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Luftfoto af Stationspladsen som den ser ud i dag 
Bygningerne omkring Stationspladsen definerer byrummets afgrænsning og hver især med til at fortælle historien om stationsbyen Haslev, og 
den store vækst der skete i byen med anlæg af jernbane og station. Posthusbygningen afgrænser dette byrum mod øst og er samtidig med til 
at give en forståelse af vejforløbets krumning.  

Stationspladsen i 1963, hvor Jernbanegade ender ved Stationen  
og Sdr. Jernbanevej endnu ikke er anlagt. 



 

Skitseforslag med tunnel og trapper - TMU marts 2019 
Der er reserveret plads til at en kommende tunnel med trapper og elevator kan etableres med en placering mellem station og posthus. 
Placeringen som vist på skitsen giver både gode adgangsforhold til perronerne og kan binde byen sammen for de bløde trafikanter. Der gøres 
opmærksom på, at der endnu ikke foreligger nogen beslutning om tunnel, og at skitsen kun viser et forslag til placering og udformning.  

 



Skitseforslag uden tunnel – TMU marts 2019 
Skitsen viser hvordan arealet kan disponeres uden tunnel og har dannet grundlag for den projektering der er sket siden marts 2019. Der er 
foretaget mindre ændringer og tilpasninger af projektet derefter, men  den overordnede disponering i forhold til busterminal, vejareal og 
Stationspladsen er den samme. 



 

Stationspladsen som den ser ud i dag.  
Ved flytningen af busserne til den nye busterminal, er der mulighed for at disponere det brede vejareal på Stationspladsen 
anderledes. Nedrivning af tilbygningen til posthuset vil sikre visuel kontakt mellem perroner og busterminal. Posthusbygningen 
fungerer som en rumlig afslutning af Stationspladsen, og en naturlig adskillelse mellem busterminal og Stationsplads. 



Visualisering set fra Stationspladsen - uden posthus 

En rumlig fremstilling samme sted, der giver en ide om hvor stort rummet er uden posthus og ”møblering af byrummet”. Der 
bliver behov for en arkitektonisk og byrumsmæssig bearbejdning. 



Visualisering set fra Stationspladsen - uden posthus 

Visualisering af skitseforslaget – Træerne er vist i en størrelse, som det tager mange år at opnå, og i sommertilstand med blomster 
og løv. Arealet vil fremstå mere bart og åbent de første mange år. Da det er skitseforslaget der danner baggrund for 
visualiseringen, vil der være ændringer i udformning og placering af inventar og beplantning. Scenarie 1 ligger op til gentænkning 
af byrummet øst for stationen gennem borgerinddragelse 



Visualisering set fra Stationspladsen - med posthus 

En rumlig fremstilling af Stationspladsen med busterminal i baggrunden. Visualiseringen viser hvordan posthuset er med til at 
inddele rummet og give en naturlig afgrænsning mellem Stationspladsen og busterminal. Vejarealet er reduceret til 7 meters 
bredde med parkeringslommer langs vejen.  



Visualisering set fra Stationspladsen - med posthus 

Visualisering af skitseforslaget – vær opmærksom på at træerne er vist i en størrelse som det tager mange år at opnå, og i 
sommertilstand med blomster og løv. Arealet vil fremstå mere bart og åbent de første mange år. Da det er skitseforslaget der 
danner baggrund for visualiseringen, vil ske ændringer i udformning og placering af inventar og beplantning.  



Visualiseringer set fra Jernbanegade - med og uden 

posthus 

 

• Visualiseringer er under udarbejdelse og vil 
blive vist på økonomiudvalgsmødet den 14. 
august 2019 


