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PROGRAM:

16:30  Velkomst & Arkitekturpris 2015
  Steen Dahlstrøm, borgmester 

  Niels Bebe, formand for Teknisk Udvalg

16:45  Ressource City, Bæredygtig byudvikling og grøn vækst
  Anders Lendager, Arkitekt og indehaver af Lendager Arkitekter

17:05  Bæredygtigt boligbyggeri og nye boformer
  Tomas Snog, chefarkitekt AI A/S

17:25  ”Det Biologiske Hus” 
  v. Frederik Agdrup, Partner EentilEen Arkitekter.

17:45  Spørgsmål fra salen til oplægsholderne & debat

18:00  Fremvisning af ”Det Biologiske Hus” under opførelse på stedet
  Forfriskninger og snacks

18:30  Arrangementet slutter

Arrangementet afholdes på HUSET, Hindsgavl Allé 2, d. 1. Oktober 2015

N.B. Der vil være mulighed for at købe et måltid mad på HUSET efter arrangementet er slut.
        Dog kræves der forudbestilling. Kontakt HUSET på tlf. 70 12 36 00, senest kl. 12.00 på dagen

Hvad er bæredygtigt byggeri?

Middelfart Kommune byder i samarbejde med Arkitektforeningen og HUSET alle 
borgere velkommen til Arkitekturens Dag 2015.
Årets tema er bæredygtig udvikling i byggeriet og i det byggede miljø. Bæredygtighedsbe-
grebet bruges i disse år i flæng - Lavenergibyggeriet med fokus på at minimere bygning-
ernes energiforbrug udfordres af byggeri med et bredere syn på eksempelvis bæredygtig 
produktion, livscyklusanalyser, genbrug og social bæredygtighed. Men hvad er egentligt 
bæredygtigt? Tre arkitektfirmaer formidler deres erfaringer i arbejdet med bæredygtighed, 
og viser eksempler på deres resultater.

”Det Biologiske Hus”, er et bæredygtigt forsøgsbyggeri under opførelse i Middelfart Kom-
mune. Byggepladsen danner rammen omkring temadagen. Kom ud og se det nyskaben-
de byggeri, og hør om helt nye metoder og materialer i byggeriet.

Projekt
Ressource City

Udarbejdet maj 2014 af:

Arkitekturens Dag 
Middelfart Kommune 2015
TEMA: Bæredygtig arkitektur

Med upcycling og fokus på ressourcer kan vi starte Ressource City Næstved og give identitet og forretningspotentiale 
til den grønne industri-klynge. 

I udviklingen af konceptet til Ressource City har vi haft en løbende dialog med blandt andre Reiling og Affald+, 
der ligesom andre aktører savner et sted i Danmark med fokus på guldet i ressourcerne. 

Affald+ (200 ansatte) og Reiling (35-40 ansatte) er allerede funderet i Næstved og ser meget interesseret på 
deltagelse i projektet på længere sigt. Blandt de interesserede aktører uden for Næstved Kommunes grænser er der 
intentioner om at starte en produktion i Ressource City, intentioner om at etablere et distributionscenter samme sted, 
og have en del af en forskergrupperne i Ressource City.
Dermed er der allerede lagt et godt fundament for erhvervs og industri-udvikling og tiltrækning inden for den grønne 
sektor med Ressource City som samlingspunktet.
Upcyling og recycling kan relateres til et bredt spektrum af produkter og ydelser indenfor både den offentlige og 
den private sektor. Forsknings og vidensinstitutioner og hele landet vil kunne se en værdi i den viden og innovation 
stedet vil indeholde. Mens uddannelsesinstitutionerne i første etape af Campus Næstved uddanner til professioner, 
som kan have direkte positivt udbytte af et samspil med et grønt innovationsmiljø, fx innovation & iværksætteri, 
bygningskonstruktør, international handel og markedsføring, bioanalytiker eller man kunne forstille sig en HF 
eksamen med toning indenfor grøn vækst. Dermed rummer Ressource City både udvikling i erhverv og uddannelse.

HVAD ER VÆRDIEN?
Grøn vækst er et af de områder hvor investeringer foretaget i regionalt og kommunalt regi har det største afkast, og 
undersøgelser viser at det er en af de områder der skaber flest jobs på lang sigt. I region sjælland er der allerede på 
fire år skabt over 5000 nye arbejdspladser, gennem regionale investeringer i grøn omstilling. Man forventer en stabil 
effekt af investeringerne og derfor flere tusinde arbejdspladser i regionen i de kommende år. 
Den grønne produktion tegner sig for omkring 10% af den samlede omsætning i danske virksomheder, mens de var 
omkring 30% mere eksport intensive end den samlede industri. Herudover er det påvist at virksomheder med grøn 
produktion har mere samspil med andre virksomheder og vidensinstitutioner generelt, at de bruger flere ressourcer 
på innovation og produkt udvikling og at de er mere omstillingsparate.

Med Ressource City i Næstved kan kommunen blive førende i både regionen og nationalt 
på grøn vækst og omstilling.

Området vil kunne tiltrække både iværksættere og etablerede virksomheder fra den grønne sektor, men vil også 
kunne udvikle iværksættere selv. I samspil med det kommende Campus Næstved kan Ressource City skabe grøn 
innovation, der både hjælper samfundet økonomisk og miljømæssigt.

GRØN VÆKST
Ressource City vil føre rigtig mange nye arbejdspladser med sig. Med flere arbejdspladser kan vi tiltrække og 
fastholde de unge nyuddannede, da vi kan gøre det attraktivt for dem at blive boende i Næstved frem for at flytte 
til de større byer. Tal fra Samsø indikerer, at der er skabt 25 nye grønne arbejdspladser ud af øens i alt 4000 
indbyggere. Ved en tilsvarende vækst i arbejdspladser vil der alene i Næstved Kommune potentielt kunne skabes ca. 
512 nye arbejdspladser. Estimatet for Næstved kan i midlertidigt sagtens sættes højere, hvis transportmuligheder og 
andre logistiske forhold tages med i regnestykket, hvor Næstved alt andet lige er bedre placeret end Samsø. Dermed 
er vækstmulighederne reelt højere end antaget i estimatet.

HØJNE UDDANNELSESNIVEAUET
Børnetallet i Næstved er faldet de seneste år og med det falder også antallet af elever på ungdomsuddannelserne. 
Dermed mindskes de faglige miljøer og der skabes en negativ spiral, da færre uddannelsestilbud og færre 
kvalificerede lærere gør det mindre attraktivt for såvel lærere som unge og voksne at vælge arbejdsplads og 
uddannelsessted. Med Ressource City og Campus Næstved kan vi fastholde de eksisterende uddannelsesinstitutioner 
og tiltrække nye (som fx DTU og RUC) og dermed gøre det til et attraktivt og meningsfyldt sted at uddanne sig, 
bosætte sig og arbejde. Et stærkt uddannelsesmiljø er en afgørende faktor for at flere unge og børnefamilier vælger 
at bo i Næstved.
Campus Næstved vil her være en naturlig partner i forhold til at skabe innovationsmiljøer med fokus på viden og 
læring om bæredygtige løsninger. 

NÆSTVED SOM FORGANGSKOMMUNE
Med Ressource City sætter Næstved Kommune nye standarder for, hvordan vi kan skabe grøn vækst.

Ressource City vil være den første af sin slags i Danmark og vil få stor opmærksomhed fra såvel
Christiansborg som fra andre kommuner. 

Ressource City vil være et eksempel på ”best practice” og vil danne overskrifter og blive diskuteret i medierne og 
blandt politikere (kommunalpolitikere såvel som folketingspolitikere). Med Ressource City vil vi i Næstved Kommune 
have skabt noget, som resten af landet vil tale om og forsøge at kopiere. Men endnu mere vigtigt; Ressource City 
vil tiltrække nye virksomheder til kommunen, skabe vækst og bringe innovation og læring i den grønne sektor på 
nationalt niveau.

KONKLUSION

Det bliver vigtigt at konkretisere visionen om en by, der tager ansvar for det vi i går betragtede som 
affald, og som vi nu - og i endnu højere grad i fremtiden - vil betragte som ressourcer. Ressourcer 
som gennem innovation, videndeling og inspiration kan skabe nye økonomiske, miljørigtige og sociale 
kredsløb til gavn for Næstved og Region Sjælland, men også styrke Danmarks målsætning om et 
fossil- og affaldsfrit samfund.
Det er på de fire områder - industri, viden, innovation og inspiration - vi ser at det videre arbejde med 
Ressource City vil foregå - fra de første spæde skridt omkring etableringen af et Ressource Center, til 
den udbyggede vision omkring Ressource City. Aktørernes fremtidige succes i Ressource City vil hvile 
på mulighederne for at kunne bruge hinanden. Derfor er etablering af rammerne for industrisymbioser, 
energifællesskaber og sted for offentligheden, med attraktive tilbud til byens borgere, et vigtigt 
kriterium for, at Ressource City kan skabe vækst, arbejdspladser og blive et stort aktiv for såvel 
regionen som Næstved.

Vi ser en velfunderet og enestående vision for fremtiden, der vil sætte Næstved på landkortet ved at 
skabe en ny måde at tænke by, industri og miljø sammen på.

29. januar 2020

En kolossal interesse og konstant udvikling har medført, at det er 

begyndt at knibe med pladsen i Ressource City på Maglemølle. 

Selv om genbrugsbyen - der benytter aald som en ressource til 

ny produktion - har hele 60.000 etagemeter at gøre godt med, 

er der kommet så mange nye virksomheder til Ressource City på 

Maglemølle, at man allerede er begyndt at se sig om efter mere 

plads. 

- Vi havde selvfølgelig håbet på, at Ressource City ville blive en 

succes. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg nok ikke 

regnet med, at det ville gå så stærkt, men interessen for Res-

source City har været vanvittig stor, fortæller borgmesteren i 

Næstved Kommune.

Folk står i kø

Siden Ressource City åbnede for nogle år siden, har virksom-

heder, forskere og iværksættere stået i kø for at blive en del af det 

grønne fællesskab.  

Der er blandt andet åbnet et Innovatorium, hvor de studer-

ende og virksomhederne kan idéudvikle sammen. Der er det 

velkendte inspirationshus for genanvendelse af materialer, hvor 

skolebørn og alle andre kan se, hvad deres a�agte cowboybukser 

eller mælkekapsler bliver brugt til. Og så er der naturligvis alle de 

små og store virksomheder, der bl.a. laver genbrugspapir om til 

mælkekartoner, kasseret plastik om til mursten, cowboybukser 

om til isoleringsmateriale og meget mere. 

Ingen bliver afvist

De 60.000 etagemeter, som Ressource City har at gøre godt med, 

er altså ved at være godt fyldt op, men det betyder ikke, at nye 

virksomheder bliver afvist i døren.

- Nej, vi afviser ingen. Vores ambition har hele tiden været at 

være foregangsby for upcycling og bæredygtighed. Og selv om 

vi i Næstved er kommet et godt stykke af vejen, så kan vi komme 

endnu længere. Vi skal have mange �ere til at indse, at aald 

sagtens kan genanvendes, siger borgmesteren.

Og noget tyder på, borgmesterens ønske er ved at gå i op-

fyldelse. Kommunens genbrugspladser oplyser, at folk sorterer 

og genanvender som aldrig før. Det er nærmest en folke- 

bevægelse, der er sat i gang, siger de på genbrugsstationerne.

Hvem husker ikke, hvordan Næstved emmede af harpiks og gummisko i december 2015,

da byen var vært for VM i kvindehåndbold?

Og hvem kan glemme de glade håndboldfans fra hele verden, der gjorde deres indtog i byen?

Nu gør vi det igen. Vi er nemlig værter for EM i kvindehåndbold i december,

og du kan være med til at sætte dit præg på håndboldfesten.

Kom og fortæl os hvordan du synes, at publikum og spillere

skal mærke Næstved. Hvordan skaber vi efter din mening

den gode stemning og det gode liv i hele byen?

Mød op til borgermøde i arenaen på onsdag kl. 19.00.

Hjælp os med at gentage succesen.

Vidste du, at…

I 2015 kasserede vi danskere 90.000 tons tøj om året, det er 

ca. 16 kilo pr. person. Halvdelen blev kasseret, og den anden 

halvdel blev genanvendt. I dag bliver 85 procent genanv-

endt, og kun 15 procent bliver kasseret.

I 2015 var byggeaald en tikkende miljøbombe i Næstved 

Kommune. Nu hvor det nye Videncenter for Byggeaald har 

indsamlet og udbredt viden om bl.a. miljøfarlige stoer, er 

byggeaald blevet meget mere værd. Det kan genbruges i 

huse frem for bare at blive knust og brugt i veje.

 I 2015 udgjorde aald fra private husholdninger næsten 

en tredjedel af alt aald i Næstved. Kun halvdelen blev gen-

brugt, og resten blev brændt. Idag bliver næsten 70 procent 

af aaldet genbrugt. Vi er blevet bedre til at sortere ”guldet” 

fra, så det kan blive omdannet til nye materialer.

Nu gør vi det igen!

I 2015 var der ikke meget liv i kraftcentralen og resten af Maglemølle. I dag er billedet vendt, og det myldrer med aktiviteter på området.

HVORDAN GØR VI DET?
Hvis Ressource City skal udnytte sit fulde potentiale er det vigtigt, at der er nogle platforme på plads.

Samarbejd:
Først og fremmest kræver Ressource City samarbejde. Samarbejde mellem Næstved Erhverv, Næstved Kommune 
samt eksisterende og nye virksomheder. 
Region Sjælland er også en naturlig samarbejdspartner.
Næstved Erhverv har kontakten til virksomhederne og mulighederne for at tiltrække nye virksomheder. Næstved 
Kommune har mulighederne for at skabe attraktive vilkår for virksomhederne, så de finder Ressource City og 
Næstved endnu mere interessant.
De nuværende virksomheder er allerede interesserede i projektet, ligesom der er flere tilkendegivelser fra lignende 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Er alle i samme båd, vinder alle også.

Sats: 
Men for at samarbejdet kan opstå, skal der satses. Næstved Kommune skal satse på Ressource City og 
erhverv/industri baseret på bæredygtige forretningsmodeller. Det spiller sammen med kommunens nuværende 
erhvervssammensætning, som primært består af små og mellemstore virksomheder inden for de håndværksmæssige 
brancher – en industri, som kommunen altid har været kendt for. Mere end hver fjerde privatansatte arbejder i denne 
branche. Ved at satse på det bæredygtige og grønne kan Næstved Kommune både udvikle og uddanne nuværende 
håndværksvirksomheder til grøn certificering, men også tiltrække store regionale, nationale og globale virksomheder 
inden for den grønne sektor gennem Ressource City. Det er en satsning, som kræver samarbejde og enighed med 
Næstved Erhverv om, at det er vejen for området. Virksomhederne baseret på Maglemølle er allerede i gang med 
deres sats (udvidelse af forretningsområder, opkøb og igangsættelse af nye projekter m.v.). Og der ligger en masse 
virksomheder klar til at satse på Næstved.

Formidl:
Vælger Næstved Kommune at satse på Ressource City kræver næste skridt formidling. Resten af landet og 
verden skal vide, at Ressource City findes. Med et globalt marked på 3 billioner danske kroner er den grønne 
sektor et enormt fokusområde for både iværksættere og multinationale selskaber. Og med ét samlet erhvervs- 
og vidensområde kan Næstved blive genstand for national og international opmærksomhed, hvis Ressource 
City formidles på den rigtige måde. Det kræver både samarbejde og satsninger fra alle involveredes side. Hvis 
virksomhederne skal bosætte sig og investere i Næstved skal det være helt klart hvad mulighederne er, hvor det 
kommer til at foregå og hvornår det sker.

RESSOURCE CITY VIL 

- Skabe grøn vækst

- Skabe arbejdspladser

- Skabe tilflytning

- Skabe udannelse og forskning

- Skabe en bæredygtig identitet

- Skabe indgang til et lokalt, regionalt
 og globalt marked

- Skabe en ressource bevidst industri og by 

- Skabe fremtidens bæredygtige erhverv
 i Næstved
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