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Slagterigrunden, som RUM Arkitekter og Casa forestiller sig, at den kunne komme til at se ud
set fra luften. Det lukkede kompleks øverst på grunden er ifølge Michael Mortensen fra Casa
A/S som udgangspunkt tænkt til at kunne rumme VIA University College, mens siderne ud mod
Konsul Jensens Gade f.eks. kunne huse Horsens HF & VUC samt Social og Sundhedsskolen.
Den store syvotte etager høje bygning er tænkt som fælleshus for uddannelserne. Visualisering:
RUM Arkitekter
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HORSENS  Ejendomsselskabet Casa A/S præsenterer nu skitserne til fremtidens
”uddannelsesby” på Slagterigrunden i Horsens.

Endnu er ingen kontrakter skrevet under, men Casa har store visioner for grunden, som
Horsens Kommune nu kalder Campusgrunden. Drømmen er at skabe et helt unikt studiemiljø
for anslået 8000 studerende. Det skal både lukke sig om sig selv som en by i byen  og åbne sig
mod Bygholm Park og midtbyen.
 Tegningerne er vores første bud på, hvordan Campusgrunden kan komme til at se ud. Det er
ikke en endelig plan, for den vil selvfølgelig blive tilpasset brugernes ønsker, og dem kender vi
jo ikke endnu, sagde Casas indehaver, Michael Mortensen, da han forleden viste tegningerne
frem for Horsens Folkeblad.
Ifølge tegningerne vil grunden ud over bygninger i femseks etager til uddannelse, der
omkranser området, komme til at rumme et syvotte etager højt fælleshus med bl.a. kantine og
en idrætshal. Centralt i området vil der være et torv, områdets ”hjerte” for både studerende og
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byens borgere. Altsammen med grønne forbindelser inde i området og ud til byen og Bygholm
Park.
Casa fik officielt retten til at bygge på grunden for fire uger siden, og nu er der sat fart på
forhandlingerne med en række uddannelsesinstitutioner.
På mødet forleden fremhævede Michael Mortensen et par stykker af dem. Det er VIA University
College, der, uden at det bliver sagt direkte, er den absolutte nøglespiller i udviklingen af
grunden. Det er Horsens HF & VUC, og der er Social og Sundhedsskolen. Alle har de ifølge
Michael Mortensen vist stor interesse for at flytte ned på grunden.
 Det er bestemt ikke de eneste, vi forhandler med, men det er eksempler på uddannelser, vi er i
god dialog med, og som vi lige nu prøver at hjælpe med at realisere ønsket om en flytning, sagde
han.
På forhånd har Casa ifølge kommunens udbud forpligtet sig til at bygge mindst 60.000
etagemeter på grunden. Casa planlægger at bygge 75.000 etagemeter. Til sammenligning råder
VIA University College i dag over 39.000 etagemeter, så der er altså snildt plads på Campus
grunden til byens største uddannelsesinstitution og flere andre.
 Hvornår er det realistisk, at byggeriet går i gang?
 Det kan jeg ikke sige noget om lige nu. Vi skal have en robust plan, før vi går i gang, og det skal
vi nok bruge de næste år på at få på plads, sagde Michael Mortensen, der fremhævede Campus
grunden som ”helt unik”.
 Der findes ingen andre steder i landet, hvor der er så mange tomme kvadratmeter at bygge på
så centralt i byen  og så tæt på banegården. Der er selve Campusgrunden, den er stor, og så er
der jo mulighed for at udvide med andre uddannelsesinstitutioner senere hen på arealerne ved
siden af, konstaterede han.
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