Campus Næstved
Nyhedsbrev 3, december 2013
Campus etape 1 – åbning i 2018
Tre uddannelsesinstitutioner har tilkendegivet at ville etablere sig i Campus Næstved i første
etape. Det drejer sig om:
Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)
University College Sjælland (UCSJ)
VUC Storstrøm
Hertil vil RUC, DTU og SDU have uddannelsesaktiviteter i Campus.
Campus etape 1 forventes at byde velkommen til de første studerende sommeren 2018.

Masterplan
Team Vandkunsten har i november 2013 færdiggjort masterplanen for hele campusområdet.
Masterplanen viser, at der er plads til alle uddannelsesinstitutioner i Næstved i det udpegede
område omkring stationen. Vandkunsten har foretaget en række volumenstudier af bygninger i
højder og størrelser, som respekterer Næstveds eksisterende bygningsprofil. Studierne viser,
at der er plads til Campus etape 1 rundt om Munkebakken i Teatergade.
Placeringen af Campus etape 1 ved Munkebakken er Næstveds absolut mest attraktive ledige
byggegrund: stationsnært, i direkte tilknytning til byen og med mulighed for at knytte an til en
række kulturinstitutioner i byen. Campus bliver en central del af byen, og får samtidig et
”Grønt hjerte” med muligheden for at bruge en central park i byen som grønt område.
Se den fulde masterplan på hjemmesiden

Rammerne for Campus
Kuben Management har i november 2013 færdiggjort en analyse af rammerne for det
fremtidige Campus.
Analysen peger på, at der vil være behov for et byggeri i størrelsen ca. 10.700 kvm. for at
rumme alle tre uddannelsesinstitutioner. Heraf vil de ca. 2.700 kvm. være fællesarealer for
uddannelserne, fx kantine, multisal, indgang/reception m.v.
Kuben har dertil undersøgt en række uddannelsesbyggerier i Danmark og skønner at
byggeomkostningen ved et byggeri som Campus Næstved vil ligge på ca. 12.500 kr. pr. kvm.
Se den fulde rapport på hjemmesiden

Virtuel Campus
Næstved Kommune arbejder målrettet videre med etablering af et attraktivt uddannelsesmiljø,
som rækker ud over Campus. Formålet er at fremme synergien uddannelserne imellem, fx
med henblik på at lette brobygningen fra et uddannelsesniveau til det næste.
Der vil blive inviteret til et fælles møde for alle uddannelsesinstitutioner i Næstved i første
halvår af 2014. Formålet med mødet vil være en fælles snak om hvad det gode studiemiljø er.
På længere sigt er det intensionen, at alle uddannelser i Næstved er samlet i campusområdet.

Kommunikation
Der er igangsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de tre uddannelsesinstitutioner og
Næstved Kommune. Arbejdsgruppen understøtter både den interne og eksterne
kommunikation om Campus Næstved.
De første opgaver i 2014 vil være at arbejde med formulering af den fælles vision for Campus
Næstved samt at udvikle hjemmesiden for projektet.

Campus 2014
Fra årsskiftet går Campus Næstved ind i fase 2, hvor der arbejdes videre med det afklarende
grundlag for realisering af Campus. Følgende indsatsområder indgår i fase 2:
Vision for campus-byggeriet (hvordan skal uddannelserne være sammen i byggeriet?)
Foreløbigt rumprogram
Afklaring af bygherremodel
I sensommeren 2014 påtænkes udbud af bygherrerådgivningsopgave på baggrund af det til
den tid foreliggende materiale

Projektleder
Mette Thiim er pr. 1. september ansat som projektleder på Campus Næstved. Mette kommer
fra Finansministeriet, hvor hun har arbejdet med projektstyring i regi af Fonden for
Velfærdsteknologi. Endvidere har Mette tidligere arbejdet med opførelse af nye retsbygninger i
forbindelse med retskredsreformen.
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