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Kort beskrivelse af projektet:
I industribyen Kalundborg er der kommet en ny campus til fremtidens uddannelser indenfor
biotek og maskinteknologi. Hver dag når de unge studerende møder på Absalon og Helixlab
får de en oplevelse af et lille stykke vild natur med ind i laboratorierne.

Udearealerne er anlagt med et vildt sigte – uden rullegræs, men i stedet med søer, sten og
jordbundsforhold – hvor vilde blomster og urter finder vej på naturens egne præmisser.
der er udlagt delarealer med varierende jordbundsforhold, og udsået frøblandinger med
hjemmehørende arter der er tilpasset de helt lokale forhold.

I lokalplanen fra 1981 står der, at Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller
lignende gives et ordentligt udseende.
I en Vild Kommune i 2021 betyder det heldigvis, at vi med en lille smule omtanke har kunne
planlægge og udføre de udendørs opholdsarealer, så mangfoldigheden i flora og fauna
finder vej i stedet for faste belægninger og rullegræs.
Den vildere natur inspirerer forhåbentligt fremtidens bio- og maskinteknologer til at arbejde
med naturen i hjertet.
Søerne på campusområdet samler, og håndterer regnvandet fra arealer og bygninger i
området – og giver variationer og forskellige mikroklimaer.
Der er udlagt grupper af større sten, der fungerer som skjulesteder for insekter og padder.

Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Nytænkende løsning der bryder med traditionel udformning af udendørsarealer.
Klimatilpasset lokalhåndtering af regnvand.
Inspiration til studerende og kommunale- og private bygherrer.

Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende (max 200 tegn med mellemrum): I Kalundborg er projektet nyskabende,
forstået på den måde, at det er lykkedes at få et anlæg af vilde udearealer og håndtering
af regnvand til at harmonere med Kalundborgs uddannelsessatsning.



Engagerende (max 200 tegn med mellemrum): Studerende, lærer og gæster til Absalon
og Helix lab vil ved hvert besøg opleve – at teknologi tunge aktiviteter ikke behøver at
være i konflikt med naturen.



Vedvarende (max 200 tegn med mellemrum): Udearealerne er anlagt med et vildt sigte.
Det er intentionen, at arealerne ganske langsomt skal udvikle sig ved naturlig
succession.



Stort (max 200 tegn med mellemrum): Ca. 40.000 kvadratmeter ud af ca. 58.000
kvadratmeter er pt udlagt med et vildt sigte.
Men én ting er størrelsen, en anden er at vi også fokuserer på vild bynatur i Kalundborg
Kommunes fyrtårnsprojekt nummer 1 – uddannelse og det nye Campus Kalundborg.



Intelligent (max 200 tegn med mellemrum): Lokal håndtering af regnvand er tænkt
sammen med plads til vilde arter på arealer, der skal befolkes af uddannelsessøgende
mennesker – det er så tæt vi kan komme en triple baseline.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens(-ernes) naturindsatser? (max 400 tegn med mellemrum):
Omtanke og viden om vilde planter kan give varierede, smukke og inspirerende udearealer
uden at det sprænger budgetterne
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Vi skal alligevel håndtere regnvandet fra tage og befæstede arealer – hvorfor ikke give plads
til mangfoldighed – det koster ikke ekstra.

