetsudbygning, kan det blive nødvendigt at et sådan parkeringshus suppleres af yderligere p-pladser. En parkeringshusløsning nødvendiggør
en nærmere undersøgelse af, hvordan et parkeringshus kan indpasses i campusområdets skala.
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12. STRUKTURUNDERSØGELSER

UDBYGNING AF CAMPUS
Campus blev oprindeligt bygget som en “landsby” bestående af kubiske huse i et
grønt landskab. Sidenhen er der tilføjet lange længebygninger (bl.a. biblioteket),
som en begyndelse på en “ringmur” omkring campus, en “ringmur” der skulle
mindske oplevelsen af at befinde sig på en “åben mark”. Når campus i fremtiden
skal udbygges skal der tilføjes byggerier der giver de bedst mulige rammer for et
fremtidsrettet og attraktivt studie- og forskningsmiljø, byggerier der forstærker
RUC’s identitet og oplevelsen af et attraktivt campus.
FORSKNINGS- OG STUDIEMILJØER
Forskellige bygningsstrukturer rummer bedre eller dårligere muligheder for
indretning af studie- og forskningsmiljøer, der lægger op til samarbejde,
vidensdeling og netværksdannelse.
Længebygninger (som f.eks. bygning 25 og 44) har en bygningsdybde som
egner sig til midterkorridor med mindre kontorer og møderum langs siderne.
Det giver passive gangarealer og ringe mulighed for at etablere rum, der
samler brugerne.
Kubiske bygninger lægger op til centrale rum, der samler brugerne, og
reducerer passive gangarealer til et minimum. Professionshøjskolen Absalon
er et interessant eksempel på et kubisk hus, der samler brugerne i de centrale
rum og giver oplevelsen af masser af liv.
LÆ OG INTIME UDERUM VS. VIND OG ÅBEN MARK
Oplevelsen af at bevæge sig rundt på campus er også præget af valget af
bygningsstrukturer, fordi forskellige bygningsstrukturer påvirker mikroklimaet
på forskellig vis. Forskudte bygninger bryder vinden og de lange kig “over
åben mark”. Det betyder læ og bedre udeopholdskvaliteter. Jo bedre
udeopholdskvalitet, jo mere liv på campus.

RINGMUREN

INFILL

Fordele:
Strukturen er en fortsættelse af den påbegyndte “ringmur” med bl.a. biblioteket. Strukturen lukker de lange kig “ud over markerne” og giver dermed en mere intens campusoplevelse.

Fordele:
Infills giver et tilskud til de eksisterende bygninger ved at tilføje nye rumtyper og sammenkoble bygningerne to og to.

Lange bygningskroppe og lange åbne stræk giver derimod vinden fart, og
begrænser opholdskvaliteten i uderummene.

Ulemper:
Strukturen giver en markant oplevelse af “indenfor og udenfor murene”. Den giver lange
facader i en skala, som ikke passer til det gående liv inde på campus. Derudover opstår
der rum med ringe rumlige kvaliteter på både inder- og ydersiden af de lange bygninger.

Vind og lange kig:

Bygningsdybden egner sig til cellekontorer og ikke til en indretning der skal understøtte
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Ulemper:
Infills modarbejder de oprindelige intentioner om en by-lignende bebyggelse med selvstændige huse, hvorimellem man kan bevæge sig frit.
Der skal større facadeombygninger af de oprindelige bygninger til for at infillhusene kan
fungere optimalt.

KARRÉSTRUKTUR

STRAM PIXELSTRUKTUR

LØS PIXELSTRUKTUR

Fordele:
Strukturen danner “karréer”, der inddeler udeområderne i mindre haver og pladser, og på
den måde understøtter dannelsen af fællesskaber og netværk på campus.

Fordele:
Strukturen er en fortsættelse af den oprindelige bygningsstruktur, og får derfor det samlede anlæg til at fremstå homogent.

Ulemper:
Karréstrukturen er fremmed for RUC’s oprindelige punkbebyggelse og understøtter ikke
RUC’s landskabelige kvaliteter.

Ulemper:
Strukturen giver sigtelinjer, der forbliver ubrudte. Det betyder at oplevelsen af at befinde
sig “på en åben mark” bibeholdes.

Fordele:
Strukturen fortolker den oprindelige bygningsstruktur, og bibeholder derfor det genkendelige udtryk. Samtidigt introducerer strukturen mindre pladser, haver og delområder og
lukker strukturen de lange kig og hurtige vinde og giver derfor en mere intens campusoplevelse med bedre udeopholdskvaliteter.
Ulemper:
Strukturen giver ikke en klar “forside/bagside” oplevelse som gør det let at orientere sig
i området. Orienteringen skal styrkes med andre virkemidler end med bygningsmassen,
f.eks. belægning, facadebearbejdning, landskabsplan o.l.
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13. ARKITEKTUR
I dette afsnit beskrives de væsentligste arkitektoniske karaktertræk
for campusområdet i dag, samt anbefalinger til fremtidig skala og
materialevalg for ombygninger og nybyggeri. Formålet er at fastholde den nuværende arkitektoniske struktur og identitet samt fremme
et klarere helhedsindtryk, men samtidig give plads til udvikling og
til nye brugeres behov for lokal identitet og eksponering. Det, som i
særlig grad bidrager til identiteten, er grid-strukturen, punkthusene,
den regulære rytme samt skalaen og bygningshøjden på 2 etager.
Samtlige karaktertræk er originale, som indtil nu har været bevaret.
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13.1 EKSISTERENDE ARKITEKTUR
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Store dele af den eksisterende arkitektur opleves som værende
sammenhængende i kraft af, at bygningerne overvejende indordner
sig i et fælles grid-struktur. De originale bygninger i den centrale del
af RUC introducerer strukturen og slår tonen an med søstensfacader.
Administrationsbygningen (B03) og kantinen (B01) følger den
eksisterende struktur og arkitektur, men i en større skala.
De senere bygninger tilpasser sig de originale bygningers skalaer,
men udvider strukturen og tilføjer de nye facadematerialer tegl og
indfarvet beton. Derimod brydes den oprindelige struktur med de i
2001-2005 tilføjede bygninger, placeret i yderkanten, der adskiller
sig ved at introducere vinkelbygninger som en mur omkring campus.
Glas anvendes i mellemgange og indgangspartier i mange af de
eksisterende bygninger. De seneste bygninger er placeret i afstand
fra den øvrige bygningsstruktur og til andre anvendelser end
universitet, og her introduceres nye facadematerialer som mørk tegl
(vuggestuen) og glas (bl.a. Professionshøjskolen Absalon).
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FACADEMATERIALER PÅ CAMPUS I DAG
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13.2 EKSISTERENDE KANTZONER OG PLANTEKASSER
De eksisterende kantzoner i området bærer generelt præg af at være
beplantede bede med græs eller buske, som skaber en afstand mellem
områdets flows og facader. Disse kantzoner fremtræder ensartede, og
afspejler ikke hvad der foregår inde i bygningerne.
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Kantzonerne omkring bygningerne i Sumpen (bygning 19, 20, 21,
22, 23 og 24) adskiller sig ved at være bearbejdede og gjort aktive i
kraft af trædæk og siddemuligheder, som danner en aktiv og levende
ramme omkring det grønne område. Disse kantzoner er ikke placeret
ud til campusstrøgets forløb.
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Det originale, indre campusområde bærer præg af de karakteristiske
hævede plantekasser med kanter af sortmalet træ. Bedene formidler
samtidig uderummenes terrænforskelle. Plantekasserne er et
kendetegn for RUC, der har været bevaret frem til i dag. De rummer
ikke siddemuligheder.
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FACADEMATERIALER OG KANTZONE PÅ CAMPUS I DAG
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EKSISTERENDE KANTZONE I SUMPEN
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13.3 FREMTIDIG BEBYGGELSESSTRUKTUR
Det anbefales, at fremtidige ombygninger og nybyggeri indordner
sig den nuværende struktur og skala, for at videreføre og styrke
den arkitektoniske identitet. Konkret anbefales, at den nuværende
grid-/pixelstruktur, punkthusstruktur, den regulære rytme og
skala videreføres. I forhold til bygningshøjden på 2 etager, åbner
helhedsplanen op for, at man kan bygge op til 3 etager ved nybyggeri.
Dog bør etageantallet på den eksisterende bygningsmasse fastholdes.

Hvor der er behov for visuelt at markere et vigtigt indgangsparti eller
etablere udeophold i tilknytning til bygningen, kan der anvendes
materialer som tombak plademateriale, plademateriale af lignende
karakter eller sortmalet / ubehandlet træ. Det ubehandlede træ kan med
tiden blive sølvgråt, så der opnås et samspil med søstensfacaderne.
Større vinduesåbninger anvendes, hvor der er behov for at eksponere
indre funktioner.

I den fortsatte udvikling af campusområdet bør der være
opmærksomhed på at sikre den arkitektoniske helhed. Det anbefales
at være påpasselig med at indføre yderligere nye arkitektoniske
stilarter og materialer. Med ens og gennemgående materialer
både ved arkitektoniske tilføjelser og ved nybyggeri, kan en
fortsat arkitektonisk sammenhæng fastholdes i bygningsmassen i
videreudviklingen af campus.

Arbejdet med at åbne facaderne og skabe opholds- og kantzoner
bør koncentreres langs og omkring campustrøget. Modulerne i de
eksisterende facader af søstensbeton anbefales respekteret.
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13.4 FREMTIDIG OMBYGNING/FACADEBEARBEJDING

22

Med helhedsplanens forslag om nye mødesteder i kernebygningerne,
kan der opstå behov for at ændre og opgradere facaderne, så de i
højere grad formidler kontakt og samspil mellem funktionerne inde i
bygningen og byrummet/campusstrøget udenfor på campusstrøget.
Opgraderingen har samtidig det formål, at kernebygningerne
fremhæves som særlige fællesbygninger, som man let kan finde og
orientere sig efter.
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Et yderligere strategisk mål er også, at binde den forskelligartede
arkitektur – ældre som nyere bygninger - med de forskelligartede
facadeudtryk bedre sammen, med et ensartet greb. Konceptet for
de nye greb skal kunne passe ind i de eksisterende forskelligartede
materialer og udtryk, som allerede er tilført på stedet.

KANTZONE / POTENTIEL FACADEBEARBEJDNING
PRIMÆRE PLADSDANNELSER

FREMTIDIG OMBYGNING, KANTZONE ELLER FACADEBEARBEJDNING

KERNEBYGNINGER
ØVRIGE BYGNINGER MED POTENTIALE FOR
AKTIV STUEETAGE
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højere bygninger

street basket

stangtennis
pausesport

bannere

bordtennis
x-box

åbne facader

aktiviteter

eksponering

AKTIVERING AF BYRUMMET OMKRING

hovedforløb gennem campus

GLIDENDE OVERGANG MELLEM UDE OG INDE

Ved at etablere en større åbenhed i facaden, bliver der skabt en mere glidende
overgang mellem inde og ude. Det kan være fysisk med døråbninger eller visuelt
med eksempelvis større vinduespartier - eller begge dele. Dertil er der potentiale
for, at lade bygningen stueetage-funktion indtage byrummet, fx med spisepladser,
udendørs gruppefaciliteter eller udstillinger.

Mødestedernes samspil med omgivelserne bliver styrket, når udemiljøet omkring
bygningen bliver bearbejdet og aktiveret. Afhængig af, hvor central bygningen
ligger, kan det ske på en eller flere sider. Bemærk, at en aktivering af uderummet
som udgangspunkt altid anbefales ledsaget af en facadebearbejdning af den
pågældende bygning, så inde-ude-relationen sikres, og investeringer i bygninger
og byrum går hånd i hånd.

GLIDENDE OVERGANG OG KANTZONE

Ved at bearbejde zonen langs facaden med eksempelvis nye siddemuligheder, vil
det understøtte en åben facade. Bearbejdningen kan være omkring en indgang
eller langs dele af, eller langs hele facaden.

ISCENESÆTTELSE AF INDGANGSPARTI

Med et iscenesat indgangsparti, der markerer sig tydeligt i campusstrøgets
forløb, vil de både kunne fremhæve bygningen som betydningsfuld og udgøre
orienteringspunker i campusområdet, der fremmer wayfinding.
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SORTMALET TRÆ
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SORTMALET OG UBEHANDLET TRÆ

UBEARBEJDET TRÆ

UBEARBEJDET TRÆ / SØSTEN

TOMBAK / PLADEMATERIALE

TOMBAK / PLADEMATERIALE

TOMBAK / PLADEMATERIALE

TOMBAK / PLADEMATERIALE
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13.5 MATERIALER VED NYBYGGERI
Helhedsplanen introducerer en pallette af materialer, der anbefales
anvendt ved nybyggeri. Det foreslåede materialevalg er afstemt med
de eksisterende materialer i området, men udtrykker også muligheden
for, at der kan ske en grad af forandring og udvikling.
Ved nye facader anvendes tegl samt indfarvet beton, der i nuancer er
afstemt med søstensfacadernes farvespil. Der skal være et farvespil i
teglen, der giver mere levende facader.
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Foreslåede materialer: træ blandes med en tung base. Beton, som
minder om farven søsten; ubehandlet træ; sort malet træ; glas;
tombak eller lignende plademateriale.
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Eksisterende træsorter, der er anvendt på RUC:
enebær, cedertræ og eg.
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Søsten
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Bygning 15,16 og 17
Fremtidige byggefelter

NYE BYGGEFELTER
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D98

EKSISTERENDE FACADEMATERIALE; SØSTEN

D98

D98

TEGL I FORSKELLIGE NUANCER

BETON

TRÆ / BETON

UBEHANDLET TRÆ

SORT TRÆ

TOMBAK

Formater
DNF: 228 x 108 x 54 mm
HF:
220 x 105 x 65 mm
FF:
228 x 108 x 40 mm
Eksempel med lys og mørk fuge, DNF
Ingen rengøring med saltsyre
Formate
DNF: 228 x 108 x 54 mm
HF:
220 x 105 x 65 mm
FF:
228 x 108 x 40 mm
Beispiel mit heller und dunkler Fuge, DNF
Reinigen ohne Salzsäure
Sizes
DNF:
HF:

228 x 108 x 54 mm
220 x 105 x 65 mm
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14 . FORSLAG TIL ETAPEVIS UDVIKLING
Nyrenoveret

bygning 16, 17 og 18 er
solgt fra
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P3 Plads
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Øst
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P1 Vest

27

P1 Midt

P1 Øst
P

STATUS I DAG 2019
Status i dag 2019:
Campus fremstår som i dag. Bygning 03 er nyrenoveret med ny hovedindgang.
Parkering er fordelt på de fire p-områder P1, P2, P3
og P4.
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Campusstrøg fortsætter mod nord

Nye byggefelter
Nye byggefelter i brug

Løbe- og kulturrute
Ny kernebygning

P3 optimeres
Ny parkering i terræn eller
konstruktion

P4 optimeres

Facadebehandling

Sumpen bliver til nye
funktioner
Cykelrute

Ombygges
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Åbning i bygning 26
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ETAPE 1 - ÅR 2020

ETAPE 2 - OM 5 ÅR

ETAPE 3 - OM 15-20 ÅR

Bygning 7 er renoveret til fælles undervisningsbygning, der
fungerer som ny kernebygning for campus. Der er gennemført en første etape af belægningsprojekt på dele af campusstrøget, bl.a. ved en af de centrale torve- og pladsdannelser
(besluttes i andet regi). Bygning 16-17-18 bliver ombygget
til ny anvendelse med udadvendt funktion i stueetagen. Nye
kunsttiltag er gennemført eller på vej.

Sumpen er opsagt af RUC og dele heraf udlejes af BYGST
til nye, campusrelevante funktioner, evt. som midlertidige
funktioner. Belægninger og byrum er etableret på store dele
af det resterende campusstrøg, der nu fremstår som et samlet, genkendeligt forløb. Renovering og facadebearbejdning
af udvalgte centrale punkthuse er gennemført. Der er etableret nye stier og aktiviteter i bl.a. Arboretet samt en kobling
til Absalon. Dertil er nye cykelforbindelser samt kultur- og
løberute etableret.

Universitetet oplever igen et større udbygningsbehov, hvorfor udvalgte af de vestlige byggefelter inde på campus og samt byggefelter mod øst, er taget i brug, i alt ca. 15.000 m².
Der er etableret en gennemgang via bygn. 26. Landskabsrummene
er løbende blevet opgraderet gennem årene. Campusstrøget fortsætter mod nord, for at koble sig på det nordlige Trekroner.
Yderligere parkering er etableret på terræn og/eller i konstruktion
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