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introdUKtion

ASSENS RENSEpARk er en centralisering af Assens nuværende otte rensningsan-
læg. ASSENS RENSEpARk renser alt vand i Assens. Det er samtidig et eksempelom-
råde, en showcase, for håndtering og rensning af regnvand med naturen som løsning. 
ASSENS RENSEpARk ligger i på kanten af byen i overgangen mellem et porøst in-
dustriområde, byen og det åbne land. Det stiller store krav til udformningen af det 
samlede anlæg. her skabes et anlæg, der ikke bare håndterer og renser byens vand, 
men som bliver en markør og en interessant adgang til byen såvel som et rekreativt 
område, med stærkere biodiversitet og som formidler den gode historie om et af de 
mest interessante renseanlæg i Danmark.

Dokumentet her beskriver den landskabelige indpasning af anlæget, placeringen 
mellem land og by, fortællingen om renseanlægget i bygninger, landskab og materia-
litet og naturen på området.

på de følgende sider findes oplæg til planen, analyser af området og anlægget samt 
en beskrivelse af ASSENS RENSEpARks forskellige elementer som vandvejen, be-
plantning, placering af tanke og bygninger, vejadgang mm.
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Koncept

Det nye renseanlæg; ASSENS RENSEpARk for-
stærker det grønne landskabstræk fra Assens 
havn til Nordby Sø. Det bliver begyndelsen på en 
stærkere markering af byranden i det sydøstlige 
Assens og ud mod det åbne landskab.

Der bygges meget sjældent helt nye renseanlæg i 
Danmark. her er en unik chance for at skabe det 
helt rigtige og bæredygtige anlæg fra start. Det 
som renseanægget kan, er så unikt at folk vil kom-
me fra hele Danmark og ikke mindst hele verden 
for at se hvordan renseanlægget er bygget og fun-
gerer. 

Der vil være mange ting at vise frem, fra rensning 
af mikroplast, og pah’er til minimalt co2 regnskab, 
udveksling med lokalsamfundet i form af varme 
og el, lokal rensning af regnvand i landskabet, gen-
brugsmaterialer, jordbalance vil alt sammen støtte 
den store historie om Assens renseanlæg. De be-
søgene skal have mulighed for at ”kigge ind i ma-
skrinrummet”, følge med i processerne, 

vANDvEJEN viser besøgende rundt om anlægget, 
så det både bliver et oplevelsesforløb og en fortæl-
ling om de processer som anlægget håndterer. Den 
kobler byen med det teknsiek anlæg. 

ASSENS vANDpARk placeres i det kuperede land-
skab, så tankene indpasses i det skrånende ter-
ræn. på den måde får Assens renseanlæg rumlige 
og oplevelsesmæssige kvaliteter udover traditio-
nelle renseanlæg. Anlægget er omgivet af en va-
rieret beplantning, der giver variation og danner 
en overgangszone mellem anlægget og den øvrige 
infrastruktur.

placering mellem by og land fortællingen om renseanlæggetopleVelsesmæssige KValiteter
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Mod syd og sydøst er Assens er omkranset af det store åbne landbrugsland-
skab med marker og gårde, et småbakket terræn med mindre spredte skov-
områder. En grøn kile slynger sig ind i byen fra Nordby sø, mod havnen til 
Strand Mølledam.
Byens kant mod syd fremstår porøs og fragmenteret pga. industri og er-
hvervsbyggeri, der ligger som rodede og tilfældigt placerede volumener uden 
nogen grænse til det åbne land.

Assens renseanlæg kan tænkes som en del af en ny og større grøn byrand. 
Renseanlægget kan være katalysator for en grøn forbindelse, der forgrener 
sig fra det allerede eksisterende blågrønne kile Nordby sø til Assens havn, og 
danner en mere tydelig grøn ramme og byens sydlige kant. 
Randen forbinder og fremhæver de eksisterende naturområder: overdrevet, 
mosen, trægrupper mm. Med en tættere beplantning af træer, buske mm., 
vil randen fremstå som en tydelig grøn kant eller foring om byen.

ASSENS RENSEpARk markerer grænsen mellem det sydøstlige Assens og 
oplandet. hvor indgangen tidligere til byen har været porøse industriområ-
der er det nu en frodig vandpark, der byder velkommen til Assens. 
ved ankomsten til Assens via Fåborgvej vil anlægget i sin udformning, arki-
tektur og beplantning markere overgangen mellem det åbne land og byen. 

Åbent landEksisterende by Erhvervsområde

Åbent landEksisterende by Ny grøn struktur for erhvervsområdet Klar byrand

Di�us byrand

Åbent landEksisterende by Erhvervsområde

Åbent landEksisterende by Ny grøn struktur for erhvervsområdet Klar byrand

Di�us byrand

Overgangen mellem by og land er i dag meget opløst

Byens kant mod syd er idag opløst og porøs grundet industri og erhvervsbyggeri

Med etableringen af ASSENS vANDpARk skabes en klar ankomst til byen

Renseanlægget med dets beplantningszone og fortætningen kan blive starten på en grøn 
byrand syd om byen

A

B
Åbent landErhvervsområde Di�us byrand Mindre naturområde Site

Åbent landErhvervsområde Grøn byrand Mindre naturområde SiteRenseanlæg

Åbent landErhvervsområde Di�us byrand Mindre naturområde Site

Åbent landErhvervsområde Grøn byrand Mindre naturområde SiteRenseanlæg



View fra fåborgVej

Scenarie: 
ASSENS vANDpARk byder velkommen til Assens. Rensningsanlægget er omgivet af vegetation og vådområder, der 
bindes sammen af en oplevelsessti. Langs stien går en gruppe erhvevsfolk sammen med Assens Forsyning og kigger 
på grønne regnvandsløsninger, mens en flok børnehavebørn leder efter frøer i vådområdet. her er et rigt fugleliv.
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TopoGRAfi: 
Topografien er det stedspecifikke kendetegn. Topografien vid-
ner om landskabets tilblivelse og er afgørende for, hvordan de 
øvrige rumlige elementer udarbejdes og placeres. Det småbak-
kede terræn er særligt for det sydvestfynske landskab.

DET GRoEDE - bEpLANTNiNGEN: 
Beplantning, træer, buske, græsser – beplantningen danner 
mellemzone mellem anlæg og den øvrige kontekst og infra-
struktur. Træerne renser vandet og luften og bidrager til et godt 
mikroklima og oplevelsesmæssig variation.

rUmlige elementer - tre typer

DET byGGEDE - ANLÆGGET:
Assens renseanlægs forskellige bygningsvolumener: tankene, 
administrationsbygning, stier og veje er alt sammen en del af det 
kredsløb, der får anlægget til at køre og fungere. Bygningsvolu-
menerne er i kraft af deres funktion og udformning komponenter 
i disponering af disse i terrænet, som en slags ”skulpturelle” ob-
jekter i landskabet.

De rumlige elementer uddybes i tekst og illustrationer på de føl-
gende sider
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sitUationsplan
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Terrænfaldet på grunden udnyttes aktivt teknisk fordi det 
hjælper vandet til at løbe naturligt mellem de forskellige tanke 
og processer så pumpning minimeres.
Også landskabeligt har det bakkede terrænfald kvalitet og 
placeringen af tankene og indpasningen i landskabet er derfor 
både med øje for det tekniske i forhold til vandets vej, og det 
landskabelige idet tankenes forløb ned ad bakken fremhæver 
topografien og terrænfaldet vil opleves stærkere i kraft af 
tankenes placering som en slags niveauer / plateauer ned ad 
skråningen. 

Indpasningen af tekniske anlæg i landskabet skal altid 
undersøges og begrundes grundigt. Det tekniske anlæg vil da 
også sætte sit præg på ankomsten til Assens via Faaborgvej. 

Udover at arbejde med beplantning, (som beskrevetside 15-16), 
er det vigtigt hvordan tankene og de store bygninger placeres og 
indpasses i terrænet. vi vil anbefale at tankene passes naturligt 
ind så tekniske skråninger så vidt muligt undgås og man i stedet 
arbejder med terrænets naturlige fald forstærkes.

I  forhold til jordtrykket på tankene, skal terrænforskellen langs 
de enkelte tanke helst ikke overstige 100 cm (bør undersøges / 
beregnes nærmere, hvis der ønskes større forskel)

Der findes umiddelbart to muligheder for terrænbearbejdning 
omkring tankene:

Mulighed A udjævner terrænnet langs tankene. Fordelen er at tankenes sider ikke over-
går en højde på 110 cm. Ulempen er at terrænfaldet bliver dramatisk mellem tankene, 
og skråningerne vil fremstå tekniske, ligesom der vil være plateauer/terrrasseeffekt.

NUvæRENDE TERRæN

Som plantegningen er tegnet nu, er der ikke arbejdet med tankenes indpasning i land-
skabstopografien. Terrænet er det oprindelige. hvis tankene placeres sådan vil de være 
meget synlige fra vejen og det vil få anlægget til at fremstå meget teknisk og svært ift. 
menneskelig skala.

Mulighed B tager i højere grad udgangspunkt i det naturlige terræn. her tillades at 
tankenes sider varierer i højde  (fx. fra 110 cm til max 450 cm) .  Terrænet omkring falder 
mere naturligt. Denne mulighed ANBEFALES udfra en landskabelig betragtning om at 
bevare det naturlige terræn og undgå tekniske / dramatiske skråninger.

MULIGhED  A

MULIGhED  B

topografi og teKnisK anlæg
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topografi og teKnisK anlæg

STEDET
Landskabet i området er karakteriseret ved et højtliggende, 
småbakket terræn. Det er intensivt dyrket med marker, 
afgrænset af hegn og diger. Derudover findes mindre 
skovområder og trægrupper samt mindre områder med 
overdrev og mose. (kilde: Landskabsanalyse 2014, 16. Assens 
småbakkede landbrugslandskab.)

Det valgte areal til det nye renseanlæg er ligeledes karakteriseret 
ved et åbent småbakket terræn, med tre mindre ”bakketoppe”: 
én større og to mindre. Terrænfaldet er i dansk sammenhæng 
forholdsvis dramatisk og falder fra kote 34 til kote 24 indenfor 
grunden.

DISpONERING
Disponeringen af anlæggets elementer tilpasses topografien. 
Det gælder både de enkelte elementer samt den samlede 
komposition i terrænet. her tænkes på synlighed, 
oplevelsesværdi - både formidlingsmæssigt og æstetisk - samt 
selvfølgelig funktionelt så anlæggets kapacitet udnyttes til 
fulde.
Idéen er grundlæggende at fremhæve kvaliteterne i det 
eksisterende terræn. her fremhæves terrænforskellen ved 
hjælp af bassinernes placering. Bassinerne placeres som perler 
på en snor i tre rækker fra bakketoppen og ned af skråningerne. 
på den måde vil bassinerne fremstå som en slags plateauer i 
det kuperede terræn. Det vil åbne op for flotte og forskellige kig 
langs de aksiale rækker.

Det naturlig terræn bevares så vidt det er muligt, og bassinerne 
placeres heri med naturligt terrænfald frem for tekniske 
skråninger. på plantegningen til venstre er de eksisterende 
terrænkurver vist. Snittene herunder viser, hvordan tankene vil 
fremstå, ved med forskellig hældning i terrænet.
Det er ikke en forudsætning at terrænnet falder ens kotemæssigt 
mellem de forskellige tanke - igen er tanken at spille på det 
naturlige og karakteristiske terræn fremfor at bearbede for 
meget.

Højdepunkt
34

Højdepunkt

Lavpunkt

Lavpunkt

Lavpunkt

26

21

29

28
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beplantning

Rensningsanlægget omgives af en ny natur, som en grøn filtreret zone 
mellem anlægget og den øvrige infrastruktur og kontekst. Beplantningszonen 
optimerer mikroklima, oplevelsesværdi og variation og tilfører anlægget en ny 
dimension.

Der arbejdes med præcise fortætninger og åbninger i beplantningen ud 
mod Fåborgvej og den øvrige kontekst. Dermed fremhæves bestemte kig til 
anlægget og landskabet. Anlægget fremstår tydeligt samtidig med at man 
kun ser det i sekvenser, når man kører forbi på Fåborgvej. Samtidig skabes 
variation i de rumlige oplevelser, når man bevæger sig rundt om anlægget på 
stien.

Når man bevæger sig rundt om området på stien vil man opleve at bevæge sige 
gennem det kupererede terræn gennem åbne og lukkede landskabsrum. her er 
stammer af træer på en smal skovsti, åbinger i volumenerne med smukke kig 
ud over landskabet. her får man følelsen af at gå ind i et skovbryn og ud af en 
lysning. Mens man passerer forbi og ser ind gennem den transparante facade 
til vandværket, tæt forbi tankene og hegnet, der er passet ind i helheden 
samtigi med det klart signalerer at være et teknisk hegn.

Der arbejdes med forskellige typer af beplantning og træer i en blanding af 
arter med fokus på EGEBLANDINGSSkOv og indslag af fyr, naur, hassel, røn, 
tjørn, og pil i de store trægrupper. Der kan veksles i sammensætningen i de 
forskellige grupper.

I regnvandsopsamlingsområderne, der ligger tæt på bygninger, plantes træer 
der tåler den periodevise påvirkning af hhv. vand og tørke. Der er således 
vANDTåLENDE BEpLANTNING i områder med vandrensning, f.eks.med 
overfladevand fra parkeringspladserne, vil der være vandtålende arter som 
hvidpil, rødel og sumpcypres. 

på de åbne områder mellem tankene og umiddelbart udenfor anlægget på 
den del Assens Forsyning  skal vedligeholde udsås ENGBLANDINGER, der 
understøtter og forbedrer den lokale flora og fauna med et sigte om at skabe 
højere biodiversitet. Engene udenfor hegnet kan afgræsses af dyr for optimal 
pleje af områderne.
Se udvalgte arter, der understøtter områdets rekreative præg på modstående 
side.

parkeringen indpasses i de store grupper af træer hhv. vest for 
værkstedsbygningen og syd og øst for administrationsbygningen, så de 
fremstår som klare rum med trækronerne som tag. 

Beplantningen er samlet i 
større grupper, der er placeret 
efter optimale kig til anlægget 
og landskabet, og for at skabe 
rumlig og oplevelsesmæddig 
variation. De forskellige grønne 
zoner har forskellige udtryk.
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beplantning

EGE-BLANDINGSSkOv ENGE

vANDTOLERANTE TRæER

Stilkeg - Quercus robur vintereg - Quercus petraea Skovfyr - pinus sylvestris Fuglekirsebær - prunus av.

Alm. røn - Sorbus aucuparia hassel - Corylus avellana Almindelig kvalkved - viburnum opulus Naur - Acer campestre Taks (vild)  - Taxus baccata

Engriflet hvidtjørn - Crataegus mynogyna Slåen - prunus spin. Seljepil - Salix caprea

Agrostis capillaris - alm. hvene 

Cynosurus cristatus - Festuca ovina - 

Festuca pratensis - engsvingel Festuca rubra - rød svingel 

Solidago virgaurea - alm. gyldenris Rumex acetosella - rødknæ 

Rumex acetosa - Ranunculus acris - bidende ranunkel Ranunculus acris - bidende ranunkel 

Daucus carota - vild 

plantago lanceolata - Lychnis viscaria - alm. Leucanthemum vulgare - 

Silene dioica - Dagpragtstjerne

hypericum perforatum - 

prikbladet perikon 

hieracium umbellatum - 

Centaurea jacea - 

Achillea millefolium - alm. røllike Agrostemma githago - klinte 

Alnus glutinosa - Rødel Taxodium distichum - SumpcypressSalix alba - hvidpilpterocarya - vingevalnød
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princip for regnVandshåndtering

Der er tre lag i regnvandshåndteringen på ASSENS RENSEpARk:

• Det beskidte vejvand renses lokalt og nedsives gennem filtermuld/
alternativ ledes det rensede vand til regnvandssøer for forsinkelse.

• Regnvand, der falder på tage og tanke kan samles og genanvendes til 
vanding og vask af f.eks. tankene. 

• Øvrigt overfladevand ledes til grønne løsninger, hvor det 
tilbagesholdes, nedsiver eller forsinkes. 

Diagrammet herunder viser de forskellige principper for naturlig 
håndtering af regnvand.

Der arbejdes med et system af tørbiotoper, rensebiotoper og 
vådbiotoper, der sikrer at vandet renses etapevis og effektivt. på den 
måde undgåes at forurenet vand nedsiver til grundvandet. Og der 
etableres kun afløb til kloak på området på de steder hvor der vil være 
mulig spild af slam. 

principsnit
Terrænet er overdrevet 200% 

Tagvand kan opsamles i tanke. Det 
erene vand kan bruges til vanding 
og til spuling/rengørring af tanke 
og belægninger.

vejvand og vand fra parkerings-
pladserne renses lokalt i rense-
bede. vandet kan ledes videre til 
rensebiotoper.

parkeringrensebiotop rensesøadministrationsbygning tanke

Regnvand på terræn nedsives Overfladevand løber naturligt til 
områdets laveste punkter, hvor det 
samles og tilbageholdes i regn-
vandsøer. 
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parKering
skovparkering / grøn parkering

ved Green Solution house på Bornholm (SLA) er der 
etableret parkering med lokale materialer, flerstammede 
træer og forskellig arter, der skaber et grønt ankomstrum 
til stedet.

ved herlev hospital på parkeringspladsen p-vest (SLA) vokser sumpcypress, græsser og blomster i rensebedene, 
der renser det bekidte vejvand før det nedsives. Bedene har et naturligt udtryk. 

parkeringspladsen ved forskerparken i hørsholm er et fint 
eksempel på hvordan parkering er passet ind i en grøn 
struktur. her får man fornemmelsen af at være mere i en skov 
ind i en industripark. her er naturlig variation og udtryk det 
bærende. her er ingen opstammede træer og ingen beskæring 
nødvendig.

pARkERING
Der er ialt behov for 70 parkeringspladser ved Assens Forsyning. 
pladserne fordeler sig således:

Administrationsbygning 30 p-pladser (personale)
Gæsteparkering 10 p-pladser (Gæster)

værkstedsbygning 30 p-pladser (mest til forsyningens egne biler og 
indenfor hegnet)

pladserne placeres, så de indgår i områdets grønne struktur samtidig 
med at de placeres i umiddelbar nærhed af adgang til bygningerne. 

vand fra parkeringsarealerne opsamles lokalt nedstrøms, hvor 
vandet renses i regnbede og gennem filtermuld hvorfra det 
enten nedsives eller ledes til regnvandsopsamling længere 
nede i terrænet.
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ASSENS KOMMUNE AREALGRÆNSE 13HA

ASSENS FORSYNING AREALGRÆNSE 8HA

parkering
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Kig til
Vandværk
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planter og træer
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Enggræsser
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Indkørsel
til Renseanlægget
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stier og belægninger
materialer og principsnit

Assens renseanlæg er omkranset af vANDvEJEN en 
”oplevelsessti”. Stien inviterer besøgende indenfor i ASSENS 
RENSEpARk. Erhvervsfolk, andre kommuner, borgere og 
skoleklasser kan besøge området og lære om vandhåndtering, 
klimatilpasning og vandrensning.
Stien slynger sig ind og ud mellem forskellige biotoper og 
giver varierende naturoplevelser for besøgende. Undervejs 
på stien er der opholdsmuligheder, aktivitetsmuligheder og 
prøvetagningsstationer. 
Oplevelsesstien som lægger sig i kanten af renseanlægget 
kan kobles til det nye erhvervsområde. på den måde vil 
erhvervsområdet have vandvejen som blågrøn-nabo, med nem 
adgang dertil, som vil gøre erhvervsområdets ekstra attraktivt. 
Stien er grusbelagt med elementer af træ til ophold, læring mm.
Evt. kobling med resteplads på Fåborgvej?

Opholdsmuligheder og aktivitetsmuligheder. Enkelte steder langs stien, kan der skabes ophols-
dmulighed f.eks. ved et udsigtspunkt eller en regnvandssø.

Smal sti gennem NOvO Nordisk Naturpark 
(SLA)

OpLEvELSESSTIEN BRUGSTUNGE FLADER kRævER ROBUSTE MATERIALER

Trædæk ved regnvandssø ved Green Solution 
house, Bornholm (SLA)

Armeret græs ved tankene Asfalt på alle kørefladerSti af lokale materialer, her er det knust granit, 
længere tilbage er det knust og slebet glas. Green 
Solution house, Bornholm (SLA)

Sti gennem gruppen af træer Sti mellem trægrupperneSti på kanten af trægruppenSTI MIDT I BIOTOPEN

STI PÅ KANTEN AF BIOTOPEN

STI IMELLEM BIOTOPER

MIDT I

PÅ KANTEN

MIDT I

PÅ KANTEN

STI MIDT I BIOTOPEN

STI PÅ KANTEN AF BIOTOPEN

STI IMELLEM BIOTOPER

MIDT I

PÅ KANTEN

MIDT I

PÅ KANTEN

STI MIDT I BIOTOPEN

STI PÅ KANTEN AF BIOTOPEN

STI IMELLEM BIOTOPER

MIDT I

PÅ KANTEN

MIDT I

PÅ KANTEN
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Der er arbejdet med et minimum af befæstede arealer.
Asfaltveje, sti i slotsgrus, græsarmering mellem anlæggets 
interne  vej og tanke.
Derudover er bunden tænkt værenge områdts engpræg.

stier og belægninger

Belægningsdiagram viser de forskellige typer 
af belægninger

Mulig udvidelse af vej

Sti

Asfalt / beton

Græsarmering
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Fra husholdningen til Renseanlægget kommer vand, organisk affald og affald fra 
toilettet. Affald og vand kommer igennem Assens renseanlæg mange forskellige tanke 
og renseprocesser. Ud kommer gødning til de omkringliggende landbrug, elektricitet til at 
forsyne husstande og borgere, samt rent vand som ledes til Lillebælt. Den historie skal 
fortælles og formidles til besøgene, som kan være alt fra skoleklasser, til kommuners 
forsyningsfolk til internationale besøgene.

Stedet topografi udnyttes i placeringen af bassinerne, da terrænfaldet mindsker behovet 
for at pumpe vandet mellem de forskellige tanke.

Ovenstående diagram er en forenklet fortælling om hvad der sker i renseanlægget. hvad der 
er input og hvad der er output. Som supplement til processerne inde i tankene  vil landskabet, 
det liggger i, bidrage med fortælling om naturlig vandhåndtering på terræn og med naturens 
processer som rensende faktor. på den måde er området et demonstrationsprojekt også 
i naturlig rensning af regnvand samtidig med den højteknologiske løsning, der foregår i 
tankene og har output som: gasproduktion, el, rent vand og gødning.

Fortællingen kan formidles på mange niveauer og det er oplagt at alt der bygges og 
anlægges, er med til at formidle hvad der sker i anlægget. Alle tanke og bygværker indgår 
som komponenter i renseanlæggets kredsløb. Det er derfor oplagt at tankenes funktion 
kommer visuelt til udtryk, så besøgendes nysgerrighed vækkes og man nemmere kan få 
en forståelse for anlæggets system. Det kan f.eks. ske ved at tankene har en forskellig 
farvenuance, materialitet eller beklædning, som vist på modstående side.

fortællingen om renseanlægget

Husholdning

A�øring Rensning

OutputInput

Gødning Elektricitet Rent vand

Renset vand 
ledes til Lillebelt

Nedsivning til grundvand
Naturlig rensning

Grund vand/ 
drikkevand

Organisk a�ald

El. til nettet

Produkt

Landbrug

Bruges til engene
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fortællingen om renseanlægget

prioritér overflader, så de formidler renseprocessen f.eks. gennem 
indfarvet beton i alle tankene, der evt. kan variere fra varme mørke 
jordfarver til lysere nuancer i takt med at vandet bliver renere og 
renere gennem anlægget. på den måde formidler tankene visuelt 
vandets vej og processer.

Tankenene placeres ned af skråningen, så tyngdekraften vil minimere 
behovet for pumper. Det stiller krav til terrænbehandlingen for 
indpasning af tankene.

UdtryK og placering

Landskabet vil som resten af anlægget være en showcase 
i bæredygtig håndtering af regnvand, spildevand og 
genbrugsmaterialer. Samtidig vil området fremover  være 
rekreativt og med forbindelse til flere naturområder i og 
omkring Assens. 

rensning loKalt
genbrUg af materialer

pRINCIpSNIT:
Idéen om at tankene changere i farven og bliver lysere og lysere som vandet bliver renere og renere

34 m

34 m

26 m

26 m

Der bør skabes en helhed i anlægget, så alle de byggede dele  
fremstår som en visuel helhed, hvor alle dele prioriteres højt 
æstetisk. placering nær Fåborgvej og med anlægget placeret på 
skråningen kommer anlægget til at være synligt og vil fremstå 
som et signatur for byen. Anlægget består af:

Administrationsbygning
værkstedsfaciliteter
Mindre teknik bygninger og vandværk (flere af disse kan have 
glasfacader, så man kan se hvad der sker indenfor)
Tanke, varierende i størrelse men placeret, så der skabes en 
helhed.

sKab sammenhæng mellem det 
byggede



Renseanlæg (2014) - Sint Anna’s hoeve - hilversum, holland
Arkitekt: Felix Claus Dick van Wageningen Architecten
Landscape architect: h+N+S Landschapsarchitecten 

projektet fokuserer på at imødkomme de tekniske foranstaltninger i et Renseanlæg i mø-
det med det omkringliggende naturområde. 
Betonen changserende brune flader er varierende brunlige nuancer, der spiller meget fint 
sammen med landskabet.

Renseanlæg (2012) - Évry, Frankrig
Arkitekt: AWp + Ithaques

Anlægget, der er placeret tæt på byen, har både har et miljø-
mæssigt, teknisk, urbant og symbolsk formål. Bygningerne 
ligger forholdsvist synlige, og er lavet af simple beton modu-
ler beklædt med en stoflig træfacade. Bygningen er en vel-
komst og det første møde med vandrenseanlægget.

referencer
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om GENbRuGSmATERiALER

Det er oplagt at bruge genbrugsmaterialer på nye måder i området. As-
sens Forsyning rummer nemlig mere end renseanlæg og vand. Man er 
også administrationsenhed for genbrug.

I alle materialevalg fra facade, til belægninger til tankenes betonblan-
ding kan der iblandes eller bruges restprodukter, genbrugsmateriale og 
lokale materialer for også her at kunne fortælle den gode historie om 
Asssens Forsynings bæredygtige håndtering af samfundets affalds- og 
spildprodukter,

Green Solution house (2012) - Bornholm
Landskabsarkitekt: SLA

kredsløbsdesign, lokale materialer og konkrete grønne løsninger er grund-
pillerne i SLA’s bæredygtige landskabsdemonstratorium, Green Footprints. 
 
Green Footprints, landskabet omkring Bornholms nyrenoverede hotel- og 
konferencecenter Green Solution house, gør Bornholm til et foregangseksem-
pel indenfor bæredygtighed, miljømæssig ansvarlighed og vedvarende energi. 
her bliver bygning og landskab begge medspillere i et dynamisk  cradle-to-
cradle projekt, som omdanner rest til ressource.
F.eks omdannes kompost fra landskabets nyttehaver til varme og elektricitet 
til hotellet, via et pyrolyseanlæg, mens spildevand renses af alger og bruges 
til vanding inde og ude. Lokale restmaterialer, såsom glasaffald, byggemate-
rialer og stenmel fra granitbruddet, anvendes på nye, innovative måder som 
bæredygtige belægninger og bitumenfri landskaber.


