(1292 m2)

Detail og B
(1944 m

Detail og Bolig
(1512 m2)

OMRÅDE: RENOVERING OG GENBRUG

Detail og
(1944

Detail og
(1944

Detail og Bolig
(1512 m2)

Fabriksvej

Detail
(197
Detail og Bolig
(1548 m2)

Engvej

Virksomheder der beskæftiger sig med renovering og genbrug, repræsenterer det næste lag
i den cirkulære økonomi og derfor placeres de
midt i bygningsmassen på Maglemølle.
Selvom virksomhederne indskriver sig i den cirkulære økonomi er produktionsapparatet et mere
klassisk samlebåndsarbejde, hvor udtjente produkter kommer ind i den ene ende og færdigrenoverede eller helt nye produkter kommer ud af
den anden.
For at få nogle bygningsvoluminer der lettere
kan afsættes, nedrives en del af bygningsmassen i tråd med den centrale akse der dannes
gennem området. Materialet indsamles således
på kajen i øst og bearbejdes i fabrikken for at
blive solgt i showrooms mod vest.

Upcycling 3
Lager (980 m2)

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2)

Upcycling 3:
Lager (517 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389
Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)
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Up
Ragn

(1944 m2)

Bolig
m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)

g Bolig
m2)

Parkering 84 stk.

Ressource Center
+
FabLab

Test Faciliteter

Skulptur Park

Undervisning
(841 m2)

Undervisning
(742 m2)

Maglemølle

g Bolig
m2)

Værksteder
(960 m2)

Værksteder
(600 m2)

Værksteder
(1658 m2)

Økocafé
(125 m2)
Åbne Værksteder
(778 m2)

Økocafé
(49 m2)

og Bolig
74 m2)
Kontor
(275 m2)

Madbazar
(411 m2)
Hotel

Genbrugsbyggemarked
Lager 398 m2)

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2)
Upcycling 2:
Indlevering (524 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2)

Genbrugsbazar
(3236m2)

Renovering/Genbrug 2:
Indlevering (1338 m2)

Renovering/Genbrug 2:
Produktion (1286 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (788 m2)

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

(3600 m2)

Genfremstilling
Indsamling (6271 m2)

Genbrugsbyggemarked
(1246 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Showroom (1302 m2)
Renovering/Genbrug 1:
Levering/Sortering
(3234 m2)
Renovering/Genbrug 1:
(350 m2)
Renovering/Genbrug 1:
(385 m2)

Upcycling 1:
Lager
(413 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1: Upcycling 1:
Oparbejdning Indlevering
(593 m2)
(667 m2)

9 m2)

pcycling:
Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)
Upcycling:
Reiling (2398 m2)

Udsnit plan 1:1000
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RENOVERING OG GENBRUG

BYG: 8
RENOVERING 1;
ADMINISTRATION
190 M2

Berørte bygninger:
8, 11, 17, 59, 75, 83, 88
Funktioner:
Indsamling, renovering, produktion
Areal:
8.343 m2 (samlet)
Indgreb:
Åbning igennem Produktionsbyg. 11

BYG: 17
RENOVERING 1;
LEVERING, SORTERING
3.234 M2
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BYG: 11
RENOVERING 1;
PRODUKTION
1.728 M2

BYG: 8
RENOVERING 1;
SHOWROOM
567 M2

BYG: 59, 83
RENOVERING 2;
INDSAMLING
1.338 M2

BYG: 75, 88
RENOVERING 3;
PRODUKTION
1.286 M2

Genbrugsbyggemarked
Lager 398 m2)

Renovering/Genbrug 2:
Indlevering 1338 m2)

Genbrugsbyggemarked
(1246 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2)

Udsnit plan 1:500

Genbrugsbazar
(3236 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Administration
(757 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Produktion
(1728 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Levering/Sortering
(3234 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Showroom
(1302 m2)

Renovering/Genbrug 1:
(350 m2)

Upcycling 1:
Lager
(413 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Oparbejdning
(593 m2)

Upcycling 1:
Indlevering
(667 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)
Upcycling 1:
Reiling (2398 m2)
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RENOVERING OG GENBRUG

Renovering og genbrug er en industriel proces,
og den kræver derfor en del areal, for at fungere. Både til faste arbejdspladser og opmagasinering inden salg. Der er visse krav til logistik, men
virksomheden er baseret på samlebåndsprincippet og kræver derfor hovedsageligt et langstrakt
rum, hvor udtjente produkter først kan skilles ad,
for senere at blive samlet til nye. Der skal derfor
gerne være et overordnet forløb, med sideløbende lagre til afmonterede komponenter.

ADMINISTRATIONSKONTOR
Opvarmes til minimum 18 grader.
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OMRÅDER MED ØGET RUMHØJDE
For brug af tungt maskineri.

UDVIKLING AF STØJ
Arbejdsprocesserne omkring
genfremstilling udvikler støj, og
GENFREMSTILLING
dette skal der tages højde for i
Selve genfremstillingsprocessen
planlægningen. Støjende
kan være mekanisk eller manuel,
aktivitet skal lægges isoleret fra
men skal opfylde en minimumstem- publikum.
peratur på 15 grader ved begrænset legemlig anstrengelse. 10
SIDERUM TILOPBEVARING AF
grader ved stærk legemlig
RESERVEDELE
anstrengelse.
I tæt forbindelse med hovedbevægelsen i virksomheden
skal være plads til at arkivere
sorterede dele fra produkter.
MANUEL SORTERING
Produkterne der indlveres skal
på klassisk samlebånds-maner
skilles ad, eller sorteres.

Eksponering

Energiforbrug
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INDLEVERING VIA LASTBIL
Afhængig af mængderne og
produktets størrelse vil transport
med lastbil være blandt de
primære.

DAGSLYS TIL ARBEJDSRUM
Skal sikre at arbejdsområdet
fremstår velbelyst.

LAGER OG SALGSLOKALE
De genfremstillede produkter kan
enten ryge til opbevaring inden
salg, eller udstilles i salgslokaler i
Ressource City. Disse skal ligge med
visuel forbindelse til byrum.

n
r tu

RESSOURCE-TURISME
For at øge forståelsen af ressource-kredsløb udlægges der
vandreruter på tagene af industrivirksomhederne.
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LAGEROMRÅDE TIL INDLEVERING
Genfremstillingsvirksomheden skal
have et lagerområde til indleverede produkter, til opbevaring inden
de skilles ad.

INDLEVERING VIA SKIB
Genfremstillingsindustrien skal nå en
skala, hvor det kan betale sig at
benytte søvejen til Ressource City.
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Reference: Zollverein Coal Mine Industrial Complex, Tyskland
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Reference: Zollverein Coal Mine Industrial Complex, Tyskland

Reference: Zollverein Coal Mine Industrial Complex, Tyskland
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