
70 Upcycling 1:
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(1944 m2)
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Detail og Bolig
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(841 m2)

Undervisning
(742 m2)

Upcycling 3
Lager (980 m2)

Hotel
(3600 m2)

Genbrugsbyggemarked
(1246 m2)

Genbrugsbazar
(3236m2)

Genbrugsbyggemarked
Lager 398 m2)

Madbazar
(411 m2)

Kontor
(275 m2)

Åbne Værksteder
(778 m2)

Værksteder
(1658 m2)

Økocafé
(125 m2)

Økocafé
(49 m2)

Værksteder
(600 m2)

Værksteder
(960 m2)

Ressource Center
+

FabLab 

Parkering 84 stk. 

Genfremstilling
Indsamling (6271 m2)

Upcycling:
Reiling (2398 m2)

Upcycling:
Reiling (2972 m2)

Test Faciliteter Skulptur Park 

Upcycling 3:
Produktion (3366 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1426 m2)
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Fliskværk

Renovering/Genbrug 1:
Levering/Sortering

(3234 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Produktion
(1728 m2)Renovering/Genbrug 1:

Administration
(757 m2)

Renovering/Genbrug 1:
(350 m2)

Renovering/Genbrug 2:
Indlevering (1338 m2)

Renovering/Genbrug 2:
Produktion (1286 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Showroom (1302 m2)

Renovering/Genbrug 1:
(385 m2)

Reparation og direkte genbrug i Ressource City, 
koncentreres omkring “Genbrugstorvet”. Dette 
området ligger tæt på Ressource Centeret og 
ankomsten til området, og er dermed let tilgæn-
gelig for besøgende. Her kan man aflevere ma-
terialer eller produkter til Genbrugsbazaren - hvor 
der er fokus på direkte genbrug - eller man kan 
få sine produkter repareret i et af værkstederne 
der er placeret ved torvet. Et eksempel er en 
cykelhandler, der med det rette værktøj forlæn-
ger cyklens levetid, uden et stort materiale- eller 
energiinput.

Genbrugstorvets tilknyttelse til vej og infrastruktur i 
nord, gør også at man kan ankomme med bil el-
ler trailer og få afleveret større produkter. Blandt 
andet kan dette være centralt når det gælder 
“bytte-bygge-markedet”, der også er placeret i 
dette område. Her kan borgere i Næstved finde 
byggematerialer med høj værdi og lavt CO2-
aftryk. 

OMRÅDE: REPARATION OG DIREKTE GENBRUG
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REPARATION OG DIREKTE GENBRUG
BYGNING 61
GENBRUGSBAZAR 1.SAL
1.618 M2

BYGNING 61
GENBRUGSBAZAR 0.SAL
1.618 M2

BYGNING 62
GENBRUGS
BYGGEMARKED
1246 M2

BYGNING 96
GENBRUGS
BYGGEMARKED LAGER
398 M2

GENBRUGSTORV 

BYGNING 1
KONTOR
275 M2

BYGNING 33
MADBAZAR
411 M2

BYGNING 34
VÆRKSTEDER
600 M2

BYGNING 35
VÆRKSTEDER
960 M2

BYGNING 65
VÆRKSTEDER 1. SAL
829 M2

BYGNING 65
VÆRKSTEDER 0. SAL
829 M2

BYGNING 64
IT-VÆRKSTED
742 M2

BYGNING 62
GENBRUGS
BYGGEMARKED

Berørte bygninger: 
33, 34, 35, 61, 62, 64, 65, 96

Funktioner: 
Værksted, madbazar, IT-værksted, kulturværk-
sted, kontor, genbrugs byggemarked, genbrugs-
bazar

Areal: 
9.526 m2 (samlet)

Indgreb: 
Åbning igennem værkstedsbygning 65, Hot-
boxes
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Hotel

(3600 m2)

Genbrugsbyggemarked
(1246 m2)

Genbrugsbazar
(3236m2)

Genbrugsbyggemarked
Lager 398 m2)

Madbazar
(411 m2)

Kontor
(275 m2)

Åbne Værksteder
(778 m2)

Værksteder
(1658 m2)

Økocafé
(125 m2)

Økocafé
(49 m2)

Værksteder
(600 m2)

Værksteder
(960 m2)

Ressource Center
+

Fablab Parkering 84 stk. Udsnit plan 1:500
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Reference: “Finders keepers”  Danmark
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Reference: Torvhallerne, Danmark

Reference: Værkstedslokaler, Kunstakademiets Arkitektskole, København

Reference:  Ruhrmuseum Café, Kohlewäsche
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Kapitalkrav

Eksponering

DIREKTE GENBRUG

Genbrug som forretningside kræver ikke meget i 
henhold til ny teknologi, men kræver derimod en 
del i forhold til rum og lager. Samtidig kræver for-
retningsmodellen en del eksponering i forhold til 
brugerne af Ressource City. Der er ikke de store 
krav til dagslys i genbrugsbørsen, da antallet af 
faste arbejdspladser er få.

VISUEL FORBINDELSE TIL BYRUM
 Tillader en større gad af interaktion. 
Genbrugsvirksomhederne skal 
indrettes med store indgangspartier, 
til både produkter og brugere.

ARBEJDSRUM TIL SMÅREPARA-
TIONER
Skal opfylde en minimumstempera-
tur på 15 grader ved begrænset 
legemlig anstrengelse. Her udføres 
mindre reparationer på indkomne 
varer.

GENBRUGSSUPERMARKED
Genbrugsvirksomhederne skal 
opfylde en minimumstemperatur 
på 15 grader og skal betragtes 
som en fast arbejdsplads for 
medarbejdere.

DAGSLYS FOR KUNDER
Dagslyset i rummet skal give øget 
velvære og øge salget. Der skal 
sigtes efter en supermarkedstypolo-
gi, hvor udsyn til omgivelserne 
mindskes, hvis ikke det bruges 
aktivt i salgsarbejdet.

ADMINISTRATIONSKONTOR
Opvarmes til minimum 18 grader.

DAGSLYS TIL ARBEJDSRUM
Skal sikre at arbejdsområdet 
fremstår velbelyst.

INDLEVERING VIA BYRUM
Indleveringen af materiale sker via 
byrummet hvor folk kan aflevere 
udtjente produkter.

PRINCIPSNIT DIREKTE GENBRUG
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Eksponering
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Kapitalkrav

VISUEL FORBINDELSE TIL BYRUM
Tillader en større grad af interaktion. 
Vedligeholdelses virksomhederne 
skal indrettes med store indgang-
spartier, til både produkter og 
brugere.

ARBEJDSRUM TIL VEDLIGEHOLD-
ELSESARBEJDE
Skal opfylde en minimumstempera-
tur på 15 grader ved begrænset 
legemlig anstrengelse. 10 grader 
ved stærk legemlig anstrengelse.

OMRÅDER MED ØGET RUMHØJDE
For brug af tungt maskineri 
eventuelt hejsespil.

DAGSLYS TIL ARBEJDSRUM
Skal sikre at arbejdsområdet 
fremstår velbelyst.

ADMINISTRATIONSKONTOR
Opvarmes til minimum 18 grader.

INDLEVERING VIA BYRUM
Indleveringen af materiale sker via 
byrummet hvor brugere af området 
kan aflevere deres produkter til 
reparation.

LAGER  
Med adgang fra både arbejdsrum 
og fra bagsiden. Området bruges 
til opbevaring af reservedele og 
her foregår kun indlægning og 
udtagning af varer sted. Ingen krav 
til til opvarmning eller dagslys.

ADGANG UDEN OM BYRUM
Til indkørsel af reservedele og andet 
materiel.

De rumlige og organisatoriske krav til reparations-
virksomheder kan svinge, men handler i grove 
træk om gode dagslysforhold for medarbejder-
ne og store glaspartier for eksponering i helheds-
planen. Virksomhederne skal gerne placeres i 
stueetagen, da den visuelle kontakt til brugere 
vil øge forretningsgrundlaget.
Vedligeholdelsesvirksomhederne skal i planen 
placeres så tæt på området omkring Ressource 
Centeret som muligt, da der her vil være flest 
borgere.

PRINCIPSNIT REPARATION


