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Introduktion
Hvad er Ressource City?
Ressource City: Kontekst
Ressource City: Masterplan
Ressource City: Områder
Ressource City i fremtiden
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I Ressource City er forbrug og produktion forbundet gennem ‘indsamling’ og ‘salg’
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Ressource City vil gentænke forholdet mellem produktion 

og forbrug.

Dette skal gøres ved at benytte den cirkulære økonomi.

ORGANISERING

Produktion og forbrug: en SymbioSe
I Ressource City vil vi rigtig gerne redefinere for-
holdet mellem forbrug og produktion. Det gamle 
paradigme fra (for)brug-og-smid-væk skal gen-
tænkes og det skal tydeliggøres i de fysiske ram-
mer på Maglemølle.
Ressource City er ikke en moralsk opsang til for-
brugerne, for forbrug vil der altid være og der er 
ingen opbakning fra hverken virksomheder eller 
forbrugere til en tilbagevenden til et mindre for-
brugsorienteret samfund.

I Ressource City udgør borgere, brugere og forbrugere en symbiose 
med produktionsvirksomheder. Forbrug og produktion er nemlig uløseligt 
forbundet. Og sådan vil det fortsat være.

Zonerne i reSSource city
Ressource City inddeles, for at imødekomme 
denne nytænkning af produktion og forbrug, 
i fire zoner der tilsammen danner et kredsløb.
Kredsløbet optimerer produktets eller materialets 
vej fra produktion til forbrug og tilbage og ska-
ber optimale muligheder for indsamling, deling, 
genindvinding, produktion, salg og gensalg af 
ressourcer. Området inddeles således indled-
ningsvis i to. Rekreation og borgerorienterede 
aktiviteter mod nordøst, og industrielle processer 
mod sydvest.
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BORGERE INDSAMLING PRODUKTION SALG
Indsamlingen af ressourcer er hoveddriveren 
bag Ressource City. Det er derfor vigtigt at væl-
ge den helt rigtige placering til virksomheder der 
vil løfte denne opgave.
Indsamlingsområdet er derfor placeret mod syd-
øst. Her er de optimale infrastrukturelle rammer 
for en bred indsamlingsindsats på både borger-
drevet- og industrielt niveau. Området ligger i 
forlængelse af det rekreative ‘borger-område’ 
og indsamlingsvirksomheder har derfor mulighed 
for få materiale/input direkte fra forbrugere.
Placeringen mod sydøst tillader samtidig en høj 
udnyttelse af kajkanten for store internationale 
ressource-tilførsler. Skibe kan, som de har gjort 
det i mange år, forbinde indsamlingsvirksomhe-
derne med resten af verden.
Kajen og nærheden til borger-området giver 
virksomhederne det optimale grundlag for en 
forskelligartet indsamling på tværs af kilder og 
fraktioner.

Produktionsområdet lægges mod sydvest. Her er 
den mest oplagte adgang fra Karrebæksvej og 
for at adskille den tunge trafik fra bløde trafikan-
ter foreslår vi to nye indkørselsveje til Maglemølle. 
Den ene er bliver en forlængelse af Engvej og 
udligner terrænforskellen fra Fabriksvej til Mag-
lemølle, mens den anden adgangsvej bliver syd 
om industriområdet.
Disse to adgangsveje forbindes af en ny forde-
lingsvej på området, der skærer den store byg-
ningsmasse op i mere brugbare bygningsvolumi-
ner.
Den nye infrastrukturelle åre, der skærer sig igen-
nem området bliver en forlængelse af Fabriksvej 
og Maglemølle og sammen med de to nye ind-
gange til området skabes der et kredsløb til den 
tunge trafik, der adskiller industrien fra de rekrea-
tive områder.

Maglemølle skal åbnes op, så Ressource City bli-
ver en integreret del af bylivet i Næstved.
Vi har således defineret et område for rekreation 
og fritidsaktiviteter mod nordøst.
Vi foreslår en forstærkning af forbindelsen via Fa-
briksvej, med et øget fokus på bløde trafikanter, 
herunder cyklister og fodgængere.
Forbindelsen til byen forstærkes yderligere med 
en cykel/fodgænger-bro der kobles til Fejøvej 
og således integrerer Ressource City med fod-
boldbanerne på modsatte side af havneløbet.
De to forbindelser til Ressource City vil være di-
mensioneret og designet til bløde trafikanter, for 
på den måde at udvikle et livligt rekreativt om-
råde i byen.
Placeringen mod Nordøst giver samtidig et fan-
tastisk kig mod byen og omvendt og ideen er at 
der i fremtiden kan etableres flere forbindelser 
på tværs af kanalen.

I det fremtidige kredsløb i Ressource City skal 
salgsområdet forbinde produktionen med bor-
gere.
Salgsområdet er i højere grad end de andre om-
råder åbent for udvikling, da bebyggelsesgra-
den i dag er meget lav.
Vi foreslår at der etableres et nyt udviklingsom-
råde for bolig, parkering og detail.
Således udlignes terrvænforskellen mellem Fa-
briksvej og Maglemølle ved at skabe hævede 
gårdrum for en fremtidig boligbebyggelse i om-
rådet. I stuen vil der således være parkering og 
detail og de hævede gårdrum, vil skabe en 
naturlig forbindelse for fodgængere mellem Fa-
briksvej og Ressource City, igennem grønne are-
aler med flot udsigt over havnen.
Boligbebyggelsen viderefører typologien fra pro-
duktionsområdet og skaber med et industrielt 
formsprog boliger der integrerer sig i områdets 
historie.
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UDVIKLINGSOMRÅDE:
DETAIL OG BOLIG

MADBAZAR

GENBRUGSTORV

VÆRKSTEDER

ØKOCAFÉ

RESSOURCE 
CENTER

PARKERINGSKULPTURPARK

GENBRUGS-
BYTTEMARKED

CYKEL- OG
GANGBRO

SHOWROOM

RENOVERING- OG GENBRUGS-
VIRKSOMHEDER

REILING

HOTEL

KONTORHUS

TUR- OG DYRKNINGSOMRÅDER

UPCYCLINGVIRKSOMHEDER

POTENTIEL UDVIDELSE

FLISVÆRK

PARK

GENBRUGS-
BAZAR
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manuel arbejdSkraft
Kravet til manuel arbejdskraft har en afledt effekt 
på de fysiske rammer om den fremtidige virksom-
hed. Der er således krav til dagslys for arbejderne 
i produktionen, samtidig med at der er krav til at-
mosfærisk og termisk komfort.

tungt maSkineri
Produktionsvirksomheder der gør brug af tungt 
maskineri har i visse tilfælde brug for en større 
rumhøjde, hvor større maskiner kan operere. Al-
ternativt kan der være brug for en grav, eller en 
kælderetage hvorfra maskiner kan serviceres el-
ler hvor der alternativt kan etableres føringsveje.

ekSPonering
Behovet for synlighed i den fremtidige helheds-
plan vurderes ud fra vigtigheden af interaktion 
mellem borgere og virksomheder. Der er høj in-
teraktion mellem innovation, indsamling, gen-
brug og borgere, mens der mellem de industri-
elle virksomheder og borgerne ikke er nogen 
direkte udveksling. Her er der i stedet tale om en 
form for turisme.

PARAMETRE FOR PLACERING AF VIRKSOMHEDER
De fem forskellige virksomhedstyper som Ressource City vil tiltrække, er alle en del af den cirkulære økonomi, 
men deres krav til fysiske rammer er vidt forskellige. Her beskriver vi hvilke parametre vi har brugt til at placere 
virksomhedstyperne i den fremtidige helhedsplan.

kontorfaciliteter
Deciderede kontorfaciliteter kendetegnes ved 
at være rum der fuldt ud lever op til krav om ter-
misk indeklima, akustisk indeklima, atmosfærisk 
indeklima og visuelt indeklima. For de fleste virk-
somheder er behovet begrænset. 

ProduktionSkaPacitet (inkl. lager)
Produktionskapacitet forstås som etageareal, 
der er velegnet til samlebåndsproduktion eller la-
ger. Her er således ikke inkluderet krav til klimati-
sering, men blot afskærmning mod elementerne 
som vind, sollys og regnvand.

teknologiSk formåen
Den teknologiske formåen repræsenterer det 
stadie der kræves for at påbegynde en given 
virksomhedsmodel. Der er således en højere tek-
nologisk indgangsbarriere til upcycling og gen-
fremstilling end der er til genbrug og MASCO. I 
Ressource Citys første år er der nok en overvægt 
af virksomheder med en lav teknologisk ind-
gangsbarriere, men dette ændrer sig forhåbent-
lig i fremtiden med flere tilflyttende virksomheder.

miljømæSSigt Potentiale
Det miljømæssige potentiale er vurderet ud fra 
den potentielle ressourcebesparelse, den poten-
tielle CO2-besparelse, og den mindskede depo-
nering af materiale fra det teknologiske kredsløb 
i naturen. Det miljømæssige potentiale skal ap-
pelere til filantropiske organisationer der vægter 
miljø over økonomi og som gerne vil lave ben-
arbejde uden at etablere en forretning omkring 
det.

økonomiSk Potentiale
Det økonomiske potentiale er inkluderet for at 
tiltrække forretningsdrivende og investorer der 
fokuserer på at skabe en virksomhed og et øko-
nomisk overskud af den cirkulære økonomi. Den 
repræsenterer det fremtidige forretningspoten-
tiale ved fuld implementation.

kaPitalkrav
Kapitalkravet er lig med indgangsbarriereren til 
brancherne. I et tidsmæssigt perspektiv skal Res-
source City således bygges op omkring forret-
ninger med en lav indgangsbarriere, mens der 
oparbejdes kapital til at tiltrække og fastholde 

industrielle upcycling-virksomheder.

energiforbrug
Energiforbruget er størst for virksomheder med 
tungere maskinel og automatiserede processer. 
Disse skal i høj grad søge sammen om energiløs-
ninger, deling og synergi-effekter.

logiStik
Virksomheder med et højt behov for logistik skal 
placeres, hvor der er adgang til omlastningsplad-
ser og i bygninger der har adgang udefra igen-
nem portåbninger. Hvis ikke dette findes, skal det 
etableres. I så høj grad det er muligt skal disse 
også placeres afsides fra publikumsaktiviteter.

Støj
Udviklingen af støj skal indtænkes og indkorpore-
res i helhedsplanen, så støjgener for brugere og 
borgere minimeres. Således skal støjende aktivi-
tet samles, og adskilles fra publikumorienterede 
aktiviteter. Udviklingen af støj er derfor omvendt 
proportional med publikumvenligheden.
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INNOVATION

REPARATION OG DIREKTE GENBRUG

RENOVERING OG GENBRUG

UPCYCLING
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område: innovation

Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)

Upcycling 1:
Oparbejdning

(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (788 m2)

Upcycling 3:
Lager (517 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2) 

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2) 

Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Detail og Bolig
(1263 m2)

Detail og Bolig
(2004 m2)

Detail og Bolig
(968 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1292 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)

Detail og Bolig
(1974 m2)

Detail og Bolig
(1548 m2)

Undervisning
(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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Gondol 
Station

Gondol 
Station

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)

Innovationen er forudsætningen for hele om-
rådet og et nødvendigt skridt på vejen mod ny 
grøn industri på Maglemølle. Ressource Centeret 
i den gamle kraftcentral er banner-fører for inno-
vationen i Ressource City. Her bliver åbne kon-
torpladser for iværksættere, udstillinger, forelæs-
ningrum og mange andre tiltag der kan skabe 
større og bedre kontaktflader mellem virksom-
heder, skoler, kommunen og borgerne. I stue-
etagen placeres også FabLab, som er produk-
tionsfaciliteter for almindelige mennesker uden 
kendskab til produktionsapparater. Her kan 
borgere få deres indre tømrer-drømme opfyldt i 
rammer der tillader store tanker og projekter. 

Udover Ressource Centeret vil en tæt kontakt til 
de nye virksomheder i Ressource City ske i kraft 
af forskningsstationer i de enkelte lejemål, hvor 
erhvervs-ph.d.er kan have deres daglige gang i 
tæt samarbejde med erhvervslivet. Publikumad-
gang til hele området og indblik i produktions-
metoder og processer giver også Næstveds bor-
gere et øget grundlag for selv at iværksætte ved 
hjælp af innovation. 



59

Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)

Upcycling 1:
Oparbejdning

(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (788 m2)

Upcycling 3:
Lager (517 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2) 

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2) 

Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Detail og Bolig
(1263 m2)

Detail og Bolig
(2004 m2)

Detail og Bolig
(968 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1292 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)

Detail og Bolig
(1974 m2)

Detail og Bolig
(1548 m2)

Undervisning
(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)

Fa
br

ik
sv

ej

Fa
brik

sve
j

Fa
br

ik
sv

ej
Fa

br
ik

sv
ej

M
ag

le
m

øl
le

M
ag

le
m

øl
le

Engvej

Mosevej

Sk
el

le
t

Pr
æ

st
em

ar
ke

n

Gondol 
Station

Gondol 
Station

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:
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INNOVATION

BYG: 29
FAB. LAB.
433 M2

PARKERING
84 STK.

TESTFACILITETER

SKULPTURPARK

INDGANG

BYG: 30
KONTOR OG

MØDELOKALER
423 M2

BYG: 30
KONTOR OG

MØDELOKALER
248 M2

BYG: 29
UDSTILLING
433 M2

Berørte bygninger:  
29, 30

Funktioner: 
Ressource Center, kontor, mødelokaler, Fablab, 
skulpturpark, parkering

Areal: 
1.537 m2 (Samlet)

Indgreb: 
Èntre gennem, byg. 30. 
Brugte containere indrettes som åbne kontorer 
og stables i byg. 29. 
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Ressource Center
+

FabLab 
Parkering 84 stk. 

Test Faciliteter Skulptur Park 

Åbne Værksteder
(778 m2)

Værksteder
(1658 m2)

Økocafé
(125 m2)

Økocafé
(49 m2)

Værksteder
(600 m2)

Værksteder
(960 m2)

Udsnit plan 1:500
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KONTORFACILITETER
De fysiske rammer skal bestå af 
lejemål med varierende størrelse 
og lejeperiode. Således vil der 
både findes enkelte kontorpladser, 
der kan tages i brug uden 
forudgående aftale og større 
lejemål der med lav lejepris kan 
være en oplagt ramme omkring et 
firma i vækst. Opvarmes til 
minimum 18 grader.

DAGSLYS TIL ARBEJDSRUM
Skal sikre at arbejdsområdet 
fremstår velbelyst.

ON-SITE LÆRING
Formidlingen fungerer som 
såkaldt on-site undervisning, hvor 
man kan besøge de lokale 
fabrikker og selv prøve kræfter 
med upcycling.

PROTOTYPEVÆRKSTED/FABLAB
Da udviklingen i Ressource City 
omhandler ressourcer og produk-
tion, vil en vigtig ingrediens i 
Ressource Centeret være 
muligheden for at afprøve 
teknologier i 1:1.

VISUELFORBINDELSE TIL BYRUM
Den faste strøm af besøgende er 
vigtig for at skabe opmærksomhed 
omkring de udviklede produkter og 
vil samtidig vække nysgerrighed og 
udvide horisonten for gæsterne.

Kontorfaciliteter (Opvarmede M2)

Produktionskapacitet (Afskæ
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Eksponering

PRINCIPSNIT INNOVATION

For at innovation skal opstå, er det essentielt, at 
viden flyder frit mellem brugere og producenter 
af varer, samt mellem virksomheder og forsk-
ningsverdenen. Der må derfor fokuseres på at 
skabe rammer for at fremme vidensdelingen og 
et spillerum for innovativ tænkning. Ressource 
Centeret skal være hele områdets hjerte og vi-
densbank. Den centrale placering er derfor vig-
tig, eftersom den henvender sig til alle aktører 
- både administrationen, borgerne, virksomhe-
derne og uddannelsesinstitutioner.
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uPcycling - ikke renovering
Den samlede bygningsmasse på Maglemølle er 
mange tusind kvadratmeter, og bygningernes 
stand varierer meget afhængigt af byggeår og 
kvaliteten af vedligeholdet.
Det kan derfor være svært at forestille sig en 
rentabel metode, der kan puste liv i de gamle 
bygninger og som ikke kræver et stort kapitalind-
skud. Ikke desto mindre er det nødvendigt at fin-
de den rigtige løsning for området, så planerne 
for Ressource City kan udfoldes i den grad som 
det er ønsket fra Næstved Kommune.

de fremtidige lejere
Ressource City er ikke et gennemsnitligt udvik-
lingsprojekt. Det handler ikke om at bygge bo-
liger ved vandet og sælge dem, men derimod 
om at granske en eksisterende bygningsmasse 
for potentiale og stile målfast efter at frembringe 
disse kvaliteter.
De fremtidige aktører i Ressource City er derfor 
ikke børnefamilier, men innovations- og produkti-
onsvirksomheder der søger nogle gode rammer 
om deres virksomhed, i et miljø hvor sparring og 
fællesskab er en del af grundtankerne.
Der er således ikke behov for at gennemreno-
vere de enkelte bygninger på Maglemølle, for at 
få veltempererede rum til en stab af kontoran-
satte. Der er derimod behov at skabe nogle få 
udvalgte områder for administrationsarbejde, i 
tæt kontakt til store grove produktionsområder. 
Produktionsområderne har mere moderate krav 
til opvarmning og dagslys og det økonomiske 

HOT-BOXES
Det arkitektoniske greb for den fremtidige upcyling af bygningsmassen 
på Maglemølle.

input der kræves er således meget mindre end 
ved en klassisk renovering. 

varme kaSSer
Vores koncept for udviklingen af Ressource City 
er således at arbejde med præfabrikerede kas-
ser, der placeres strategisk fornuftigt i den frem-
tidige helhedsplan og som på den måde giver 
værdi til resten. Dette kan eksempelvis være et 
præfabrikeret administrationskontor i forbindelse 
med et værksted, eller en produktionslinje. Ho-
vedparten af de rum der tages i brug, rengøres 
og opryddes således kun, hvilket gør indgangs-
barrieren for etablering i Ressource City lavere 
end andre steder.
Bygningsmassen på Maglemølle betragtes som 
en stor skal, der kan bruges som en gratis klima-
skærm som den er i dag. Dette sænker isolerings-
kravene til de præfabrikerede rum, og gør af-
slutninger på modulerne lettere, da de ikke skal 
håndtere regnvand.
Hvert område har forskellige behov, og mæng-
den af præfabrikerede moduler svinger således. 
I området for direkte genbrug vil metoden med 
de præfabrikerede rum, være aktuel i forhold til 
etablering af specialbutikker i de industrielle rum-
ligheder. Således opnår man en kombination 
af forskellige detail-typologier som kan supplere 
hinanden i den fremtidige byplan.

Reference: Tate Modern, Herzog & De Meuron
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Reference: Rockmagnet, COBE
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Innovation er forudsætningen for grøn vækst! I 
første omgang vil vi etablere en base i form af et 
Ressource Center. Ressource Centeret vil være 
udgangspunktet for Ressource City der vil facili-
tere alt fra konferencer, mødelokaler, kontorfæl-
lesskaber og undervisning mm.

Ressource Centeret vil ydermere facilitere mø-
det mellem industri, borgere, uddannelse og 
offentlige funktioner og derved skabe en stærk 
platform for etableringen af en velfungerende 
industrisymbiose. Herfra vil Ressource City trække 
flere virksomheder og arbejdspladser til løbende 
og den grønne vækst vil være en realitet.

Ressource Centeret bliver pionerprojektet, der 
beviser, at helhedsplanens planlægningsforslag 
er rentable, bygbare, bæredygtige og fleksi-

RESSOURCE CENTERET
Det arkitektoniske greb for den fremtidige upcyling af bygningsmassen 
på Maglemølle.

ble. Ressource Centeret kommer samtidig til at 
danne rammerne om det kommende sekretari-
ats dagligdag og vil huse udstillinger, workshops 
og andre arrangementer, der løbende formidler 
Ressource Citys udvikling til borgere i Næstved 
og andre interessenter.

Arbejdet med vidensressourcer og referencestu-
dier har udmundet i en robust strategi for udvik-
ling af innovation med de for hånden værende
ressourcer ved Ressource City. Konceptet tager 
udgangspunkt i en sammenlægning af alle ek-
sisterende videns aktører på ressourceområdet 
under ét tag med vidensdeling og formidling 
som hovedfokus. Sekretariatet spiller i denne 
sammenhæng rollen som videns koordinator, 
der samler trådene og faciliteter den interne og
eksterne kommunikation.
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Kraftcentralen som maglemølle 
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02 / Historie
Kraftcentralen nedlægges

og bygningen står tom
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05 / CO2 Depot
Eksisterende klimaskærm

er 2.120 m2
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70 Upcycling 1:
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(667 m2)

Upcycling 1:
Oparbejdning

(593 m2)

Upcycling 1:
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(663 m2)
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Upcycling 3:
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Upcycling 3:
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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)
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(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

Kontorfaciliteter (Opvarmede M2)
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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
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område: renovering og genbrug

Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)

Upcycling 1:
Oparbejdning

(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (788 m2)

Upcycling 3:
Lager (517 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2) 

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2) 

Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Detail og Bolig
(1263 m2)

Detail og Bolig
(2004 m2)

Detail og Bolig
(968 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1292 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)

Detail og Bolig
(1974 m2)

Detail og Bolig
(1548 m2)

Undervisning
(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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Gondol 
Station

Gondol 
Station

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)

Virksomheder der beskæftiger sig med renove-
ring 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 cirku-
lære økonomi er produktionsapparatet et mere 
klassisk samlebåndsarbejde, hvor udtjente pro-
dukter kommer ind i den ene ende og færdigre-
noverede eller helt nye produkter kommer ud af 
den anden. 

For at få nogle bygningsvoluminer der lettere 
kan afsættes, nedrives en del af bygningsmas-
sen 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.
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Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)

Upcycling 1:
Oparbejdning

(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (788 m2)

Upcycling 3:
Lager (517 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2) 

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2) 

Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Detail og Bolig
(1263 m2)

Detail og Bolig
(2004 m2)

Detail og Bolig
(968 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1292 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)

Detail og Bolig
(1974 m2)

Detail og Bolig
(1548 m2)

Undervisning
(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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Gondol 
Station

Gondol 
Station

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)

Udsnit plan 1:1000
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RENOVERING OG GENBRUG

Berørte bygninger: 
8, 11, 17, 59, 75, 83, 88

Funktioner: 
Indsamling, renovering, produktion

Areal: 
8.343 m2 (samlet)

Indgreb: 
åbning igennem Produktionsbyg. 11

BYG: 75, 88
RENOVERING 3;
PRODUKTION
1.286 M2

BYG: 59, 83
RENOVERING 2;
INDSAMLING
1.338 M2

BYG: 8
RENOVERING 1;
SHOWROOM
567 M2

BYG: 8
RENOVERING 1;
ADMINISTRATION
190 M2

BYG: 11
RENOVERING 1;
PRODUKTION
1.728 M2

BYG: 17
RENOVERING 1;
LEVERING, SORTERING
3.234 M2

Genbrugsbazar
(3236 m2)

Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)
Upcycling 1:

Oparbejdning
(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Reiling (2398 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Levering/Sortering

(3234 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Showroom
(1302 m2)

Renovering/Genbrug 1:
(350 m2)

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

Administration
(757 m2)

Genbrugsbyggemarked
(1246 m2)

Genbrugsbyggemarked
Lager 398 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Renovering/Genbrug 2:
Indlevering 1338 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)
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Genbrugsbazar
(3236 m2)

Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)
Upcycling 1:

Oparbejdning
(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Reiling (2398 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Levering/Sortering

(3234 m2)

Renovering/Genbrug 1:
Showroom
(1302 m2)

Renovering/Genbrug 1:
(350 m2)

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

Administration
(757 m2)

Genbrugsbyggemarked
(1246 m2)

Genbrugsbyggemarked
Lager 398 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Renovering/Genbrug 2:
Indlevering 1338 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Udsnit plan 1:500
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Kapitalkrav

Eksponering

LAGEROMRÅDE TIL INDLEVERING
Genfremstillingsvirksomheden skal 
have et lagerområde til indlevere-
de produkter, til opbevaring inden 
de skilles ad.

UDVIKLING AF STØJ 
Arbejdsprocesserne omkring 
genfremstilling udvikler støj, og 
dette skal der tages højde for i 
planlægningen. Støjende 
aktivitet skal lægges isoleret fra 
publikum. 

SIDERUM TILOPBEVARING AF 
RESERVEDELE
I tæt forbindelse med hoved-
bevægelsen 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.

OMRÅDER MED ØGET RUMHØJDE
For brug af tungt maskineri.

GENFREMSTILLING
Selve genfremstillingsprocessen 
kan være mekanisk eller manuel, 
men skal opfylde en minimumstem-
peratur på 15 grader ved begræn-
set legemlig anstrengelse. 10 
grader ved stærk legemlig 
anstrengelse.

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.

ADMINISTRATIONSKONTOR
Opvarmes til minimum 18 grader.

DAGSLYS TIL ARBEJDSRUM
Skal sikre at arbejdsområdet 
fremstår velbelyst.

RESSOURCE-TURISME
For at øge forståelsen af ressou-
rce-kredsløb udlægges der 
vandreruter på tagene af industri-
virksomhederne.

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

INDLEVERING VIA SKIB
Genfremstillingsindustrien skal nå en 
skala, hvor det kan betale sig at 
benytte søvejen til Ressource City.

RENOVERING OG GENBRUG

Renovering og genbrug er en industriel proces, 
og den kræver derfor en del areal, for at funge-
re. Både til faste arbejdspladser og opmagasine-
ring inden salg. Der er visse krav til logistik, men 
virksomheden er baseret på samlebåndsprincip-
pet 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 sidelø-
bende lagre til afmonterede komponenter.
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Reference: Zollverein Coal Mine Industrial Complex, Tyskland
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Reference: Zollverein Coal Mine Industrial Complex, TysklandReference: Zollverein Coal Mine Industrial Complex, Tyskland
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område: uPcycling

Upcycling er hovedideen bag Ressource City og 
der er i planen derfor afsat det største areal til 
denne type virksomheder. Upcycle-virksomhe-
derne placeres med størst mulig nærhed til de 
infrastrukturelle årer, da disse aktører er de mest 
industrialiserede. Virksomhederne som allerede 
inkluderer Reiling og Ragn-Sells ligger placeret 
langt væk fra de rekreative områder, men i di-
rekte forbindelse til kajen.

For at skabe optimale rammer for fremtidige virk-
somheder nedrives også her bygningsmasse, så 
de tilbageværende strukturer får lys og luft og så 
der samtidig skabes attraktive udeopholdsrum 
for både medarbejdere og besøgende i områ-
det.

Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)

Upcycling 1:
Oparbejdning

(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (788 m2)

Upcycling 3:
Lager (517 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2) 

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2) 

Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Detail og Bolig
(1263 m2)

Detail og Bolig
(2004 m2)

Detail og Bolig
(968 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1292 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)

Detail og Bolig
(1974 m2)

Detail og Bolig
(1548 m2)

Undervisning
(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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Gondol 
Station

Gondol 
Station

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)
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Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)

Upcycling 1:
Oparbejdning

(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (788 m2)

Upcycling 3:
Lager (517 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2) 

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2) 

Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Detail og Bolig
(1263 m2)

Detail og Bolig
(2004 m2)

Detail og Bolig
(968 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1292 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig

(1944 m2)

Detail og Bolig
(1512 m2)

Detail og Bolig
(1944 m2)

Detail og Bolig
(1974 m2)

Detail og Bolig
(1548 m2)

Undervisning
(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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Gondol 
Station

Gondol 
Station

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)

Udsnit plan 1:1000
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upcycling på maglemølle

Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)
Upcycling 1:

Oparbejdning
(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

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 1:
(385 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2) Upcycling 3:

Indlevering (788 m2)
Upcycling 3:

Lager (517 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2) 

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2) 

Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Upcycling:
Reiling (2398 m2)

Upcycling:
Reiling (2972 m2)
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Upcycling 1:
Indlevering

(667 m2)
Upcycling 1:

Oparbejdning
(593 m2)

Upcycling 1:
Produktion
(663 m2)

Upcycling 1:
Reiling (1981 m2)

Upcycling 1:
Lager

(413 m2)

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 1:
(385 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1042 m2) Upcycling 3:

Indlevering (788 m2)
Upcycling 3:

Lager (517 m2)

Upcycling 2:
Indlevering (720 m2) 

Upcycling 2:
Indlevering (524 m2) 

Upcycling 2:
Produktion (1961 m2) 

Upcycling 2:
Oparbejdning (981 m2) 

Upcycling:
Ragn Sells (1380 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (1389 m2)

Upcycling:
Ragn Sells (786 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Indlevering (872 m2)

Upcycling:
Reiling (2398 m2)

Upcycling:
Reiling (2972 m2)

Udsnit plan 1:500
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BYGNING 10
UPCYCLING 3,
LAGER 
980M2

BYGNING 10
UPCYCLING 2,
PRODUKTION 
1961M2

BYGNING 8
UPCYCLING 2,
INDLEVERING 
1244M2

BYGNING 90, 91, 93, 102, 103
UPCYCLING, RAGN SELLS
6408M2

BYGNING 6
UPCYCLING 2,
OPARBEJDNING 
981M2

BYGNING 46, 72
UPCYCLING 2, 
INDLEVERING 
788M2

BYGNING 51
UPCYCLING 1,
INDLEVERING 

667M2

BYGNING 48
UPCYCLING 1,

OPARBEJDNING 
593M2

BYGNING 48
UPCYCLING 1,
PRODUKTION 
663 M2

BYGNING 48
UPCYCLING 1, 
LAGER
413 M2

BYGNING 45
UPCYCLING 3, LAGER
517M2

BYGNING 45
UPCYCLING 3,
PRODUKTION
609M2

BYGNING 45
UPCYCLING 3, 
PRODUKTION
433M2

UPCYCLING

Berørte bygninger:  
6, 8, 10, 45, 46, 48, 51, 72, (uberørte 90, 91, 93, 95, 
102, 103).

Funktioner: 
Upcycling: indlevering, opbevaring, produktion, 
lager, oparbejdning

Areal: 
9.849 m2 (samlet)

Indgreb: 
Fjerne af dele af bygning 48, fjernelse af vægge 
i bygning 45.
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Kontorfaciliteter (Opvarmede M2)

Produktionskapacitet (Afskæ
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Kapitalkrav

Eksponering

LAGEROMRÅDE TIL OPBEVARING
Upcycling-virksomheden  skal have 
et lagerområde til opmagasinering 
inden de upcyclede produkter 
sælges videre. Som udgangspunkt 
skal området ikke varmes op, eller 
have forbindelse til byrummene.

UDVIKLING AF STØJ 
Arbejdsprocesserne omkring 
upcycling udvikler støj, og dette 
skal der tages højde for i 
planlægningen. Støjende aktivitet 
skal lægges isoleret fra publikum. 

OMRÅDER MED ØGET RUMHØJDE
Upcycling er en industrialiseret 
proces der kræver store mængder 
tung maskinel. Derfor er langstrak-
te rum med en stor rumhøjde at 
foretrække.

KAJKANT TIL OPBEVARING
Upcyclingprocessen er den mest 
industrialiserede og inputtet skal 
derfor helst være sorteret og i rene 
fraktioner.

DAGSLYS TIL ARBEJDSRUM
Skal sikre at arbejdsområdet 
fremstår velbelyst.

ADMINISTRATIONSKONTOR
Opvarmes til minimum 18 grader.

RESSOURCE-TURISME
For at øge forståelsen af ressou-
rce-kredsløb udlægges der 
vandreruter på tagene af industri-
virksomhederne.

INDLEVERING VIA SKIB
Upcyclingens industrielle natur og 
kravene til store mængder lægger 
op til en høj andel af transport med 
skib.

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

KÆLDER
I tidligere tiders Maglemølle var der 
langeproduktionsflows. hvor større 
maskiner stod i forlængelse af 
hinanden. De store maskiner 
havde en størrelse der krævede 
servicering i flere planer. I hele 
produktionslinjens udstrækning var 
der således fuld kælder, så 
maskinerne kunne tilgås fra flere 
forskellige plan. Denne rumlige 
egenskab skal udnyttes og bruges 
til indretning til upcycle-virksom-
heder, som også kræver større 
maskiner.

Upcycling er en maskinel industriel proces, der i 
mindre grad er præget af håndens arbejde og 
forskelligartede komponenter og subkomponen-
ter i produktionsprocessen. Processen er meget 
lineær, men kræver til gengæld en del tungere 
maskinel. Upcycling virksomhederne kan derfor 
med fordel placeres, hvor der er store rumhøjder 
eller kælder, samt logistiske forbindelser og et li-
neært, langstrakt rum.

UPCYCLING



95Foto: Lendager Arkitekter
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Reference: “Duisburg Nord Hochofenpark” Tyskland, af Latz+Partner
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