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SLAGELSE PARK
OMRÅDET I NUVÆRENDE 
STRUKTUR

• Anlægget

• Harboe Arena Slagelse

• Sports College

• Stadionområdet

• Tenniscenter

• UV hallen

• Frederikshøj

• Slagelse Svømmehal

• Spar Nord Arena Slagelse

• Slagelse Hallen



SLAGELSE PARK 
- Vision

• at skabe et levende, 
inkluderende og grønt 
byområde, der samlet set kan 
blive et omdrejningspunkt for 
sport, aktivitet, kultur og 
fællesskab i byen og 
kommunen

• et område, som inviterer ind 
og bliver et centralt mødested 
på tværs af brugere og 
målgrupper

• at løfte nuværende og 
fremtidige borgeres fysiske og 
mentale sundhedsniveau og 
skabe de allerbedste rammer 
for bevægelse og aktivitet.

Planen sikrer:



SLAGELSE PARK
UDVIKLINGPLANEN 

• Planen sætter en overordnet ramme for udviklingen 
af Slagelse Park.

• Udnytter de potentialer, der ligger i at tænke 
udviklingen af Slagelse Park sammen med 
udviklingen af byen.

• Styrker Slagelse som en attraktiv bosætningsby og 
arbejdsplads, hvor et aktivt og levende fritidsliv er 
en vigtig del af hverdagen.

• Skaber sammenhæng fysisk, socialt og 
organisatorisk.



SLAGELSE PARK
MÅLSÆTNINGER FOR BRUG & DRIFT

Antal aktive brugere i området i dag:
- Stadionområdet: ca. 800
- Antvorskov: ca. 2.700

Fra 10/90 til 90/10



SLAGELSE PARK
DE 3 KNUDEPUNKTER PÅ DET GRØNNE LOOP
(3KM LANG OPLEVELSESRUTE)



SLAGELSE PARK
”Den urbane park”



SLAGELSE PARK

EKSEMPLER PÅ DEN URBANE PARK















SLAGELSE PARK
Den bynære natur



SLAGELSE PARK
EKSEMPLER PÅ DEN BYNÆRE NATUR



SLAGELSE PARK
DET ÅBNE BEVÆGELSESHUS



SLAGELSE PARK

EKSEMPLER PÅ DET ÅBNE BEVÆGELSESHUS



SLAGELSE PARK
UDVIKLINGSGREB
PARKERING/TRAFIK

• P-pladser placeres i 
kanten af området –
derfra siver man ind.

• Kobler sig på byen for 
både bløde og hårde 
trafikanter – gode 
tilkørselsmuligheder



SLAGELSE PARK
PRINCIPPER FOR UDVIKLING
– Det fysiske og det funktionelle

• Udfordring: Området opleves som fysisk 
og oplevelsesmæssigt afkoblet fra 
omgivelserne.

• Målsætning: Styrke fysisk og funktionel 
sammenhæng mellem Slagelse Park og 
den omkringliggende by og landskab, så 
områdets unikke placering udnyttes, og 
området opleves som byens grønne 
mødested. 



SLAGELSE PARK
PRINCIPPER FOR UDVIKLING
– Det sociale

• Udfordring: Brugen af området 
svinger meget. I store dele af døgnet 
opleves området som tømt for liv. 
Idrætsfaciliteter fremstår lukkede, og 
aktivitetsniveauet i dem svinger meget

• Målsætning: Området og dets rum og 
faciliteter skal summe af liv på alle 
tider af dagen. Området skal opleves 
som åbent og inviterende for alle



SLAGELSE PARK
PRINCIPPER FOR UDVIKLING
– Det organisatoriske

• Udfordring: Intet nævneværdigt 
samarbejde mellem områdets 
foreninger.

• Målsætning: Områdets foreninger 
arbejder tæt sammen i en 
professionel, samlet organisation, der 
sikrer professionel drift og udvikling af 
det samlede område.



SLAGELSE 
PARK

ØKONOMI FOR 
STADIONOMRÅDET



SALG AF BYGGERETTER

Boliger : 20.000.000 til 25.000.000

Erhverv: 3.000.000 til   5.000.000

Administration 12.000.000 til 16.000.000

Parkeringshus 1.000.000  til  2.000.000

I alt ca. 36.000.000 til 48.000.000



SLAGELSE PARK
ORGANISERING
- PRINCIPPER
FOR UDVIKLING

Der etableres en organisation, der 
samler på tværs og har muskler både 
politisk og økonomisk. 

Der ansættes en ledelse, der skal sikre 
en professionel udvikling og drift af 
området, bl.a. med fokus på at skabe 
mere kommerciel drift 

Der etableres tætte samarbejder med 
uddannelsesinstitutioner, sygehusene 
og andre relevante aktører udenfor 
området etc. 

De eksisterende brugere skal 
respekteres og inddrages, så der 
udviklingen af området også 
forankres hos dem 



SLAGELSE PARK
ORGANISERING
- FORSLAG

Kommunen ejer og driver faciliteten

Selvejende organisation ejer og 
driver faciliteten

Kommunen ejer, og den selvejende 
organisation driver faciliteten



SLAGELSE PARK
ANBEFALINGER TIL 
DEN FREMADRETTEDE 
PROCES

Man involverer aktørerne i og
omkring området, og laver en
proces, hvor man i fællesskab
videreudvikler og konkretiserer
visions- og udviklingsplanen

Der etableres en arbejdsgruppe på
tværs af kommune, foreninger og
potentielle investorer

Projektet forankres bredt politisk, 
så der på både kort og lang sigt
sikres opbakning til udviklingen og
etableringen af det samlede
område - Slagelse Park 



NEXT STEP…

Vedtagelse af visionsplan
for Slagelse Park
Visionen og målet med planen
vedtages politisk. Dette 
inkluderer:
• Beslutning om frasalg og
udvikling af arealer omkring
Slagelse Stadion
• Beslutning om driften 
fremtidigt
varetages efter armslængde
princippet
• Beslutning om udvikling af det
grønne loop/ sammenhængen
mellem stadionområde og
Antvorskov
• Beslutning om udvikling af
det åbne bevægelseshus/
Antvorskov herunder
Behovsanalyse

Etablering af §17.4 udvalg eller en 
projektgruppe
Byrådet nedsætter et udvalg som
arbejder videre med planen for
Slagelse Park. De fremlægger
en flerårig udviklingsplan for Slagelse
Park til Byrådet.
Tidshorisont for arbejdet: ca. ½ år.

Vedtagelse af endelig
plan for Slagelse Park
Byrådet beslutter den 
endelig
udviklingsplan og 
administrationen m.fl.
igangsætter 
udmøntningen.

Byggeri af administration , 
parkeringshus, ungdomsboliger, 
erhverv og flexhotel
Rådhus, administration og 
parkeringshus bliver en væsentlig
driver for udviklingen af området . 
Ved et evt. salg af det
nuværende rådhus frigives midler,
som evt. kan investeres indenfor
Slagelse Park-området.

Finansiering:
Model1:  Private investorer der
udlejer til kommunen
Model 2 : Kommunal investering


