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campus bindslevs plads  - en dynamisk og kreativ markedsplads i silkeborg 
Campus Bindslevs Plads er en dynamisk og kreativ markedsplads i centrum 
af Silkeborg, hvor Silkeborg Kommune i samarbejde med 7 uddannelses- og 
kulturinstitutioner både gentænker og udvikler områdets funktioner, men også 
partnernes roller i et fremtidigt permanent partnerskab. 

Institutionernes udviklingsproces hedder Rethink Læring og indgår i den Euro-
pæiske Kulturhovedstad 2017. Processen udmøntes blandt andet i en Cam-
pusbygning, som bliver et nyt fysisk læringsmiljø på ca. 1.400 m2, som part-
nerne efterfølgende skal drive i et campusfællesskab. 

De 7 uddannelses- og kulturinstitutioner er:

•	 Silkeborg Bibliotekerne inkl. Medborgerhuset

•	 Silkeborg Business College

•	 TH. LANGS HF & VUC

•	 Folkeskolerne i Silkeborg

•	 Den Kreative Skole

•	 Th. Langs Skole

•	 Ungdomsskolen i Silkeborg

”Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer. Lad os begynde med det, 
der skal indrammes. Lad rammen elastisk følge udviklingen i denne tilværelses 
manifestationer, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og 
former livet.”

Citatet herover skulle være fremsat af Asger Jorn på en arkitekturkonference i 
1947, og trods de mellemliggende år, så rammer det lige ned i hjertet af arbej-
det med afklaring og udfoldelse af meningen med Campus Bindslevs Plads. 

Citatet er som sådan også signifikant for udviklingen af nærværende disposi-
tionsforslag, som er skabt på basis af et bredt inddragelsesforløb, hvor både 
partnerne på ledelsesniveau, ambassadører udpeget blandt de mange tilknyt-

tede medarbejdere samt interesserede borgere - børn som voksne - har bidra-
get til at konkretisere og nuancere ”dét der skal indrammes”.

Rethink Læring er en fortsættende udviklingsproces ligesom konkretiseringen 
af samskabelsens praksis og organisering, der hele tiden tilføres nye aspekter 
- i takt med udviklingen både i og udenfor campusfællesskabet.

Udvikling af Campusbygningen står bl.a. på skuldrene af en række forstudier 
om læringens hovedfaser: Forforståelse, Fordybelse og Feedback ligesom det 
er klart mantra, at de nye rammer skal tilføre rumlige muligheder som projektets 
partnere ikke allerede har til rådighed - hos sig selv eller de andre institutioner.

På den baggrund handler det blandt andet om at skabe:

•	 fysiske rammer, der  understøtter ”anderledes læringsprocesser” med 
fokus på interaktivitet,  innovation og kreativitet.

•	 et sted hvor elever og personale møder ”det virkelige liv 
(borgere,virksomheder m.m)

•	 stor synlighed, åbenhed og transparens.

•	 en bygning med et råt og uformelt miljø, der ”tåler at blive brugt”

•	 et sted som brugerne kan indtage for en periode og sætte deres 
præg på. 

•	 en bygning med en stor grad af fleksibilitet og som kan rumme man-
ge sceneskift fra samlinger til arbejde i grupper eller individuelt

•	 mulighed for samling og publikumsarrangementer i ”andre rammer”.

Bygningsdesignet tager afsæt i et idéoplæg, som blev udarbejdet i foråret 2014. 
Rammerne er skabt i en integreret proces med den indholdsmæssige kvalitfi-
cering intensivt forløb som blandt andet har omfattet koordineringsmøder med 
Planafdelingen, et tæt samspil med Vej og Trafik, som samtidigt projekterer 
parkeringskælder på Bindslevs Plads samt ”Open Citizen Workshop”, tre am-
bassadør workshops foruden løbende møder i styre- og Dispositionsforslaget 
er udviklet i perioden jan-marts 2015 og godkendt projektets Idé og Program-
udvalg primo april 2015.



Øgede åbningstider skaber nye muligheder Helheds- og udviklingsplan for Horsens midtbyen  26865  s. 41

stemningsbilleder

inspirationsbillede: en attraktiv markedsplads både dag og aften
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vision for campus bindslevs plads - uddrag af parternes beskrivelse 
Campus Bindslevs Plads - plads til læring, kultur og kreativitet
Visionen for Campus Bindslevs Plads er at skabe fremtidens dynamiske og 
kreative markedsplads, hvor elever, studerende og borgere mødes og lærer 
nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur. 
Brugerne klædes dermed personligt og fagligt på til at leve og arbejde i deres 
omskiftelige og globale verden.

Gentænkning af praksis
En markedsplads er på en og samme tid en velkendt praksis og en fornyende 
praksis. Nok er mødet mellem de handlende ikke et nyt påhit, men varens 
karakter, markedets dynamik og summen vil altid være præget af sin samtid 
og de mennesker, der besøger markedspladsen.
Campus Bindslevs Plads’ dynamik og foranderlighed i fremtiden kan bedst be-
skrives som en moderne markedsplads: Her mødes et mylder af mennesker, 
der alle er kommet for at handle og bringe noget med sig hjem. Det kan være 
en løsning på en udfordring hjemme, inspiration eller den gode oplevelse i fæl-
lesskabet med andre mennesker. Og den handlende har noget at bytte med: 
Sin egen viden, kompetencer og erfaring. Dermed kan mødet mellem brugerne 
give ny inspiration til alle og måske en løsning på en udfordring, som man måtte 
være kørt fast i selv.

Fysiske forandringer
For at forløse visionen har Silkeborg Kommune sammen med parterne omkring 
Campus Bindslevs Plads derfor indgået en aftale om at bygge en kreativ, kultu-
rel og dynamisk Campusbygning, hvor den samskabende læring vil finde sted. 
Den nye Campusbygning vil rumme mange forskellige aktiviteter og funktioner. 
Stedet vil primært blive benyttet af elever og studerende i dagtimerne til at lære 
på nye og spændende måder i interaktion mellem hinanden på tværs af uddan-
nelser. Bygningens andre faciliteter vil også stå til rådighed for andre borgere. 
Om aftenen vil en række nye og spændende aktiviteter finde sted, og samle 
mennesker på tværs af alle aldre med det formål at blive klogere på hinanden 
og på verden. Det er partnernes vurdering, at en skarp opdeling af før-og-efter 
skoletid ikke længere giver mening i hverken vores nuværende eller fremtidige 
samfund, ej heller som læringsramme

Eksterne samarbejder
Det er ligeledes et ønske, at stedet generelt skal bygge bro mellem elever, stu-
derende, borgere, foreninger og erhvervslivet, hvis man har lyst til at udnytte fa-
ciliteterne i et arbejde med kreativitet og innovation i en erhvervsmæssig sam-
menhæng; f.eks. som iværksætter. På kort og lang sigt vil partnerskaber med 
erhvervslivet hjælpe til med at skabe og løbende udvikle samarbejdet omkring 
Campus Bindslevs Plads. Brugerne vil på den måde få mulighed for at prøve 
deres evner af med en erhvervsprofessionel samarbejdspartner.

Public service
På Campus Bindslevs Plads mødes uddannelsernes læringsramme med bib-
liotekets public service univers. Det betyder helt konkret, at Campusbygningen 
i hele åbningstiden vil være tilgængelig for både elever, studerende, borgere, 
foreninger og erhvervsliv. Kort sagt tilgængelig for alle.
Public service er et væsentlig element i Campus: Tilgængelighed, fri og lige 
adgang, kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, ’det demokratiske mødested’ og 
’det involverende og forpligtende mødested’.

Kontinuerligt, fra morgen til aften, vil uformel læring mødes med uddannelses-
institutionernes strukturerede tilgang til læring. Derfor giver det ingen mening at 
tale om ”før” og ”efter” skoletid i klassisk forstand – grænserne vil flyde sammen 
dagen lang, og vil derfor også passe til en ’omskiftelig verden’.

Alle får noget med hjem fra Campus Bindslevs Plads
På Campus Bindslevs Plads kommer enhver med sine varer: Sine fagligheder, 
sine kompetencer og sine erfaringer. Når disse bringes i spil i det fælles rum, 
skaber vi nye og anderledes læringsforløb for elever, studerende og fagprofes-
sionelle. Vi vil have et leben af diversitet, af varer og af handlende, så vi hele 
tiden er den fornyende institution i den velkendte tradition.
Dette makkerskab på tværs, er netop den vigtigste præmis for måden at arbejde 
på i Campus Bindslevs Plads. Den vigtigste ressource er relationer og interak-
tion på tværs af funktioner, aldre og fagprofessionelle. For at sikre fortsat fokus 
på samspillet og optimal udnyttelse heraf indgår partnerne løbende forpligtende 
aftaler, der konkretiserer de enkelte parters bidrag og aktive deltagelse.



Nedenstående ”aktivitetsbeskrivelse” er en fiktiv beskrivelse af hvordan en temadag i det fremtidig Cam-
pus Bindslevs Plads kunne se ud. Beskrivelsen tager afsæt i beskrivelser af læringsforløb udarbejdet af 
den nedsatte ambassadørgruppe som har bidraget til udvikling af dispositionsforslaget. Beskrivelsen om-
handler en elevgruppe på ca. 120 elever – én klasse fra hhv. TH LANGS HF & VUC, Silkeborg Business 
Collage, Th. Langs Skole og en af folkeskolerne i Silkeborg

Temadagen begynder
Eleverne fra de forskellige institutioner møder ind løbende i løbet af morgenen. De fleste af ele-
verne hænger deres overtøj i garderoben og nogle låser deres tasker inde i de mobile lockers 
i foyerområdet. På vej ned mod torvet tjekkes dagen program på infoskærmen og temadagens 
app downloades på mobilen. Eleverne placerer sig omkring på torvet, scenen og siddetrappen. 

Vidensformidling/oplæg
Lyset på scenen tændes og app´en på mobilen signalerer, at dagen begynder. Eleverne samles på torvet 
med fokus på scenen. Eleverne bydes velkommen og dagens program bliver gennemgået. (Eleverne har 
dagen før, på skolerne, fået en introduktion til temadagens opgave med fokus på indhold, mål og krav til 
aflevering) En oplægsholder udefra holder et kort oplæg og viser en film som inspiration til temadagen. 
Filmen vises på det store lærred bag ved scenen. 

Vidensshopping
Efter inspirationsoplægget er det tid til vidensshopping, hvor eleverne, individuelt eller i grupper, opsøger 
viden om dagens tema. På den åbne læringsplads, ved siden af scenen, er der opstillet forskellige ”boder” 
hvor relevante personer ude fra, formidler viden til eleverne om temaet. Derudover søger eleverne også 
viden via. nettet, biblioteket, netværk etc.

Gruppearbejde 
Eleverne samles i de grupper, som de på forhånd er blevet inddelt i. 9. klasse fra Th. Langs Skole går i 
FabLab og skal lave et forløb med Thomas med afsæt i dagens tema. Grupperne placerer sig forskellige 
steder i Campusbygningen, biblioteket og enkelte grupper går over på Silkeborg Business Collage, hvor 
nogle lokaler er ledige. Personalet vejleder eleverne løbende i forbindelse med gruppearbejdet.

klokken 8.00

klokken 8.15

klokken 8.40

klokken 9.15

en temadag i den fremtidige campusbygning
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Frokost
Midt på dagen er der en fælles frokostpause. I foyerområdet er der opstillet en lille ”bod”, hvor eleverne kan 
købe sandwich o.lign, som er leveret fra kantinen på TH LANGS HF & VUC. Nogle af eleverne har madpakker 
med og andre går ud i byen og henter mad. De fleste elever indtager deres mad på den store siddetrappe, når 
vejret ikke tillader at sidde ude. Bibliotekets ”caféområde” benyttes også nogle gange - ofte af de yngste elever.  
 
Resten af frokostpausen benyttes til socialt samvær enten på pladsen uden for Campusbygningen eller 
på torvet inde i bygningen.

Gruppearbejde
Eleverne samles efter frokostpausen i deres grupper og færdiggør deres produkt, så det er klar til ud-
stilling og præsentation. Produkterne har forskellig karakter alt afhængigt af læringsmål – det kan f.eks. 
være plancher, fysiske modeller eller forskellige digitale præsentationer.

Vidensformidling  
Grupperne samles i fire storgrupper, hvor hver enkelt gruppe præsenterer deres produkt. To af stor-
grupperne benytter et lokale i hhv. Biblioteket og Medborgerhuset.  Efter præsentationerne samles alle 
eleverne igen i Campusbygningen, for at gøre klar til temaaften samme aften. Gruppernes produkter 
udstilles primært i semi-lukket læringsplads, FabLab og foyerområdet, hvor der indrettes forskellige 
vidensstande/-boder. Torvet og dele af åben læringsplads indrettes med stole og cafeborde.

Pause / fritid
Mellem kl 16-19.00 har eleverne fri. Personalet og nogle af eleverne færdiggør udstillingen og spiser af-
tensmad sammen i Medborgerhuset.

Temaaften
Elever, forældre og borgere ankommer til Campusbygningen. Aftenen begynder med et oplæg på torvet. 
Efter oplægget har elever, forældre og borgere mulighed for, at besøge de forskellige vidensstande med 
elevernes produkter. I foyerområdet er der opstillet en mindre ”bar” med vand og snacks til alle. 

Temadagen slutter
Kl ca. 21.00 slutter temadagen. En af de tekniske serviceledere fra TH LANGS HF & VUC (som har 
”vagten” denne aften) hjælper elever og personale med at pakke vidensboderne sammen. Alt materialet 
samles, i første omgang, i  semi-lukket læringsplads, hvor materialet afhentes næste dag. 

klokken 13.00

klokken 14.30

klokken 16.00

klokken 19.00

klokken 21.00

klokken 12.00



opgavens forudsætninger
Det fysiske design af Campusbygningen taget afsæt i en række markante for-
udsætninger, som har haft stor indflydelse projektet.

Det er en afgørende forudsætning, at Silkeborg Kommune har planlagt og pro-
jekterer en en parkeringskælder i to etager, som Campusbygningen skal ind-
ordnes efter. Campusbygningens konstruktive søjle/drage-system er således 
styret af parkeringskælderens konstruktive system, ligesom placering af flugt-
vejstrapper, elevator- og trappekerne, teknikskaktens udformning og placering 
udspringer af parkeringskælderens disponering. 

Samtidig er det forudsat, at Campusbygningen skal opføres som tilbygning til 
Biblioteket og således, at der skabes et fælles foyerområde og hovedindgang 
fra syd. 

Med disse forudsætninger sammenholdt med ønsker og krav til de nye rammer, 
har der været behov for at søge dispensation for gældende lokalplan 10-001 
”Centerområde ved Bindslevs Plads” f.hv.a. byggefelt og bygningshøjde. Sam-
tidig bemærkes det, at forslaget ikke udnytter lokalplanens byggemuligheder 
maksimalt og blandt andet medfører større udsyn og væsentligt større torverum 
til glæde for områdets boliger og brugere. Der er foretaget naboorientering og 
der er ikke kommet bemærkninger til dispensationen af marts 2015. 
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diagram: forudsætninger  



arkitektonisk hovedgreb 

bindslevs plads
bibliotek

den kreative skole markedsgade

Det arkitektoniske hovedgreb for Campusbygningen tager afsæt i visionen ”om 
den åbne markedsplads på pladsen”. 

Konceptuelt ses Campusbygning ikke som en ”bygning”, men et ”sted”, hvor 
campusaktiviteterne, både fysisk og visuelt, flyder sammen med den omkring-
liggende kontekst og Bindslevs Plads. 

Hovedgrebet skabes af to store tagskiver, som er løftet fra terræn, og som 
skaber overdækning og ly over henholdsvis stueplan og 1.sal. De to skiver 
forskyder sig horisontalt fra hinanden således, at der både etableres store over-
dækkede udearealer samtidig med, at der skabes naturlige tilbagetrækninger 
og respektafstande mod naboerne mod nord og biblioteket mod vest.

Tagskiverne er som ”dugen på et markedstelt”. Søjle-/drager systemet fra p-
kælderen fortsættes over terræn og udgør ”teltets stænger og barduner”.

Mod nord tilføjes en selvstændig rektangulær bygningskrop  - en stor ”contai-
ner”, som skal huse værstedsfaciliteter til FabLab.

Under tagskiverne placeres rummøbler, toiletkerner, trappe/elevator mv. som 
elementer, der skaber husets indretning og funktionsopdeling. Kernerne refere-
rer alle materialemæssigt til den omkringliggende kontekst således, at der både 
anvendes beton, tegl, stål og træ. Der arbejdes generelt med en stor grad af 
stoflighed, variation og rå overflader som ”tåler at blive brugt”.

inspirationsbilleder: tagudhæng
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Campusbygningen er en tilbygning til Silkeborg Bibliotek og er disponeret som 
en kompakt bygning i 1 hhv. 2 etager med et samlet bruttoetageareal på ca. 
1.480 m² + birum i kælderetage. Campusbygningen og Bibliotek får fælles ho-
vedindgang fra syd i koblingen mellem nyt og gammelt.

Stueetagen er disponeret med en række forskellige åbne ”læringspladser” som, 
sammen med et FabLab, skaber rum til forskellige læringsprocesser, vidensde-
ling og studieaktivitet. Ved hovedindgangen disponeres et foyerområde, som 
flyder sammen med bibliotekets arealer. Nord for foyerområdet er der dispo-
neret med hhv. toiletter, rengørings- og teknikrum samt et kontor og et depot. 
Stueetagen er fordelt på to niveauer – pladsens niveau og det ca. 80 cm. højere 
biblioteketsniveau. Overgangen, mellem de to niveauer, optages af en stor ”sid-
detrappe” og forskellige plateauer, som spænder på tværs af Campusbygnin-
gen. 

Centralt i bygningen er der placeret et trappeelement, som internt forbinder 
bygningens to  etager og samtidig skaber et omdrejningspunkt i bygningen. 

1. sal er disponeret med et større areal som kan benyttes enten som et stort 
åbent område eller opdeles i 3 mindre enheder + fællesareal, alt afhængigt af 
hvilken funktioner / bruger som skal benytte området. 1. sal er desuden dispo-
neret med en række transparent projektrum og en toiletkerne.

Under campusbygningen etablerer Silkeborg Kommune en parkeringskælder i 
to etager, hvor campusbygningens ventilationsanlæg placeres i eget teknikrum. 
En fælles trappe-/elevator-/ og teknikkerne, som er placeret med adgang fra 
syd, forbinder alle etagerne på pladsen. 

stemningsbilleder

hoveddisponering



  I  s. 13 

HC toilet

siddetrappe

scene /
læringsplads

[35m² indendørs]

skillegardiner / vægge
hejses ned fra loft

brandsk.port

 infovæg

nyt bs-glas

siddetrappe

HC toilet

info/mødested

udeværksted

semi-lukket læringsplads

 toilet toilet

elevator

siddetrappe

automat

 toilet

 toilet

overdækket areal

sikringsgitter

siddegryde kan lukkes
med scenekasser

 toilet

 toilet

 toilet

 toilet

vask

indgang

overdækket areal

bord m. vask mobilt
arb.bord

spånsugreol / skab 

glasvæg

fast arb.bord

lasercutterudsugning

mobilt bord

3D printer

multibord

båndpudser

søjleboremaskine

mobilt bord

brandsk.port

bord m. vask

garderobevæg

arb.bord

knæb / gnillitsdu libom 

infobanner

a a

b

b

FabLab
[154m²]

torv
[146m²]

kontor
[20m²]

gang
[20m²]

foyer inkl. gard.
[90m²]

studie/projektrum
[12m²]

vindfang
[11m²]

studie/projektrum
[14m²]

depot
[14m²]

siddetrappe

siddetrappesiddetrappe

siddetrappesiddetrappe

skillegardiner / vægge
hejses ned fra loft

skillegardiner / vægge

automatautomatautomatautomat

siddetrappesiddetrappesiddetrappe

 toilet

 toilet

 toilet

 toilet

 toilet

 toilet

 toilet toilet toilet toilet

elevatorelevatorelevator

FabLab

nyt bs-glas

siddetrappesiddetrappe

stueplan  1:200



kig  fra åben læringsplads mod siddetrappen
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tværsnit bb  1:200

mobilt opbevaringsmøbel: “flightcase”

“siddekasser” by Rune Fjord Studio

gruppearbejde
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længdesnit aa  1:200

en læringsplads er en samlet betegnelse for en række undervisnings- 
plateauer, workspaces, gruppe og studierum, som understøtter forskellige 
læringsprocesser, vidensdeling og studieaktivitet

”
”



programskitse: centralt infoområde /mødested

Hovedindgang
Hovedindgangen til Campusbygningen er placeret i sammenbygningen med 
Biblioteket. Man ankommer via en bred trappe, som leder op til et stort sydvendt 
plateau, hvor en stor glasfacade skaber en god fysisk og visuel forbindelse 
til et foyerområde. Ankomstplateauet tænkes indrettet med forskellige urbane 
opholds- og udstillingselementer. Fra plateauet ledes man ind i foyerområdet 
via et vindfang.

Foyerområde
Foyerområdet designes som et ny fælles foyerområde for både Campusbyg-
ningen og Biblioteket. En ny stor åbning i den tidligere facade mod biblioteket 
skaber fysisk og visuel forbindelse, så aktiviteterne i hhv. Campusbygningen og 
Biblioteket flyder sammen.
I ”åbningen”, og synligt fra hovedindgangen, er der placeret en fælles reception/ 
infopunkt med fire arbejdspladser for bibliotekets personale. Receptionen er 
disponeret med to arbejdspladser på hver sin side af åbningen.  I den primære 
åbningstid vil betjeningen af brugerne (såvel biblioteksbrugere og campusser) 
tage sit udgangspunkt fra denne reception.

Garderoben er etableret som en del af foyerområdet med en graderobestang til 
overtøj og jakker. Opbevaring af skoletasker o.lign. sker i mobile lockers/skabe 
placeret i foyerområdet. De mobile enheder tænkes desuden benyttet som rum-
skabende elementer og som møde-/ arbejdsbord (med en højde på ca. 1 meter) 
til f.eks. kortere møder eller gruppearbejde.  Ved arrangementer hvor man ikke 
har behov for skabene, kan disse flyttes og parkeres enten i garderoben eller 
under den interne trappe til 1.sal. Garderobe og skabe skal disponeres til at 
kunne rumme tasker og jakker til ca. 100 elever/personer.

Studie-/projektrum
I forbindelse med foyerområdet er der etableret to transparente studie-/projekt-
rum. Det ene rum er disponeret som et lukket rum og det andet som et åbent 
område, der flyder sammen med foyerområdet. Begge områder tænkes benyt-
tet som møde- eller arbejdsrum også for byens borgere. 

Trappeelement 
Centralt i Campusbygningen er der disponeret en intern trappe, som forbinder 
stueetagen med 1. sal. Trappen er bearbejdet som et element, der skaber rum 
for et centralt infoområde/mødested og er kombineret med et ”åbent værksted” 
med kopimaskine, printere o.lign. Det er her, hvor brugerne kan søge informa-
tion via infoskærme, hvor man mødes og hvor man kan printe og producere 
materiale.
Som en del af trappeelementet er der desuden disponeret en niche til kaffe-/
vandautomater. Nichen er placeret i sammenhæng med et ”mini køkken” med 
skabe, bordplade og vask.
Under trappen til 1. sal er der plads til parkering af nogle af de mobile lockers/ 
skabe fra foyeren. 

Toiletter
Toiletterne i stueetagen er placeret i et samlet område bag ved foyerområdet. 
Området er opdelt i to af en fælles gang, som også giver adgang til bygningens 
teknik og rengøringsrum. Det ene område består af i alt seks toiletter med et 
fælles forrum og det andet område består af to toiletter samt et handicaptoilet. 
Toiletterne på 1. sal er placeret i en toiletkerne med hhv. to toiletter, et handicap-
toilet og et rengøringsrum.
Alle toiletterne er disponeret som selvstændige toiletrum med håndvask. Han-
dicaptoiletter indrettes efter gældende normer.

Læringspladsen har direkte forbindelse via glasdør til scenen, da arealet også 
tænkes benyttet som ”bagscene” ved teaterforestillinger o.lign. Af denne grund er 
der også placeret en vask i læringspladsen. Niveauforskellen mellem scenen og 
den semi-lukket læringsplads medfører, at der vil være behov for en trappeløsning. 
Fra læringspladsen er der god visuel forbindelse og adgang til den udendørs 
plads.

Torvet / læringsplads 
Torvet er campusbygningens mødested og inspirationsrum, hvor der visuel 
forbindelse til de omkringliggende ”læringspladser” samt til 1. sal. Torvet er 
det sted, hvor alle brugere kan komme og blive inspireret og idegenerer enten 
i grupper eller individuelt. Torvet tænkes i dagligdagen primært benyttet ifm. 
formidling og gruppe- og individuelt arbejde, og er disponeret med zoner med 
forskellige former for inventar. Størstedelen af inventaret tænkes som mobilt-/
løst inventar, som kan disponeres efter ønsker og behov. 

Kontor
I stueetagen, og med visuel forbindelse via. glasvægge til foyerområdet, er der 
disponeret et fælleskontor for vært og FabLab-leder. Kontoret skal indrettes 
med tre arbejdspladser. 

Depot
Der er i campusbygningen disponeret med et depot til opbevaring af fælles 
materialer samt materialer til FabLab. Mindre materialer, som sakse, papir, lim, 
tuscher o.lign, opbevares i mobile depotbokse/”flightcases” som står parkeret 
i ”åben læringsplads”. Depotboksene flyttes derfra ud i det forskellige lærings-
pladser efter behov.  

Semi-lukket læringsplads
Læringspladsen er den eneste læringsplads i campusbygningens stueetage, 
som er afgrænset med døre og vægge. Læringspladsen tænkes primært benyt-
tet i forbindelse med formidlingssituationer (forforståelse og feedback) eller i 
forbindelse en filmfremvisning for en gruppe på ca. 80 personer (auditoriumop-
stilling). Læringspladsen er indrettet med projektor/storskærm (til Skype eller 
oplæg) samt løst inventar i form af stole.

lockers som møde-/arbejdsbord

trappeelement med niche

siddetrappe

funktionsbeskrivelse
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gruppearbejde i fatboys

gruppearbejde i ”siddegryde”

programskitse: scene/læringsplads med “siddegryde”

Som en del af torvet er den store siddetrappe, der optager stueetagens ni-
veauforskel, disponeret som ”et landskab” med forskellige plateauer. Området 
tænkes benyttet f.eks. i forbindelse med formidling for en større eller mindre 
gruppe, i forbindelse med gruppearbejde eller bare som ”hænge-ud-sted” 

Torvet vil, sammen med ”åben læringsplads”, kunne danne rammen om Cam-
pusbygningens større arrangementer (dimission, samlinger, optræden, koncer-
ter m.m) i såvel eget regi, som på tværs af partnerne. Området skal rumme min. 
260 personer siddende hhv. på stole og siddetrappen. 

Scene/læringsplads
I Campusbygningens faste scene/læringsplads er placeret som del af Torvet. 
Scenen er hævet 60 cm over torvets gulv og vil størstedelen af tiden funge-
re som læringsplads indrettet med løst inventar i form af fatboys, siddepuder 
o.lign. I en del af læringspladsens gulv kan etableres en ”siddegryde” som kan 
fyldes med en form for ”gulvkasser”. Den faste scene tænkes endvidere kon-
strueret således, at det er muligt benytte rummet under scenen til depot; f.eks. 
til opbevaring af mobile sceneelementer.
 
Scenen/læringspladsen er placeret ud mod facaden. I uderummet på den an-
den side, er der ligeledes placeret en scene/læringsplads i samme niveau hvil-
ket muliggør, at det samlede område kan fungere som scene for både torvet 
inde i bygningen og for pladsen uden for. 

Åben læringsplads
Åben læringsplads er placeret ved siden af torvet og er disponeret som et stort 
åbent område. Læringspladsen kan både benyttes som en selvstændig læ-
ringsplads, men kan også benyttes ifm. aktiviteter på Torvet og i FabLab. Den 
åbne læringsplads skal kunne rumme en bred vifte af aktiviteter og er derfor 
ikke indrette med fast inventar. Læringspladsen kan dog opdeles i mindre en-
heder, alt efter behov, v.hj.a. forskellige rumdelende elementer, som hejses ned 

fra loftet. Dette kunne f.eks. være hængende borde/boder, tavler eller gardiner, 
som det er nærmere beskrevet i afsnittet ”sceneskift og fleksibilitet” 
Ud over god fysisk og visuel kontakt til FabLab og Torvet, er der også kontakt 
til udearealerne (pladsen uden for) hvor store glasdøre gør det muligt at åbne 
mod torvet.

FabLab
FabLab er en forkortelse af Fabrikations Laboratorium: Et værksted, hvor bru-
gerne kan fremstille næsten alt ved brug af de nyeste digitale teknologier. Fab-
Lab har fast personale og værkstedet tænkes i dagtimerne primært benyttet af 
skolerne i Silkeborg bl.a. ifm. FabLabschool. Om eftermiddagen og aftenen kan 
værkstedet benyttes, som åbent værksted for byens borgere.

gruppearbejde i fatboys

”siddegryde”
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Fleksibilitet og foranderlighed er, ligesom i resten af Campusbygningen, vigtigt 
for FabLab. Værkstedet er derfor disponeret som et stort åbent område med 
forskellige zoner, hvor det brug af mobilt inventar er muligt at:

•	 indrette midlertidige arbejdspladser til at arbejde i og på

•	 bygge små modeller

•	 skabe nye opstillinger 

•	 ophænge og udstille

•	 opbevare materialer, redskaber og inventar man ikke bruger

•	 ”lege”/eksperimentere 

•	 en underviser kan instruere i metoder

Det store åbne værksted bryde af niveauforskellen i stueetagen, og der skabes, 
på det øvre niveau et mere intimt område, som har karakter af ”samtalekøk-
ken”. Fra dette område er der forbindelse til et udeværksted. Niveauforskel-
len er bearbejdet som en siddetrappe som sammen med en række stole kan 
rumme med ca. 30 voksne ifm. instruktion/præsentation. Det nedre niveau er 
opdel i to områder: Et større område med mobile arbejdsborde samt et mindre 
område indrettet med tre elektroniske arbejdsstationer samt fast stålbord med 
to store vaske.

Værkstedet er disponeret med en forholdsmæssig stor rumhøjde for dels at 
skabe en værkstedsstemning, men også for at muliggøre, at der kan placeres 
en kran i loftet til bugsering af store emner. Desuden tænkes loftet benyttet til 
ophængning af forskellige borde, tavler o.lign. så man opnår den samme fleksi-
bilitet, som beskrevet ved ”åben læringsplads”.

Som en del af FabLab er der disponeret et grovværksted/maskinrum, hvor de 
maskiner, der støjer, støver eller kræver udsugning, er placeret. Grovværkste-
det har karakter af ”sløjdlokale” og rummer bl.a. maskiner som:

•	 3D printer / ultimaker

•	 søjleboremaskine

•	 sandblæsekabinet

•	 fræser

•	 injection maskine

•	 varcumform

•	 laser 3D scanner

•	 varmpresser

•	 laserskærer

FabLab har et stort behov for opbevaring af mange små og store materialer. 
Materialerne skal være synlige og tilgængelige og derfor tænkes opbevaringen 
som transparente skabe og skuffesystemer. Større materialer opbevares i byg-
ningens depot.

Kerne med toiletter, teknikskakt og trappe
Mod syd er der disponeret en kerne med trappe, elevator og teknikskakt, som 
forbinder alle niveauer og etager – de 3 niveauer i campusbygningen og de to 
etager i parkeringskælderen under pladsen. Kernen er disponeret således, at 
elevator og trappe kan servicere parkeringskælderen også uden for Campus-
bygningens åbningstid. Der skal udføres adgangskontrol, som regulerer ad-
gangsbegrænsning i forhold til Campusbygningens åbningstid.

arbejdsbord

arbejdsbord med opbevaring

mobilt arbejdsbord

flader der kan tegnes på

diagram: FabLab værkstedet opdelt i zoner
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transparente rum

gardiner fra gulv til loft

Åbent studieområde
1. sal er disponeret som et åbent studieområde, som kan benyttes enten som 
ét stort åbent område eller opdeles i tre mindre enheder samt fællesareal med 
balkon og forbindelse til torvet, alt afhæng af brugernes behov. På denne etage 
vil der formentlig være en højere grad af ”traditionelle gruppearbejdspladser”. 
Ungdomsskolen tænkes, sammen med de resterende parter, at benytte area-
lerne på 1. sal. Som en del af miljøet etableres et område hvor Ungdommens 
Uddannelsesvejledningen Silkeborg (UU) kan have en ”front-desk- funktion” 
med medarbejdere, der er tilgængelige for de unge i Silkeborg. 

Studie-/projektrum
1. sal rummer desuden fire studie-/projektrum af varieret størrelse, som kan 
rumme fra to til ti personer. Rummene er disponeret som selvstændige rum 
med en stor grad af transparens med glasvægge/-døre. Studie-/projektrum-
mene vil danne ramme om det mere ”stille” og koncentrationskrævende studie-
arbejde eller som møde/samtalerum for eksterne brugere af bygningen.

cortenstål som indvendig beklædning
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samhørighed mellem kontekst i tegl og cortenstål 

varierede glasfacader

solafskærmning - lodrette”stålgardiner”
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Materialer og overflader i exteriør
Det arkitektoniske udtryk henter sin inspiration fra hele den omliggende kon-
tekst, som rummer en stor variation af materialer og udtryk. Samtidig er det 
intentionen, at bygningens ydre udtrykker agendaen med dets indre: Mangfol-
dighed, transparens, dynamik og ”rå rammer”, der ”tåler at blive brugt”. 

Den centrale bygning i to etager opføres med facader i glas, der veksler mel-
lem transparente, semi-transparente og lukkede partier samt vandrette bånd 
beklædt med corten-stål og solitære elementer i mørk rød tegl og glat beton.

Containerbygningen i én etage mod nord udføres med facader i mat stål med 
lodret profilering samt glaspartier. 

Placeret vinkelret på facaden skaber lodrette lamelbånd af stålmesh solaf-
skærmning på de steder, hvor de store udhæng ikke skygger for solen

Mod Pladsen placeres en scenekonstruktion, som både fungerer ved udendørs 
og indendørs brug. Over selve scenen foreslås en type vandret lameller, som 
danner overdækning og kan være et mobilt ”scenetæppe” imellem inde og ude.

Materialer og overflader i interiør
Gulve i Campusbygningen udføres som et sammenhængene lyst grå-hvidt 
epoxygulv, med undtagelse af FabLab, som ønskes i en kraftig gulvfarve.  
Der kan evt. også anvendes markeret gulvfarve i udvalgte studie- og møderum.

Trappeelementet, siddetrapperne og scenen beklædes med krydsfiner behand-
let iht. evt. brandkrav. Toiletkernen tænkes ligeledes beklædt med krydsfiner 
som males sort.

Væggen ind mod FabLab udføres i den samme stålplade som bygningen er 
beklædt med udvendigt. Indvendig stålbeklædning kan evt. udføres i perforeret 
stål, som del af den akustiske regulering. 

Vægge omkring kernen med elevator og trappe fremstår med overflader i glat 
beton. Selve trappen udføres i lys beton.

Øvrige vægflader fremstår i lyse malerbehandlede overflader.

Det konstruktive system af søjler og drager tænkes at fremstå i rå og ubehand-
let beton og er med til, sammen med synlige føringsveje, at fastholde et råt og 
ærligt udtryk med reference til ældre industribyggeri.

Undersiden af etagedækket kan beklædes med sorte lydabsorbenter - afhæn-
gigt af hvordan det akustiske design bliver udviklet.

Som kontrast til det rå udtryk udføres den semi-lukkede læringsplads som en 
”fin trææske” som man træder ind i. Gulv og væg udføres med træbeklædning 
suppleret med lange gardiner, der anvendes til mørklægning, afskærmning og 
som karakterdannende element. Både træbeklædning og gardiner tænkes inte-
greret i det akustiske design.

Værn ved balkon og trapper udføres generelt som galvaniseret fladstål og evt. 
med glasfyldinger.

Studie-/projektrummet på 1. sal, som er synligt fra Torvet i stueetagen, beklæ-
des i cortenstål (evt. med perforering) med sigtet at tilføre bygningens indre en 
varm nuance.

materialer og overflader
rå og industriel facadeoverflade

facade i cortenstål 

cortenstål og beton 
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Visionen om markedspladsen tager afsæt i et ønske om at skabe nogle åbne, 
enkle rammer, som brugerne kan indtage og sætte sit præg på i en kortere el-
ler længere periode, - før rammerne igen skal ændres. Parterne/brugerne er 
forskellige og har forskellige behov og krav til bygningen, hvilket kræver en stor 
grad af fleksibilitet både fysisk og mentalt. 

Bygningen skal kunne rumme både den store teater/danseforestilling med op 
til 300 tilskuere og, til andre tider, 50-150 unge og børn, som er opdelt i mange 
mindre grupper, der arbejder med hver sit emne side-by-side. 

Fælles for parterne er også visionen om, at Campus Bindslevs Plads skal være 
et sted hvor ”den vigtigste ressource er relationer og interaktion på tværs af 
funktioner, aldre, fagprofessionelle”; Det vil sige, at lære i fællesskab. I praksis 
betyder det, at Campusbygningen skal danne ramme om arrangementer og 
læringsforløb med mange elever, studerende og kursister og med en veksling i 
forskellige arbejds- og formidlingsformer. 

De mange og forskellige brugere og ”sceneskift” medfører et stort behov for at 
bygningen rumligt, kan benyttes på forskellige måder. Mobilt inventar kan løse 
noget, men mobilt inventar fylder, når det ikke er i brug - hvilket taler imod for 
mange rumdelere, spanske vægge etc.

Vi har i dette projekt derfor arbejdet mårettet med ”fleksibilitet i højden”, hvor 
borde, tavler, rumdelere kombineret med lydabsorbenter, gardiner o.lign. kan 
hejses ned fra loftet alt efter behov. Eksempelvis kan en gruppe arbejde ved 
et stort projektbord en hel dag. Når gruppen går hjem hejser de bordet eller 
måske nogle plancher op, hvor det så hænger til næste gang de kommer i 
Campusbygningen. 

Hejsesystemet er et vigtigt element for udmøntning af den fysiske fleksibilitet  
og sceneskift. Det tænkes udført som en simpelt system som brugerne (elever 
og personale) selv kan betjene. Systemet skal dække Torvet, åben lærings-
plads, FabLab og semi-lukket læringsplads, som alle er lokaler/områder, med 
relativt god loftshøjde. 

programskitse: fleksibilitet i højden

ophængning af plancher

gardiner der danner rum

hængende borde

udstilling

sceneskift og fleksibilitet
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FabLab

åben læringsplads

torv scene

semi lukket læringsplads

foyer

programskitse: fleksibilitet i højden

åben læringsplads

foyer

FabLab

torv scene

semi lukket læringsplads

åben læringsplads

foyer

FabLab

torv scene

semi lukket læringsplads

åben læringsplads

foyer

FabLab

torv scene

semi lukket læringsplads

åben læringsplads

foyer

FabLab

torv scene

semi lukket læringsplads

eksempel: stueetagen opdelt i 4 områder.eksempel: stueetagen opdelt i de 5 hovedområder eksempel: stueetagen opdelt i mindre områder/zoner .

eksempel: stueetagen som ét stort samlingsområde.eksempel: stueetagen opdelt på tværs af ”de fysiske rum”.programskitse: opbevaring af materialer / depot under trappe



campusbygningen set fra  nordøst / bindslevs plads
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Campus Bindslevs Plads
Silkeborg Kommune
Dato: 26.03.2015

Betegnelse Areal m² Delsum Pers.belast Noter

Stueplan

Indgangsparti / vindfang 11 m²

Ankomst- og foyerområde 90 m² 3 arbejdspladser + gæster 5-40 pers Der skal etableres 2 faste arbejdspladser for bibliotekspersonale. Der ud over vil området fungere som info 
område med gæster. Installationsskakt med niche til café-automat og mini køk.

Projektrum 12 m² 4-6 pers

Åbent studieområde 14 m² 6 pers

Torv inkl. åbent værksted, trappe og scene                                         181 m² 100-150 pers i en undervisningsdag på torvet og åbent læringsrum
 (300 personer til præsentation* (1-2 timer)) Balkon på 1. sal indgår ved storsamling med ekstra kapacitet*

Åbnt læringsrum inkl. trappe                                                            173 m² 100-150 pers i en undervisningsdag på torvet og åbent læringsrum
 (300 personer til præsentation* (1-2 timer)) Balkon på 1. sal indgår ved storsamling med ekstra kapacitet*

Semi-lukket læringsplads 95 m² 60 pers Semi-lukket område som benyttes ifm instruktion eller gruppearbejde

Depot 14 m² Et lukket depot til opbevaring af materialer mm

FabLab 154 m² 30 pers. i en undervisningssituation Et stort værksted samt et  "maskinrum".  Behov for punktudsugning.

Kontor (vært og FabLab-leder) 20 m² 3 arb.plads. Fælleskontor til 3 personer

Fordelingsareal /gang 20 m²

Toiletområde med 8 toiletter + handicaptoi inkl gang 47 m²

Teknikrum + rengøringsrum 24 m² Teknikrum til X-felt, el-tavle, fordelerarr. Ventilationsaggregat placeres i p-kælder.

Trappe-/ elevatorkerne inkl. skakt fra kælder 49 m²

Stueplan i alt 904

1. sal

4 x projektrum 35 m² 4- 6 personer pr. boks Studiebokse til individuelt- og gruppearbejde. 

Balkon - åbent miljø med udsyn til torv inde og ude 62 m²

Åbent studieområde 260 m² 20-30 personer Åbent / semiåbent kontormiljø

Fordelingsareal 38 m²

Toiletkerne m. 2, toiletter, handicaptoilet og rengøringsrum 17 m²

Trappe-/ elevatorkerne inkl. skakt fra kælder og depot 49 m² Depot på 9 m²

1. sal i alt 461

Nettoareal i alt 1.365 m²

Brutto areal, tillæg 117 m² 9%

Bruttoareal i alt - opmålt 1.482 m²

Kælderplan

Ventilation/teknik m² Teknikrum i kælder placeres ved Trappekerne på dæk -1. Areal fastlægges af ing afpasset str. på ven
Kælderplan i alt

Vejledende funktions- og arealskema

areal- og funktionsskema



Tilstødende bygværker og arealer
Opførelsen af Campusbygningen er betinget af nogle forudsætninger i forhold 
til tilstødende bygværker og arealer:

Under terræn i forhold til den projekterede parkeringskælder, hvor bygning og 
kælder er baseret på samme modulære placering af bærende søjler, lodret 
sammenbinding af en fælles elevator og trappe, gennemgående primær tek-
nikskakt samt en fælles flugtvejstrappe i grundens nordøstlige hjørne. Venti-
lationsanlægget, der betjener Campusbygningen, placeret i eget teknikrum i 
parkeringskælderen på niveau -1.

Parkeringskælderen er også repræsenteret over terræn med en delvis overluk-
ning af rampenedkørslen og flere flugtvejstrapper. Designet af disse elementer 
er grundlagt i nærværende projekt og skal senere udvikles som del af Plads-
sens design og med designmæssigt samspil med bygningens design.

Sammenbygningen med Biblioteket medfører en række mindre ombygninger 
i biblioteket: Nogle af de eksisterende arealer mister facade-/vinduesareal og 
dermed dagslys. Dette afhjælpes ved at etablere et nyt vindue i facaden mod 
gaden samt ved etablering af ovenlys i indeliggende fællesrum/møderum. 

Den nye placering af Bibliotekekts info/reception som del af nybygningen, bety-
der at der skal ske en flytning af eksisterende inventar og efterfølgende reetab-
lering af det område i Biblioteket, som ændres

Konstruktive principper
Som led i forslagets udarbejdelse er der foretaget nogle overordnede vurderin-
ger af de konstruktive principper samt bygningstabilitet og laster. Vurderingerne 
har naturligt være fokuseret på den nødvendige koordinering mellem projekte-
ring af underliggende parkeringskælder og designet af bygningen.

Resultatet af disse vurderinger er indarbejdet i nærværende dispositionsfor-
slag, men vil naturligvis skulle genberegnes og kvalificeres i den kommende 
projektering af bygningen og på basis af de forudsætninger, som er lagt til grund 
for projektering af parkeringskælderen.

Føringsveje
Dimensionering af lodrette føringsveje fra parkeringskælderen er tilpasset mi-
nimumskrav for kanaler til såvel bygningens ventilationsanlæg som afkast fra 
ventilering af parkeringskælderen.  Afløbsinstallationer og forsyninger forud-
sættes ført over kælderdæk.

Energi og indeklima
Campusbyggeriet skal som minimum opfylde lavenergiklasse 2015. Vurderin-
gen af laster indbefatter blandt andet, at der kan udføres solceller på tagfladen.

Indeklima; herunder luftkvalitet, lydforhold og temperaturer, skal projekteres 
i overenstemmelse med gældende lovkrav. Der bør desuden sættes være et 
særligt fokus på regulering af akustiske forhold. Dels for at sikre en reduktion af 
støj og efterklang når mange mennesker arbejder samtidigt i åbne arealer. Dels 
for at sikre, at de akustiske forhold kan tilpasses aktiviteternes forskellighed og 
de mange sceneskift mellem f.eks. workshops i grupper og forevisninger for et 
publikum.

Brandmæssige forhold
Forslagets disponering er baseret på en overordnet strategi for brandmæssige 
adskillelser, flugtveje og brandtekniske installationer, men det bemærkes, at der 
på nuværende tidspunkt ikke er foretaget en myndighedsbehandling.

Forudsætninger og strategi fremgår af et bagvedliggende notat. Princip for 
brandmæssig opdeling og flugtveje ses på diagrammerne på næste side.

 

summarisk om tekniske forhold
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brandplan I 1. salsplan 1:200 I dato: 20150701 I sag: 14080 I

siddetrappe

scene /
læringsplads

læringsplads

[35m² indendørs]

skillegardiner / vægge
hejses ned fra loft

brandsk.port

 infovæg

nyt bs-glas

siddetrappe

HC toilet toilet toilet

elevator

siddetrappe

automat

 toilet

 toilet

overdækket areal

sikringsgitter

siddegryde kan lukkes
med scenekasser

 toilet

vask

indgang

overdækket areal

bord m. vask mobilt
arb.bord

spånsugreol / skab 

glasvæg

fast arb.bord

lasercutterudsugning

mobilt bord

3D printer

multibord

båndpudser

søjleboremaskine

mobilt bord

brandsk.port

bord m. vask

garderobevæg

arb.bord

knæb / gnillitsdu libom 

infobanner

a a

b

b

studie/projektrum studie/projektrum

siddetrappe

siddetrappesiddetrappe

siddetrappesiddetrappe

skillegardiner / vægge
hejses ned fra loft

skillegardiner / vægge

automatautomatautomatautomat

siddetrappesiddetrappesiddetrappe

 toilet

 toilet

 toilet

 toilet toilet toilet toilet

elevatorelevatorelevator

læringspladslæringsplads

siddetrappesiddetrappe

brandsektion
brandcelle

brandport

brandport

F

F

FF

F

FF

flugtvejF

stueplan

siddetrappe

scene /
læringsplads

læringsplads

[35m² indendørs]

skillegardiner / vægge
hejses ned fra loft

brandsk.port

 infovæg

nyt bs-glas

siddetrappe

HC toilet toilet toilet

elevator

siddetrappe

automat

 toilet

 toilet

overdækket areal

sikringsgitter

siddegryde kan lukkes
med scenekasser

 toilet

vask

indgang

overdækket areal

bord m. vask mobilt
arb.bord

spånsugreol / skab 

glasvæg

fast arb.bord

lasercutterudsugning

mobilt bord

3D printer

multibord

båndpudser

søjleboremaskine

mobilt bord

brandsk.port

bord m. vask

garderobevæg

arb.bord

knæb / gnillitsdu libom 

infobanner

a a

b

b

studie/projektrum studie/projektrum

brandsektion
brandcelle

brandport

brandport

F

F

FF

F

FF

flugtvejF
1. sals plan

oplæg til brandstrategi



udarbejdet i samarbejde med RUM


