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FORORD

Assens er en velbevaret, attraktiv og hyggelig købstad smukt beliggende direkte ved Lillebælt. Byens historie kendetegnes ved en
evne til omstilling og til at tilpasse sig nye tider. Fra købstad til industriby. Fra liv i tætte baggårde, til 70’ernes store parceludstykninger med lys og luft.
Vi står nu over for en ny tid med nye udfordringer. Væksten i Danmark koncentrerer sig især om de store byer og den nationale infrastruktur. Handlen rykker bort fra byernes handelsgader og ud på internettet. Klimaforandringerne skaber mere ekstremt vejr, og
dermed hyppigere og mere voldsomme stormflodshændelser.
Hvordan reagerer vi på tidens tendenser, så vi undgår afvikling og skaber udvikling i stedet?
Assens er og skal fortsat være en erhvervsby. I Assens har virksomheder med rødder tilbage i historien formået at skabe de forandringer, der har været nødvendige for at imødekomme udfordringer gennem forskellige perioder. Det har skabt traditionsrige og
stærke virksomheder, der er forbilleder i forhold til at vise vej ind i fremtiden.
Vi ønsker at understøtte byens virksomheder, og vi ønsker også at gribe tidens tendenser, hvor bosætning og oplevelsesøkonomi
bliver en stadig større del af samfundsøkonomien. Her har Assens by et helt unikt, uindfriet potentiale.
Vi vil fastholde de nuværende og tiltrække nye borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer ved at udvikle Assens. Det nuværende udbud af lejligheder modsvarer ikke efterspørgslen, og byens kulturinstitutioner kalder på flere overnatningsmuligheder. Det
skal vi arbejde aktivt for at imødekomme og ændre.
Vi vil skabe sammenhængskraft, fastholde og skabe nyt liv i bymidten ved at gentænke Assens’ identitet. Hvor handelslivet udfordres, skal kulturlivet skabe nye oplevelser og attraktioner. Byens enestående kulturhistoriske miljøer skal vi sammen arbejde for at
bevare, beskytte og udvikle, til glæde for både borgere og besøgende.
Vi vil styrke forbindelsen mellem byen og vandet, og udvikle et levende havnemiljø hvor boliger, caféliv, skibsværft og erhvervshavn
lever sammen. Her skal vi sammentænke byudvikling og klimasikring, så vi beskytter os imod de ekstreme højvandshændelser,
men i samme ombæring benytter anledningen til at tænke sikringsanlæggene som en mulighed for at skabe attraktive, aktive og
rekreative by- og landskabsrum.
Der er mange ønsker og idéer til, hvordan vi udvikler Assens og gør vores smukke købstad endnu mere attraktiv. Med denne udviklingsplan samler vi en lang række tidligere planer og visioner for Assens by. Vi prioriterer, sætter retningen og skaber et nyt lag i
byens identitet.
”Fremtidens Assens” er historien om udvikling i fællesskab med stor respekt for byens historie, hvor politikere, borgere og nøgleinteressenter går sammen om at forme den gode by, for borgere, turister og erhvervslivet.
Tak til alle som på den ene eller den anden måde har bidraget til udviklingsplanens tilblivelse og udformning. Den politiske styregruppe, Interessentforum, engagerede - aktive borgere, rådgivere, forvaltning og institutioner, og ikke mindst Realdania.
Sammen skaber vi Fremtidens Assens!

Søren Steen Andersen
Borgmester, Assens Kommune
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INDLEDNING

Den historiske havneby Assens kan bryste sig af et levende kulturliv, stærke virksomheder og en enestående kulturarv. Byen er
en af Fyns karakteristiske og kendte købsstæder, og bymidten
spiller en vigtig rolle for bosætning, turisme og erhvervsudvikling i
hele kommunen.
På papiret har byen det, der skal til for at skabe en positiv udvikling: Assens ligger smukt placeret i de småbakkede landskaber
langs den vestfynske kyst. Den rummer en historisk og helstøbt
bykerne, forskelligartede og velbevarede kulturmiljøer og en
varieret kystlinje, der byder på talrige muligheder for aktivitet og
rekreation.
Byen rummer også en aktiv havn med erhverv, stærke virksomheder, turisme og rekreative kvaliteter samt natur- og landskabsoplevelser, og den er hjem for en lang række engagerede kultur- og
fritidsaktører. I Assens finder man områder der giver mulighed for
at udvikle, fortætte og styrke byen - bl.a. den tidligere sukkerfabrik, Plums Købmandsgård, dele af havnen og Jordbassinerne.
Potentialerne for at skabe en relevant, levende og mangfoldig by
og bymidte er altså i den grad til stede!
Men byen og bymidten står også midt i en række udfordringer:
Manglende opkobling til motorvej og jernbanenet samt en placering i den vestlige del af kommunen spænder ben for udviklingen,
både lokalt og regionalt. Væksten sker i højere grad i andre områder af kommunen. Byen og bymidten er præget af manglende
sammenhængskraft, og ikke mindst er handelsgaden under pres
- alt sammen noget, der truer med at trække tyngde og tiltrækningskraft ud af Assens by.
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Svækkes Assens, er der risiko for, at kommunen ’knækker over’.
Og der er derfor behov for at gentænke byen fra primær industriog erhvervsby til i endnu højere grad også at være en levende
kultur- og oplevelsesby.
Nye attraktive boliger på havnen skal fastholde og tiltrække borgere til kommunen. Et mere varieret overnatningstilbud skal lokke
besøgende til. Byens potentialer - Jordbassinerne, vandet og kulturmiljøerne - skal bringes i spil. Og bymidten skal gentænkes som
mødested for andet og mere end handel og kulturtilbud.
Denne udviklingsplan er et led i omstillingen, og realiseringen af
den kræver store kommunale og private investeringer. Her skal
kommunen gå forrest og investere i et åbningstræk, der øger den
markedsmæssige realiserbarhed og motiverer andre aktører til
at investere i Assens.
Det handler om at få snebolden til at rulle. Kun på den måde får
vi skabt en udvikling som bringer Assens på forkant - til gavn for
byen, borgerne og hele kommunen.
Udviklingsplanen er igangsat af Assens Kommune med medfinansiering af Realdania, under initiativet ’Hovedbyer på Forkant’,
som har til formål at styrke en række hovedbyer, så de også i fremtiden er attraktive for alle, der besøger, bor og arbejder i byerne.
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Udviklingsplanen for Assens skal bidrage til at styrke byen som en
attraktiv bosætnings- og turistby. På næste side sammenfattes udviklingsplanen fra det strategiske til det konkrete niveau.

UDVIKLINGSPRINCIPPER

INDSATSOMRÅDER

PROJEKTER

ÅBNINGSTRÆK

SKAB SYNERGI OG STYRK
SAMMENHÆNGE
Styrk Assens’ rolle
i kommunen

Styrk udvekslingen mellem
byen og bymidtens funktioner
og områder, så der skabes
større fysisk, mental og oplevelsesmæssig sammenhængskraft i byen.

FLYT OG SAMMENTÆNK
FUNKTIONER
For besøgende og
borgere

Flyt og sammentænk funktioner i bymidten og skab bymæssige knudepunkter for byliv, der
kan fungere som samlingspunkter.

ØG DEN
OPLEVELSESMÆSSIGE VÆRDI

Koncentrer
udviklingen

Skab fortættede og oplevelsesmættede steder i byen og
i det bynære landskabet. Bevar
og forny købstadens rigdom af
bevaringsværdige og fredede
bygninger som løftestang for
udviklingen.

SKAB MERE MANGFOLDIGHED I
BOLIGTILBUD
Sæt kulturarven
i spil

Skab et mere varieret udbud af
boliger i Assens by og bymidte,
der matcher efterspørgslen og
kan bidrage til at fastholde og
tiltrække borgere.

DEN BYNÆRE HAVN
•

En ny havneplads kobler bymidte
og havn sammen

•

Bibliotek m.m. skaber et nyt
ankerpunkt mellem bymidte og
havn

•

Boliger tilfører byen nye
boligtyper og kritisk masse

•

Hotel/serviced apartments giver
nye overnatningsmuligheder

•

Promenaden skaber adgang til
vandet

•

Sommer- og besøgshavn trækker
sejlerlivet ind til bymidten

•

Havneaksen skaber forbindelse
på langs

DEN KULTURELLE KØBSTAD
•

Handelsliv fortættes i den
vestlige del af handelsgaden

•

Café- og restaurantliv fortættes
omkring købstadstorvet

•

Byens frugthave tilfører et
historisk åndehul i bymidten

•

Kulturladen skaber liv i Plums
historiske trælade

•

Wayfinding styrker kulturaksen
mellem Tobaksgaarden, Museet
og Plum

UDVIKL DEN BASALE
TURISMEINFRASTRUKTUR
Skab grobund for
investeringer

DET VILDE BYLANDSKAB

Arbejd målrettet for at udvikle
den grundlæggende turismeinfrastruktur i Assens, så
byens iboende potentiale kan
foldes ud.

BRUG MIDLERTIDIGHED SOM
MENTAL BYUDVIKLING
Dyrk og fortæl den
gode historie

•

En unik ferieby i landskabet

•

Landskabshotel i høj kvalitet

•

Spa & wellness i rolige omgivelser

•

Det vilde søbad på kanten af
jordbassiner

•

Den vilde landskabspark

•

Den grønne boldpark

Anvend midlertidige aktiviteter
til at skabe hurtige successer
og teste elementer i udviklingsplanen, inden de etableres
permanent.
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Udviklingsplanen er en dynamisk
plan, som skaber sammenhæng
mellem det strategiske niveau og den
konkrete implementering. Et stærkt
fremtidsbillede underbygges af en
række udviklingsprincipper på strategisk niveau, som skal bruges som
beslutningsværktøj for udviklingen.
Strategien understøttes dernæst af
en række indsatsområder, som udmøntes i konkrete projekter, der skal
bidrage til at styrke Assens som en
attraktiv bosætnings- og turistby.

ÅBNINGSTRÆK

PROCESSEN HAR BESTÅET AF FØLGENDE:
• Helhedsorienteret analyse af Assens by og bymidte
• Screening af eksisterende analyse, viden og planer
• Inddragelse af borgere og besøgende ved ’Assens for fulde

• 1:1 byvandringer med udvalgte borgere
• Vox-pop på seks udvalgte steder i Glamsbjerg, Vissenbjerg

og Odense
• Fire udviklings- og prioriteringsworkshops med politisk sty-

sejl’

regruppe og interessentforum

• Interviews med cirka 15 centrale lokale aktører fra er-

hvervsliv, foreningsliv, turismebranchen mv.

• To temamøder med byrådet
• Borgermøde på Tobaksgaarden

En strategisk udviklingsplan for Assens

Vejen hertil

Assens Kommune har med den strategiske udviklingsplan skabt
grundlaget for en samlet udvikling af Assens by og bymidte med
afsæt i de stedbundne potentialer og styrker: den gamle købstad,
havnen, kysten og områdets helt særlige landskaber.

Udviklingsplanen er resultatet af en omfattende proces og dialog, som har involveret politikere, embedsmænd, et bredt spænd
af aktører fra forskellige brancher og ikke mindst borgerne i byen.
Processen er gennemført fra sommeren 2018 til foråret 2019.

Formålet er at vise konkrete veje til, hvordan bymidten kan styrkes,
gentænkes og åbne op for nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser. Det gøres ved at identificere og
udvikle de områder, som vurderes at have størst mulig potentiale
som løftestang for en positiv udvikling af hele byen.

Helt centralt var fire større workshops med en politisk styregruppe
og et interessentforum bestående af udvalgte aktører, hvor de
involverede har været medudviklere af planen og taget aktiv del i
analyse, udvikling og prioritering.

Planen skal fungere som styringsværktøj til løbende vurdering,
prioritering og igangsættelse af ideer og indsatser i arbejdet
med at udvikle byen både fysisk, socialt, økonomisk og organisatorisk.
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Processen har været afgørende for at skabe en samlet udviklingsplan, som er grundigt forankret og har forudsætningerne for
at blive ført ud i livet.
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ET BLIK
PÅ ASSENS
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MULIGHEDER
Styrkelse af kobling og synergi mellem havn-by
Potentielle udviklingsområder i og omkring bymidten
Udvikling af Assens Marina/Næsset/Jordbassinerne
Flytning og udvikling af bibliotek og andre kommunale
funktioner
Nyt lystfiskericenter
Museum
Et bredere udbud af boformer (tiltrækning af nye typer
borgere/fastholdelse af eksisterende)
Attraktivt lystsejler farvand
Udvikling af (Helårs)turismedestination
Udnytte (og styrke) investeringsvillighed

SVAGHEDER

STYRKER

Svag identitet
Kulturmiljøer (Plum, bymidte, havn, Sukkerfabrikken)
Ingen fælles retning/fortælling
Kyst, vand, strand (forskelligartet kystlinie)
Manglende prioritering
Rekreative områder (Jordbassiner, det grønne træk etc.)
Arbejdspladser/Iværksætteri (de fynske jyder)
Solnedgang over havet
Aktivt musik- og kulturliv

ASSENS
BY OG
BYMIDTE

Svag infrastrukturel opkobling til kommune/region
Manglende sammenhænge imellem byen og bymidtens
områder (fysiske, funktionelle og sociale)
Få oplevelses- og mødesteder i bymidten

Mange foreninger/lokale ildsjæle

Byens ”skatte” er hemmelige

Byen er ikke blevet ”ødelagt” af udvikling

Svag turistdestination (få attraktioner, overnatninger,
spisesteder mm.)

Mange historie og fortællinger
Lave ejendoms-/boligpriser
Central placering midt i Lillebælt
Begrænset kommunal økonomi

TRUSLER
Dårligt image
De andre byer rykker hurtigere (bosætning + turisme)
Bymidten/handelslivet er under pres
Fortsat urbanisering
De unges/familiernes fravalg
Fortsat aldrende befolkning
Større social ulighed
Manglende erkendelse af kniven for struben
Ikke tilpasset boligtilbud
Timing – inden næste finanskrise
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Det særlige ved Assens
Assens er anlagt ved et gammelt færgested mellem Fyn og Sønderjylland. Bugten mod Lillebælt dannede en god naturlig havn,
og beliggenheden med let overfart til Sønderjylland - og dermed
Europa - var fordelagtig for handel og transport.
Netop den lette adgang til havet, med vandvejen som en central
del af infrastrukturen, gjorde Assens til en vigtig købstad og en
central placering på hovedpostruten mellem hovedstaden og
Hertugdommerne. Op gennem 15-1600-tallet var told på stude,
som blev sejlet over Lillebælt en vigtig indtægtskilde for byen.
Den centrale placering ved Lillebælt har bidraget til at Assens,
formentlig allerede i 1200-tallet, opnåede købstadsrettigheder.
I slutningen af 1800-tallet tog industrialiseringen fart og en del af
byens hæderkronede virksomheder, for hvilke havnen også har
haft stor betydning, satte deres tydelige præg - bl.a. Bryggeriet
Vestfyn, Plums virksomheder og Sukkerfabrikken.
Produktionen af sukker har sat markante fysiske aftryk, både
med den tidligere sukkerfabrik, der i dag huser bl.a. rådhus, borgerservice og Arena Assens, og med de unikke og dramatiske
jordbassiner, der er formet af overskudsjord fra sukkerproduktionen.

Foto: BARK Rådgivning

Den rå og arbejdende havn
Havnen var historisk set udgangspunkt for udviklingen af Assens,
og den har gennem mange århundreder været vigtig for både
købstaden og byens industri. Modsat mange andre byer, hvor
havnearealerne er blevet tømt for funktioner og virksomhederne
er lukket, har Assens stadig en delvist arbejdende havn, hvilket
giver et unikt udtryk af råhed og aktivitet. Den arbejdende havn er
en vigtig del af byens identitet og er en central del af byens selvforståelse.
Men dele af havnen syner i dag funktionstømte og venter på ny
brug, ligesom der - på trods af den umiddelbare nærhed til vandet - næsten ingen oplevelsesmæssig synergi er mellem vandet
og byen. Der ligger et stort potentiale for byen og kommunen som
helhed i at udvikle havnen med nye funktioner, som boliger og
havnerelaterede bylivsfunktioner, der kan trække nye borgere og
besøgende til byen.

Foto: BARK Rådgivning
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Omdannelsen skal ske i takt med, at nuværende erhverv nedlægges eller flyttes og med omtanke for de eksisterende erhverv,
som fortsat ønsker at have deres dagligdag på havnen - og som
samtidig bidrager til at fastholde det aktive og rå havnemiljø.
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Den helstøbte og kulturelle købstad
Købstaden er en meget vigtig del af Assens bys selvforståelse.
Den har igennem århundreder fungeret som centrum for handel
og byliv. Fysisk er kødstaden vokset op omkring tre øst-vestgående gader: Østergade i midten, som er den centrale hovedgade,
Ladegårdsgade mod nord og Adelgade mod syd, hvor Vor Frue
Kirke rejser sig over byens tage.
Kødstaden opleves helstøbt i struktur og udtryk med de historiske
købmandsgårde og de mange porte, der leder ind til hemmelige
gårdmiljøer. I modsætning til mange lignende byer er købstaden
ikke blevet væsentligt skæmmet af skånselsløs nedrivning og
ufølsomme nybyggerier. I dag fremstår Plums købmandsgård
som en af landets absolut bedst bevarede købmandsgårde med
en arkitektur, som på unik vis afslører fortællingen om det levede
liv. Syd for Købmandsgården troner Nordeuropas største trælade.
Kulturlivet, særligt det musikalske, spiller i dag en vigtig rolle i købstaden, hvor både det regionale spillested Tobaksgaarden, Assens Sangkraftcenter og Syngedrengene ved Vor Frue Kirke, alle
er med til at understrege netop dette af byens særkender.
Men købstaden i Assens er som så mange andre mindre hovedbyer under pres, hvor særligt handelsgaden mister sin vigtighed i
takt med, at måden vi bor, lever og handler, ændrer sig. På samme
tid fremstår en del af boligerne i byens historiske midte utidssvarende, små og delvist nedslidte.
Omdrejningspunkterne for bylivet bliver nogle andre i fremtiden,
og købstaden skal genfinde sin rolle i den nye virkelighed. Som
så mange andre hovedbyer, skal byen omstille sig fra primært at
være en erhvervs- og industriby, til i endnu højere grad også at
være en kultur- og oplevelsesby.

Foto: BARK Rådgivning

Assens har, med et levende kultur- og handelsliv, stærke virksomheder og en enestående kulturarv, alle de ingredienser, der skal til
for at skabe en positiv udvikling for byen til gavn for byen, borgere
og hele kommunen.

Den vilde og forskelligartede kyst
Det småbakkede landskab mod Lillebælt har formet det Assens,
vi kender i dag. Kyststrækningen i og omkring Assens er karakterfuld og meget forskelligartet med både den flade halvø, Assens
næs, de menneskeskabte jordbassiner, de dramatiske klinter, de
smalle strande og fladkysten omkring Torø Huse. Netop forskelligheden og vildskaben i den vestvendte kyststrækning er unik for
området og tilbyder muligheder for en række enestående naturog landskabsoplevelser.

Foto: Assens Kommune

På trods af de åbenlyse kvaliteter i de forskellige og markante
landskabstyper i og omkring byen, ligger disse i høj grad hen
som helt eller delvist hemmelige og utilgængelige områder uden
oplevet relevans for byen. Der ligger et stort potentiale i at styrke
natur- og landskabsoplevelserne og tænke dem sammen med
udviklingen af byen.
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Foto: Assens Kommune

FREMTIDSBILLEDE
Assens har genfundet sin rolle og position blandt de fynske byer; byen er en
dynamo for udvikling for hele kommunen og er en betydningsfuld kultur- og
oplevelsesby.

Byen har vendt sig mod vandet, og havnen er udviklet til et stærkt knudepunkt,
der binder de unikke områder sammen. Det rå havnemiljø, den historiske købstad
og den forskelligartede kystlinje, er alle blevet styrket fysisk, funktionelt
og oplevelsesmæssigt og har skabt et sammenhængende, mangfoldigt og
oplevelsesmættet centrum for byens liv - en genopfundet og fremtidssikret by og
bymidte.

Det varierede og alsidige udbud af oplevelser inden for både kultur, handel,
rekreation og aktiviteter har gjort bymidten til byens – og kommunens –
foretrukne mødested for børn, unge, familier og seniorer. Assens tilbyder et bredt
og forskelligartet spektrum af boligtilbud og overnatningsmuligheder, hvilket
fastholder eksisterende og tiltrækker nye borgere og besøgende, der skaber
kritisk masse til den levende by og bymidte.

Den målrettede og fokuserede satsning på udvikling af byens tre centrale og
unikke områder har samlet byens aktører om en fælles udviklingsretning på kort
og lang sigt, og der er skabt synlige successer og øget investeringsvillighed.
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FYSISK HELHEDSGREB:
VI VENDER BYEN MOD VANDET
0

1

SITUATIONEN I DAG

NYT KNUDEPUNKT

0

1
HAVNEPLADS
BYMIDTE
HAVN

2

SITUATIONEN I DAG

STYRK FORBINDELSEN MELLEM BY OG HAVN

I dag er by og havn fysisk og mentalt adskilt fra hinanden. Byen vender ’ryggen’ til vandet, og havnen opleves
ikke som en del af bymidten.

Skab et stærkt knudepunkt - en bylivsgenerator - i koblingen mellem by og havn, som genskaber forbindelsen
mellem bymidten og havnen og bringer nyt liv til området.

BRING OMRÅDER I SPIL OG STYRK
FORBINDELSEN PÅ LANGS

2

3

FORKOR T OG FOR TÆ T
H A NDEL SGA DEN MOD VA NDE T

3
HANDELSGADE
ØSTERGADE

HAVNEFRONT

KULTURAKSE

JORDBASSINER

UDVIKL CENTRALE BYOMRÅDER OG DAN FORBINDELSE PÅ LANGS

FORKORT OG FORTÆT HANDELSGADEN MOD VANDET

Udvikl, aktiver og iscenesæt de centrale byområder
- Havnen, Plum-området og Jordbassinerne/Arena Assens - og bind områderne sammen på langs med en ny
havneakse. Vigtige krydsningspunkter markeres med
fysiske nedslag, der leder de besøgende på vej.

Placer butikker, restauranter og bylivsfunktioner mellem
havnen og Tobaksgaarden/Plum-området for at koncentrere bylivet og skabe kritisk masse.
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Foto: Assens Kommune
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UDVIKLINGSPRINCIPPER
Visionen underbygges af en række strategiske principper, der
har planens overordnede målsætninger for øje og sikrer en helhedsorienteret udmøntning af visionen. Udviklingsprincipperne
beskriver de overordnede værdier og potentialer, der skal sikre,
at byen og bymidten udvikles som en helhed med udgangspunkt i
samme grundlag. Principperne bør være dybt forankret i alle indsatser og projekter – i både byen og bymidten.
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STYRK ASSENS’ ROLLE I KOMMUNEN
MÅLSÆTNING: At skabe tilbud og oplevelser, der tiltrækker folk fra hele kommunen
Assens rummer kvaliteter og muligheder, som ikke findes andre steder i kommunen. Ved at udvikle og
iscenesætte det, der gør byen særlig, kan den blive en dynamo for udviklingen i resten af kommunen: En
levende havneby med ægte købstadsstemning og et bredt udbud af kultur, rekreation, oplevelser og
handel. Det handler om at skabe unikke tilbud, som ikke konkurrerer med, men supplerer det, man kan få i
kommunens andre byer.

FOR BORGERE OG BESØGENDE
MÅLSÆTNING: At styrke Assens som både turist- og bosætningsby
Et godt sted at bo er ofte også et rart sted at besøge. Gode byrum, en levende havn, adgang til natur- og
kulturoplevelser gør byen og bymidten til et godt sted at være for alle - og vil på sigt kunne styrke byens
attraktion som både bosætnings- og turistby.

KONCENTRÉR UDVIKLINGEN
MÅLSÆTNING: At skabe kritisk masse som en forudsætning for en levende og attraktiv bymidte i
fremtiden
Byudviklingen skal ske indefra og ud. Fortæt bymidten med flere boliger og oplevelser for at sikre den
nødvendige kritiske masse af mennesker og byliv, som en forudsætning for bymidten overlevelse.
Fortætningen af den eksisterende by skal ske både fysisk og funktionelt.

SKAB GROBUND FOR INVESTERINGER
MÅLSÆTNING: At tiltrække investorer til byen og skabe de gode betingelser for vækst
Prioritér de steder, hvor de største udviklings- og investeringspotentialer findes, og begynd dér. Brug
kommunale investeringer til at kickstarte udviklingen og gør det attraktivt for andre aktører at investere i
byen. Tænk offentlige og private investeringer sammen og vær klar, når investorerne banker på.

SÆT KULTURARVEN I SPIL
MÅLSÆTNING: At bringe kulturarven til live som en aktiv del af byens DNA
Prioritér, udvikl og aktiver byens mange kulturmiljøer. Bevar og forny bygningsmassen på en måde så det
ikke sker på bekostning af de kulturhistoriske kvaliteter, men samtidig giver mulighed for en fortætning og
transformation af bymidten, som kan bringe nyt liv i byen. Ved at satse på kulturarven styrker vi købstaden,
byens identitet og fremmer en fastholdelse og tiltrækning af borgere, virksomheder og turister.

DYRK OG FORTÆL DE GODE HISTORIER
MÅLSÆTNING: At styrke byens identitet indadtil og kommunens brand udadtil
Tal byen op. Lad oplevelsen af Fremtidens Assens danne afsæt for et nyt, positivt billede af byen. De
positive fortællinger skal nå ud til endnu flere borgere og besøgende - også uden for kommunens
grænser. Inviter byens borgere, aktører og erhvervsliv med i udviklingen af byen - og lad dem være
ambassadører for de ting, der sker.

FREMTIDENS ASSENS / UDVIKLINGSPLAN FOR BY OG BYMIDTE
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INDSATSOMRÅDER
På det konkrete niveau er der udviklet en række indsatser, der
understøtter den overordnede vision og udviklingsprincipperne.
De konkrete indsatser agerer rettesnor for prioritering og fokusering i udviklingen af byen og bymidten på kort og lang sigt. På
dette niveau bliver strategien til klare handlingsorienterede greb
på, hvordan udviklingen gribes an for at styrke byen og bymidten.
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STYRK SYNERGIEN - SKAB SAMMENHÆNGE
Styrk udvekslingen mellem byen og bymidtens funktioner og områder, så der skabes større
sammenhængskraft både fysisk og oplevelsesmæssigt. Etabler naturlige, trygge og aktive
forbindelser mellem de vigtigste steder i og omkring bymidten. Placer funktioner på de steder,
der kobler de enkelte områder bedre sammen og leder den besøgende naturligt videre. Styrk
forbindelserne med forskellige wayfinding-tiltag, som fx belægning, belysning, beplantning,
skiltning og lignende.

CASE: ØSTER HURUP

Foto: BARK Rådgivning

I Øster Hurup i Mariagerfjord Kommune har man med et enkelt - men uhyre virkningsfuldt – greb
genskabt forbindelsen mellem byen og vandet. Byens tre vigtigste bymæssige knudepunkter
bymidten, stranden og havnen var tidligere mentalt og oplevelsesmæssigt adskilt, men i dag
er sammenhængen klar. Forandringen er sket ved at iscenesætte og styrke de tre byrum med
udgangspunkt i hver deres bymæssige funktion. Det er gjort gennem wayfinding-greb som fx
sammenhængende belægninger, ensartet inventar, udsigtstårn og en bro.

FLYT OG SAMMENTÆNK FUNKTIONER
Flyt og sammentænk funktioner i bymidten og skab bymæssige knudepunkter for byliv, der kan
fungere som samlingspunkter. Etabler nye byfunktioner i og omkring bymidten og flyt funktioner,
hvor det giver mening. Tænk offentlige og private aktører sammen og bland funktionerne, så der
skabes grundlag for levedygtige steder, der tiltrækker forskellige typer brugere.

CASE: NY MALT EBELTOFT

Illustration: Praksis Arkitekter

I Ebeltoft i Syddjurs Kommune har en række lokale ildsjæle i samarbejde med kommunen
transformeret en funktionstømt og nedrivningstruet maltfabrik til et stærkt og mangfoldigt
knudepunkt for byliv, der skaber sammenhæng mellem byens gågade og byens havn/kyst. Ny
Malt indeholder en blanding af offentlige og private aktører og blander nye byfunktioner med
eksisterende funktioner, der flyttes fra andre steder i byen, bl.a. kulturhus, bibliotek, museum,
ungdomsklub, arbejdende værksteder, bryggeri, café/restaurant og madværksted.
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ØG DEN OPLEVELSESMÆSSIGE VÆRDI
Skab fortættede og oplevelsesmættede steder i byen og landskabet. Assens by rummer mange
små og fine, men også lidt ’hemmelige’ oplevelser som fx kulturmiljøer, natur- og landskabsperler
og mindre events, som – hvis de bindes rigtigt sammen – kan gøre Assens til en helstøbt
og varieret attraktion. Bevar og forny købstadens rigdom af bevaringsværdige og fredede
bygninger, som identitetsskaber og løftestang for udviklingen. Arbejd målrettet med at by- og
landskabsrummene får forskellig programmering og indhold. Ikke alle steder skal kunne det
samme, men samlet set skal de rumme en vifte af oplevelser.

CASE: ROSKILDE

Foto: Roskilde Kommune

I Roskilde har man udarbejdet en helhedsplan for området ved Dyrskuepladsen og Milen, der
peger 25 år ud i fremtiden og skitserer, hvordan området i kølvandet på grusgravningen skal
omdannes til et unikt bynært kultur-, idræts- og fritidsområde. Planen indeholder blandt andet
en badesø, en kabelbane, naturens spisekammer og på sigt ikke mindre end 20 kunstværker
i landskabet. Som bynært, rekreativt landskab understøtter området samtidig ønsket om let
adgang til bevægelse i hverdagen for byens borgere.

SKAB MERE MANGFOLDIGHED I BOLIGTILBUD
Skab et mere varieret udbud af boliger i Assens by og bymidte, der matcher efterspørgslen og
kan bidrage til at fastholde eksisterende og tiltrække nye borgere. Tilbyd anderledes boliger – fx
seniorbofællesskaber, almindelige bofællesskaber eller skovhuse – der imødekommer flere
forskellige behov og adskiller sig fra andre byer i og omkring kommunen.

CASE: KØGE KYST
I Køge Kyst arbejder man med en langsigtet og omfattende transformation af byens havne- og
industriarealer til en bæredygtig og levende bydel, der binder byen og vandet sammen. Her
arbejdes bevidst med at skabe en stor mangfoldighed i boligtilbud og boligformer, som supplerer
det eksisterende udbud og kan tiltrække nye typer borgere til byen. De første boligkarréer byder
på både ejerlejligheder og lejeboliger, og på tegnebrættet er også andelslejligheder, rækkehuse,
almene boliger, ungdomsboliger, seniorboligfællesskab og byggefællesskab.
Illustration: Tegnestuen Vandkunsten
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UDVIKL DEN BASALE TURISMEINFRASTRUKTUR
Arbejd målrettet for at udvikle den grundlæggende turismeinfrastruktur i Assens, så byens
iboende potentiale som del af destinationerne omkring det Fynske ø-hav og Lillebælt kan
foldes ud. Udvid, løft og differentier byens overnatningstilbud, så de besøgende får en bredere
vifte af overnatningsmuligheder fra byhotellet til ferieboliger i landskabet af høj kvalitet. Gode
basisfaciliteter i form af et varieret udbud af overnatning og oplevelser er nødvendige, hvis
Assens skal styrke sin position som turist- og besøgsby i konkurrence med de andre købstæder
og havnebyer.

CASE: HVIDBJERG STRAND FERIEPARK

Foto: BARK Rådgivning

Hvidbjerg Strand Feriepark er Danmarks første 6-stjernede campingplads/feriepark. Gennem en
mangeårig målrettet indsats har man arbejdet på at skabe et meget varieret ferieudbud, ved at
udvikle forskellige muligheder for overnatning (camping, fiskerhytter, badehotel, strandvillaer
etc.) samt oplevelser (fem spisesteder i god kvalitet, spa/wellness, tropebadeland, legeland,
fiskesø etc.). En af grundstenene i Hvidbjerg Feriepark er et stærkt fokus på at skabe en uhyre
høj kvalitet. Det er tydeligt, at ferieparken løfter sig væsentligt over den ’normale’ campingplads/
feriecenter og appellerer til et langt bredere spektrum af målgrupper.

BRUG MIDLERTIDIGHED SOM MENTAL BYUDVIKLING
Byudvikling tager tid. Anvend midlertidige aktiviteter til at skabe hurtige successer og teste
elementer i udviklingsplanen inden de etableres permanent. Invitér byens foreninger, erhvervsliv
og andre ildsjæle til at være medudviklere på afprøvninger og test af idéer og tiltag af kortere
og længere varighed. Sæt tomme bygninger og ubrugte områder i spil som en del af den mentale
byudvikling.

CASE: SVENDBORG HAVN
I Svendborg har man arbejdet målrettet med midlertidighed og afprøvning af muligheder for at
gøre havnen endnu mere attraktiv og teste, om man bevæger sig i den rigtige retning. Svendborg
indgår løbende partnerskaber med lejerne gennem aftaler, hvor lejeren forpligter sig til at
gennemføre en række aktiviteter i form af kurser, events eller andet, som modsvarer en meget
lav husleje.

Foto: Kammerateriet

I udvælgelsen af projekter er der lagt vægt på aktiviteter, der understøtter ønsket om at udvikle
Frederiksø med maritime, kulturelle eller outdoor-oplevelser. Ligesom det også har haft
betydning, at der er tale om aktiviteter, der sætter Svendborg på landkortet, understøtter liv på
havnen ved at tiltrække borgere og gæster, er nyskabende og originale og så vidt muligt strækker
sig over hele året.
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OVERSIGTSPLAN

HAVNEPLADSEN

HOTEL/SERVICED APARTMENTS
TOLDBODEN (MUSEUM VESTFYN)

NY BYGNING (BOLIGER/CAFE)

DEN GRØNNE BOLDPARK

FERIEBY I NATUREN

VAND & WELLNESS

DEN VILDE LANDSKABSPARK

DET VILDE SØBAD

LANDSKABSHOTEL
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CAFÉ- OG RESTAURANTLIV

HANDELSLIV

BYENS FRUGTHAVE

KULTURLADEN

WAYFINDING KULTURAKSEN
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DEN BYNÆRE
HAVN
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Den bynære havn
Den arbejdende havn er en vigtig del af byens identitet og selvforståelse. Samtidig rummer havnen et stort potentiale for udvikling og omdannelse, som kan tilføre byen nye typer af boliger og
oplevelser, som kan tiltrække borgere og besøgende og skabe
grundlag for en levende bymidte.
I dag vender byen ryggen til vandet. Over tid foreslås den nordlige del af havnen omdannet til et attraktivt byområde med boliger,
hotel, café, spisesteder og havnerelaterede funktioner som fiskebutik, åbne værksteder og lign., som kan bidrage til havnemiljø og
byliv.
Omdannelsen skal ske med omtanke for eksisterende havneaktiviteter, således at havnen også i fremtiden kan opleves som en
rå og arbejdende havn hvor færgeleje, havneaktiviteter, værft og
boliger lever side om side i fin sameksistens.

En ny havneplads skal styrke forbindelsen mellem by og havn og
samle det i dag fragmenterede byrum. I knudepunktet mellem by
og havn placeres et nyt ’Multitek’ – et moderne bibliotek med ungemiljø, aktivitetszoner, café etc., som kan give liv til pladsen.
Langs den nye bebyggelse nord for havnepladsen etableres en
havnepromenade, som trækker vandet oplevelsesmæssigt tættere på boligerne og giver mulighed for at solbade, fiske krabber
eller nyde solnedgangen.
Den eksisterende marina kan suppleres med en pop-up-sommerhavn, hvor gæstesejlere kan lægge til helt inde i bymidten - og
samtidig bidrage positivt til den maritime stemning.
På Midtermolen opstilles små midlertidige pavilloner til fx havnekontor, fiskeudsalg og turistinformation. Funktioner der bringer liv
og aktivitet til området og giver de besøgende noget at se på.
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25

DEN BYNÆRE HAVN

1.

Havnepladsen kobler bymidte og havn

2.

Multiteket skaber et nyt ankerpunkt mellem bymidte og havn

3.

Boliger skaber nye boligtyper og kritisk masse

4.

Hotel/serviced apartments giver nye overnatningsmuligheder

5.

Promenaden skaber adgang til vandet og forbindelse på langs

6.

Sommerhavn trækker sejlerlivet ind til bymidten

7.

Havneaksen skaber visuel forbindelse på langs
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En ny havneplads skaber et centralt og aktivt knudepunkt mellem bymidte og havn og samler det i dag fragmenterede byrum.

Multiteket skaber et nyt samlingssted for de mange brugergrupper i
krydsningen mellem bymidte og havn og giver liv til havnepladsen.
Nye, attraktive boliger på havnen fastholder og tiltrækker borgere og
skaber en kritisk masse til bymidtens tilbud og aktiviteter.
Udbygning af eksisterende hotel udvider og supplerer det eksisterende
tilbud med nye overnatningsmuligheder centralt i byen.

Et trafikrum transformeres til byrum. Vandet trækkes oplevelsesmæssigt
tættere på bymidten og bliver en aktiv del af byoplevelsen.

En bynær pop-up-sommerhavn giver gæstesejlere mulighed for korte
besøg midt i byen og supplerer den eksisterende lystbådehavn på
Næsset.
En ny havneakse evt. kombineret med højvandssikring skaber en visuel
forbindelse fra Jordbassinerne og Assens Arena mod syd til Mariendal
Strand mod nord. Vigtige krydsningspunkter markeres med fysiske
nedslag.

FREMTIDENS ASSENS / UDVIKLINGSPLAN FOR BY OG BYMIDTE

7.

5.

6.

3.
4.

1.
2.

FREMTIDENS ASSENS / UDVIKLINGSPLAN FOR BY OG BYMIDTE

27
1:2000

Foto: Realdania

Foto: Aarhus Kommune

PÅ TORVET I MARIELYST har kommunale investeringer omdannet et rodet trafikrum til en samlende byplads med liv og handel.

VANDKUNST PÅ AARHUS HAVN spiller sammen med stedets nøgne, rå karakter og
omdanner midlertidigt den uprogrammerede plads til et sted, hvor folk mødes.

Foto: Skovhus Arkitekter

Foto: Charlotte Henard

GILLELEJE KULTURHAVN danner en flot ramme om forskelligartede funktioner, og er således blevet både en effektiv bylivsgenerator såvel som havnens naturlige samlingspunkt.

DOKK1 i Aarhus er et godt eksempel på et moderne, offentligt multihus
med borgerservice, bibliotek og uformelle opholdsområder.

1: Havnepladsen kobler bymidte og havn
En ny havneplads skal binde bymidten og havnen sammen og
samle byrummet, der i dag opleves som fragmenteret. Langs
pladsens nordlige side, på den nuværende parkeringsplads,
opføres en ny bygning i op til tre etager. Den nye bygning indrammer pladsen og trækker bylivet helt ned til havnen. Bygningen
skal have et nutidigt formsprog og formidle overgangen mellem
bymidtens veldefinerede gaderum med små huse, der ligger
skulder mod skulder, og havnens åbne flade med fritstående
bygningskroppe. Bygningens stueetage skal fremstå med åbne,
aktive facader mod pladsen, og kan indeholde liberale erhverv,
caféer, restauranter og lign. Oven på placeres boliger i to etager.
Havnepladsen anlægges som ’shared space’, dvs. et multifunktionelt byrum, hvor alle trafikgrupper og byrumsfunktioner er
sidestillede. For at undgå tung trafik på havnepladsen føres Sønder Ringvej sydvest om det tidligere rådhus. Havnepladsen skal
være robust og fleksibel. Den skal tåle oversvømmelse i tilfælde
af stormfloder og kunne anvendes til forskellige aktiviteter som
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torvedage, udeservering og parkering. Havnepladsen skal have
et urbant udtryk, der passer til stedets rå karakter.
Udviklingsplanen indeholder en ny havneplads samt en ny bygning på op til tre etager med en udadvendt funktion i stueetagen
og boliger ovenpå.
MIDLERTIDIGHED
Brug midlertidige aktiviteter til at bringe byrum og bygninger i spil
og til at sætte gang i den mentale byudvikling. Det kan være et
fiskemarked eller en pop-up-strandcafe ved havnepladsen.

2: Multiteket skaber nyt ankerpunkt mellem bymidte
og havn
I krydsningspunktet mellem den eksisterende bymidte og det nye
havneområde placeres et Multiteket. En bylivsgenerator, der samler bibliotek, ungdomsklub, projektrum, studierum, legezoner, café
etc. i samme hus og trækker folk til området.
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Foto: Virklund Sport

Foto: PLH Arkitekter

EN GAMMEL SILO I HADERSLEV har fået fornyet kulturhistorisk liv som kunstværk
og klatrevæg. Siloen danner ankerpunkt i et nyt, urbant aktivitetsområde.

Foto: Kullegaard Arkitekter

HAVNENS KANT, som her i Holbæk bør være inviterende for besøgende og spille ind i stedets maritime karakter.

BOLIGERNE VED INDIAKAJ i København lægger sig smukt i sine historiske omgivelser med klassiske gavltage og udtryksfuldt bearbejdet murværk.

Foto: BARK Rådgivning

PÅ NORDHAVNEN I KØBENHAVN er lejlighederne hævet for at beskytte mod oversvømmelser, og
langs kanten er der hyggelige nicher, hvor man kan opholde sig, når vejret er mildere stemt.

Det tidligere rådhus (Willemosegade 15) foreslåes transformeret
og ombygget, så det kan rumme Multiteket. Ved at overdække
den nuværende atriumgård kan der skabes et centralt, lyst rum,
der kan være et aktiv for Mutiteket året rundt. Facaderne åbnes
op mod havnepladsen, så bygingen fremstår transparent og
imødekommende og vækker nysgerrighed for forbipasserende.
Mødet mellem Multiteket og havnepladsen bearbejdes, så der
skabes en naturlig overgang.

placeres i fodsporerne fra de tidligere havnebygninger, så de
bagvedliggende boliger fortsat har udsyn til vandet. Arealerne
mellem karréerne benyttes til adgangsveje og parkering.

3: Boliger tilfører byen nye boligtyper og kritisk masse

Bygningerne skal sikres mod oversvømmelse fx ved brug af
skotteløsninger eller høje sokler - minimum 2,5 meter over daglig
middelvandstand. Klimasikringen skal bearbejdes arkitektonisk
og udnyttes rekreativt. Kantzoner skal udformes og indrettes med
små terrasser og hyggelige nicher, som kan nedbryde de høje
sokler og bidrage til bymiljøet.

Det nuværende havneområde nord for havnepladsen forvandles
gradvist over en årrække til et attraktivt byområde med boliger,
hotel og funktioner der kan bidrage til livet i det offentlige rum og
livet ved vandet, såsom fælles kajakopbevaring, træningscenter,
værksteder og lign.

Udadvendte funktioner som fælles kajakopbevaring, træningscenter, værksteder og lign. placeres i stueetagen mod havnepromenaden og vandet, hvor de bidrager positivt til bylivet og den
maritime stemning - eksempelvis som åbne, transparente hjørner.

Den nye bebyggelse udformes som fire karrébebyggelser i to til
fire etager. Den enkelte karré er sammensat af to til tre bygningskroppe, som placeres omkring et fælles gårdrum. Bygningerne

Udviklingsplanen indeholder i alt 16.000 etagemeter boliger, svarende til 160 boliger på ca. 80 m2 med tilhørende fællesfunktioner.
Bebyggelsen skal placeres optimalt i forhold til solorientering,
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Foto: BARK Rådgivning

Foto: Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter

I BLOKHUS har et nyt, centralt beliggende hotel løftet standarden for hele bymidten - ikke blot som overnatningstilbud, men også ved at skabe liv året rundt.

LE MUR I LEMVIG er lige dele stormflodssikring og byrumsmøbel. Muren er med
arkitektens egne ord tegnet til rekreativt brug ’364 dage om året’.

Illustration: Årstiderne Arkitekter

DEN BLÅ KANT I SVENDBORG er skabt med klimasikring for øje, men har en lige så væsentlig opgave i at danne direkte, rekreative forbindelser mellem bymidten og
vandet. Havnepromenaden bliver således et ekstra lag for byen, der understreger Svendborgs historiske identitet som en by med vandet og havnen som livsnerve.

mikroklima, tilgængelighed og støv, lugt og støj fra eksisterende
havneaktiviteter.
KULTURMILJØ
Havnemiljøet omfatter det ældre og centrale havneanlæg med
pakhuse, fyrtårn, kogehus, toldbod, fiskehuse og færgeleje samt
mindre stræder med ældre industribygninger og små fiskerhuse.
Havnen har eksisteret siden Assens fik købstadrettigheder og
fremstår tydelig i sin fortælling bl.a. pga. det aktive havnemiljø
og brugen af de gamle bygninger og huse, der tidligere har haft
tilknytning til industrien.
Havnemiljøet og de nuværende havneaktiviteter spiller en stor rolle for byens selvforståelse og identitet - og skal videreføres. Havnekvarteret lægger med sin skala og beliggenhed op til at bygge
højere og større voluminer end den øvrige bys købstadsskala.
Nye bygninger skal videreføre havnens skala og det rå og maritime udtryk. Her er det livet ved havet, som er i centrum. Bygningerne formes i dialog med omgivelserne og materialerne skal være
robuste over for vind og vejr - og videreføre havnens rå udtryk.
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Enkelte kulturhistoriske spor - som siloen - bevares som en del af
kulturmiljøet og kan anvendes til udsigtstårn, klatretårn, kunstudstillinger eller lign.

4: Et nyt hotel skaber nye overnatningsmuligheder
På det sydligste byggefelt gives mulighed for en udvidelse af
eksisterende hotel, som skal supplere det nuværende tilbud med
flere overnatningsmuligheder centralt i byen. Nybyggeriet kan
suppleres med et mindre antal ’serviced apartments’, dvs. lejligheder, hvor der kan tilkøbes ekstra ydelser som mad, rengøring,
tøjvask etc.
Hotellet skal have et moderne formsprog og tilpasses skalaen for
det omkringliggende byggeri. Fællesfaciliteter som restaurant,
fitnessrum og lobby placeres i stueetagen, hvor de bidrager til
bylivet.
Udviklingsplanen indeholder mulighed for at udvide eksisterende
hotel med tilhørende fællesfaciliteter som fx reception, opholdsstue og restaurant.
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Foto: Kammerateriet

MIDLERTIDIGHED OG AFPRØVNING PÅ SVENDBORG HAVN har tilført ny energi og
liv til området bl.a. ved at aktivere tomme bygninger, åbne op for gadesalg
og invitere borgerne til at byde ind med idéer til udendørs aktiviteter.

Foto: Creative Commons

TÅRNE UDGØR STÆRKE STØTTEPUNKTER - her i Örliker Park, Zürich. Assens’ silhuet er
kendetegnet ved fire tårne, der fortæller byens historie - en ny, offentligt tilgængelig
udsigtspost kan fortsætte fortællingen og forstærke den nye forbindelse på langs.

Foto: Assens Kommune

Foto: BARK Rådgivning

ASSENS FOR FULDE SEJL er et rigtig godt eksempel på, hvordan stærke events kan samle borgere og tiltrække turister for at opleve byen på en ny måde.

EN ENKEL OG GENKENDELIG SKILTNING markerer ruter og særlige
’points of interest’ på irske Wild Atlantic Way.

5: Promenaden skaber adgang til vandet og forbindelse på langs
Langs det nye bykvarter nord for havnepladsen anlægges en ny
havnepromenade, der trækker vandet oplevelsesmæssigt tættere på byen og giver de besøgende mulighed for at komme helt
tæt på. Som et ekstra tiltag transformerer havnepromenaden et
tidligere trafikrum til et byrum og styrker samtidig forbindelsen på
langs mellem havnepladsen og stranden.
Havnepromenaden udformes som et multifunktionelt møbel i træ
med forskudte trapper og flader, hvor store og små kan solbade,
fange krabber eller se solnedgangen.

6: En pop-up-sommerhavn trækker sejlerlivet helt ind
til bymidten
En pop up sommerhavn giver gæstesejlere en unik mulighed for
at sejle helt ind til bymidten. Pop-up-havnen er et supplement til
den eksisterende marina og forbeholdes gæstesejlere og ’korttids-parkering’. Samtidig bidrager den til den maritime stemning i
sommermånederne.

Pop-up-havnen pakkes sammen, når sæsonen er ovre, og der bliver plads til at bugsere de store skibe i havnebassinet, inden de
skal ind på værftet. Den skal være let at montere og let at pakke
sammen igen.
MIDLERTIDIGHED
På Midtermolen kan opstilles midlertidige pavilloner med havnekontor, pop-up-turistinformation, isbod eller andre understøttende funktioner, der kan bringe liv og aktivitet til området.

7: Havneaksen skaber forbindelse på langs
En ny havneakse skal styrke forbindelsen mellem Jordbassinerne og Assens Arena mod syd og Mariendal Strand mod nord.
Wayfinding-elementer som beplantning, belægning, belysning
og skiltning leder den besøgende på vej og skaber en visuel forbindelse.
Vigtige krydsningspunkter markeres med fysiske nedslag. Det
kan være et udsigtstårn ved havnepladsen - som byens femte
tårn - en ny indgangsportal til Jordbassinerne eller et badehus
ved Mariendal Strand.
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REGISTRERINGER OG ANBEFALINGER

HALLER, VÆRKSTEDER OG LIGN.
(1-10 ETAGER)
BYHUSE, LAVE
(1,5-2,5 ETAGER)
BYHUSE, HØJE
(3-4 ETAGER)
DOMICILBYGGERI
(2-3 ETAGER)
TIDL. STATIONSBYGNING
(1-1,5 ETAGE)
ANDET BYGGERI
(1-1,5 ETAGE)

SKALA OG BYGNINGSTYPOLOGI Havnen er kendetegnet ved store,
fritstående bygningsvoluminer i form af haller, værksteder og en ti
etagers høj silo. Rundt om ligger små byhuse i 1-1,5 etager.
ANBEFALING Havnekvarteret lægger med sin skala og beliggenhed op
til at bygge højere og større voluminer end i den øvrige by. Ny bebyggelse skal forholde sig aktivt til vandet og havnekanten og tilpasse
sig den eksisterende omkringliggende bebyggelsesskala. Siloanlægget bevares som kulturhistorisk spor og vartegn.

VIGTIGE KIG En række vigtige kig skaber visuel - og fysisk - forbindelse
mellem havnen og den bagvedliggende by.
ANBEFALING Fasthold de eksisterende kig på tværs af området, så
den nye bebyggelse ikke danner en lukket mur mod vandet. Styrk den
visuelle og fysiske forbindelse ved hjælp af bebyggelse, beplantning
og byrumselementer.

TUNGT ERHVERV
ANDET ERHVERV/OFFENTLIGE FORMÅL
KULTUR
BUTIKKER
RESTAURANTER & CAFÉER
BOLIGER

ANVENDELSER I dag fremstår havnen primært som erhvervshavn.
For enden af Østergade, hvor by og havn mødes, ligger en række bymæssige funktioner. I fremtiden skal havnen også rumme boliger og
bylivsfunktioner.
ANBEFALING Det nye havnekvarter må ikke lukke sig om sig selv, men
skal integreres med den øvrige by. Ved at kombinere boliger, hotel og
bylivsfunktioner sikrer man et levende kvarter med liv efter kl. 18,
som både er interessant at bo i og besøge.
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STØJ På havnen ligger en række virksomheder og havnerelaterede
aktiviteter, som medfører støj og støv - men som samtidig spiller en
væsentlig rolle for byens identitet og selvforståelse.
ANBEFALING Nye boliger skal placeres, så de ligger gunstigt i forhold
til støjkilderne fra erhvervene på havneområdet, både i forhold til støj
ved eksisterende boliger, i forhold til de nye boligers placering og indretning og i forhold til at sikre stille udendørs opholdsarealer.

N

3,1 METER VANDSTANDSSTIGNING
2,6 METER VANDSTANDSSTIGNING
Ø

V

2,1 METER VANDSTANDSSTIGNING
(20-ÅRS-HÆNDELSE)

S

MIKROKLIMA Assens er begunstiget med en vestvendt havn. Her er
mulighed for at opleve en smuk solnedgang og få vinden i håret, når
vestenvinden blæser.

KLIMASIKRING Havvandet stiger. Fremtiden byder på hyppigere og
voldsommere skybrud med oversvømmelser til følge – også på Assens havn.

ANBEFALING Placer bygninger optimalt i forhold til sol- og vindorientering, så der opstår gode mikroklimaer. Forskyd facader, så der opstår
små nicher til ophold. Brug indre gårdrum til at skabe læ for vinden.
Benyt skyggeområder til funktioner, hvor ophold er sekundært såsom
cykelparkering, værksteder, affaldshåndtering etc.

ANBEFALING Nye bygninger skal have en sokkelhøjde på 2,5 meter over
havniveau. Sokler og kantzoner skal bearbejdes arkitektonisk og udnyttes rekreativt, så de bidrager positivt til bymiljøet, samtidig med at
de sikrer beboerne mod våde fødder.

P-AREAL

P-AREAL OG
RUTEBILSTATION

KULTURMILJØ Assens havn er i sig selv en vigtig del af byens historie og
identitet. På havnen ligger flere kulturhistoriske og identitesskabende
bygninger som bl.a. fyrtårnet, kogehuset, toldboden, de små røde træbygninger, værftet, færgelejet, Midtermolen og silo-anlægget.
ANBEFALING Bevar den rå og arbejdende havn som en del af byens fortællingen og identitet. Siloen og redleren er særlige markante elementer, som bør bevares og genanvendes. Siloen rummer stort potentiale
og kan bruges til galleri, udsigtstårn, forsamlingslokale etc.

PARKERING I dag er havnen domineret af åbne flader, hvor veje, parkering og opstuvningsarealer flyder sammen.
ANBEFALING Arbejd med to parkeringsprincipper - vejsideparkering
og to større parkeringsarealer beliggende hhv. nord og syd for havnekvarteret. Vejsideparkering er primært forbeholdt boliger samt
hotellet. Parkeringsarealet mod nord er ligeledes tiltænkt boliger,
men kan også benyttes af strandgæster. Parkeringsarealet mod syd
er tiltænkt Multiteket og ny bebyggelse på havnepladsen.
FREMTIDENS ASSENS / UDVIKLINGSPLAN FOR BY OG BYMIDTE
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DEN KULTURELLE
KØBSTAD
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ØSTERGADE

Den kulturelle købstad
Bylivet fortættes og koncentreres. På sigt forkortes handelsgaden mellem den nye havneplads og Tobaksgaarden og
Plum-området, mens den østlige del af gaden transformeres til
boliger og liberalt erhverv, efterhånden som butikkerne flytter.
Café- og restaurantlivet koncentreres om det nuværende købstadstorv, hvor byrummet udvider sig og giver plads til udeservering. På sigt frilægges torvet for parkering og opgraderes med nyt
byrumsinventar og beplantning.
Plum-området åbnes, og de kulturhistoriske bygninger bevares
og gives nyt liv. Den fredede gule trælade står som et kulturhisto-

risk monument, og fortæller i samspil med de øvrige bygninger
områdets historie.
Den tidligere frugthave genskabes i nyfortolket form som et grønt
åndehul i bymidten. Plum-området rummer i kraft af de gamle
bygninger en historie, der ikke findes andre steder end i Assens.
Historien genoplives og i fremtiden skal området blomstre med
kunst og kulturaktiviteter som fx åbne værksteder, kunstmarked,
små atelierer og butikker med kunsthåndværk. Sammen med
kulturhuset Tobaksgaarden og Museum Vestfyn iscenesættes
området som byens nye kulturakse.
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DEN KULTURELLE
KØBSTAD
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1.

Handelsliv fortættes i den vestlige del af handelsgaden

2.

Café- og restaurantliv fortættes omkring købstadstorvet

3.

Kulturladen skaber liv i Plums historiske trælade

4.

Byens frugthave tilfører et åndehul i bymidten

5.

Wayfinding styrker kulturaksen mellem Tobaksgaarden og Plum

6.

Plum-områdets historie styrker byens identitet

Handelslivet i Østergade fortættes på sigt i den vestlige del af gaden,
hvor en del af købstadens fineste bygninger findes, og der skabes tæt
sammenhæng med havnen.

Café- og restaurantliv fortættes omkring købstadstorvet, der opgraderes
med nyt inventar og beplantning. I fremtiden kan torvet friholdes for
parkering, så bylivet får mere plads.

Plums trælade åbnes, så byens foreninger her kan afprøve nye aktiviteter og tiltag.
Der anlægges en frugthave, der nyfortolker områdets historiske frugthave som et rekreativt åndehul i bymidten. Den charmerende og bevaringsværdige bygning midt i frugthaven danner rammen om åbne værksteder,
små atelierer og butikker med kunsthåndværk.

Den nye kulturakse mellem Tobaksgaarden, Museum Vestfyn og Plumområdet styrkes gennem forskellige wayfinding- og formidlingstiltag,
f.eks. beplantning, belægning, lyd, lys, og skiltning.

Områdets spændende historie fortælles og tiltrækker kulturturister fra
nær og fjern.
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4.

6.
3.
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Foto: BARK Rådgivning

HERNING BYMIDTE er over en årrække fortættet og forskønnet. Ved at flytte biblioteket ind i
bymidten har man tilført bymidten nyt liv og hævet besøgstallet markant.

Foto: Creative Commons

Foto: BARK Rådgivning

BOLCHERIET I LØKKEN er placeret midt på byens torv mellem butikker og spisesteder, hvor de
tilbyder besøgende en forfriskning og et alternativ til shopping.

1: Handelsliv fortættes i den vestlige del
Handelslivet i Østergade forkortes og fortættes mellem den nye
havneplads og Tobaksgaarden. Målet er at styrke sammenhængen mellem bymidten og det nye havneområde, og fremover skal
butikker og bylivsfunktioner placeres her. Mod gaden skal bygningernes stueetager have åbne og aktive facader og indrettes
med funktioner, der bidrager til bylivet.
Øst for Plum-området omdannes den nuværende handelsgade til
boliger og liberale erhverv, efterhånden som butikkerne flytter eller nedlægges. Vejarealet indskrænkes, så der opstår en semiprivat ’respektzone’ foran boligerne, som nye beboere kan indtage
med plantekasser, cafebord eller lignende.
MIDLERTIDIGHED
Tomme butikslokaler aktiveres midlertidigt til kunstudstillinger,
pop-up-butikker eller lignende, så døde facader undgås. Brug
butiksvinduerne som udstillingsvindue, hvor besøgende kan læse
om byens historie, kommende kulturarrangementer, nye byudviklingsprojekter mm.
KULTURMILJØ
Købstaden opleves i sin struktur og i sit udtryk helstøbt. Østergade er præget af større, velbevarede købmandsgårde, smalle
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GODSBANEN I AARHUS har sine egne signaturskilte, som guider de
besøgende rundt i området. Det rå udtryk refererer til stedets
tidligere funktion.

stræder og hemmelige baggårde. Specielt baggårdene og
stræderne har en stærk kulturhistorisk fortælling og et stort udviklingspotentiale.
Lav en strategi for, hvordan eksisterende fredede og bevaringsværdige bygninger kan gives nyt liv. Udpeg steder, hvor det er muligt at bygge nyt ved hjælp af huludfyldning, fortætning eller ved at
erstatte ikke-bevaringsværdige bygninger.

2: Cafe- og restaurantliv fortættes omkring købstadstorvet
Caféer og restauranter koncentreres omkring det nuværende
købstadstorv, hvor Østergade bliver bredere, og der dermed
opstår en naturlig plads i byen. Her kan bylivet folde sig ud med
udeservering, salg af is, kaffe-to-go mv.
Købstadstorvet opgraderes med nyt gadeinventar som bænke,
ny belysning og beplantning, som opdeler rummet i mindre zoner.
De nuværende parkeringspladser kan med fordel nedlægges og
give plads til bylivet.

3: Midlertidige aktiviteter i Plums historiske trælade
Plums Købmandsgård åbnes, og de smukke gamle bygninger
gives nyt liv. Sæt den gule trælade i spil. Inviter byens foreninger
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Foto: Æblefest i Brønshøj

Foto: BARK Rådgivning

ÆBLEFEST I BRØNSHØJ er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor naboer
mødes og laver æblemost.

KULTURSTRØGET I ROSKILDE binder byens kulturinstitutioner sammen som perler
på en snor. Ved hjælpe af belægning, belysning og beplantning forstærkes kulturstrøgets rumlige, funktionelle og æstetiske identitet.

Foto: BARK Rådgivning

Foto: CoverGanda.dk og Koegekyst.dk

HOLME BYPARK er en offentlig i bypark i bydelen Holme uden for
Aarhus.

GULE HAL I KØGE er en levende kulturhal, hvor byens foreninger mødes på tværs af generationer og interesser. Køge Kyst anvender midlertidig byudvikling til at bringe liv til området og
teste forskellige anvendelser af.

4: En ny frugthave tilfører et grønt åndehul i bymidten
og andre ildsjæle til at afprøve midlertidige aktiviteter og initiativer
som fx åbne værksteder, kunstcafé, udstilling eller økologisk julemarked, der kan understøtte stedets kulturelle profil.
MIDLERTIDIGHED
Brug midlertidige aktiviteter til at teste forskellige anvendelser,
sideløbende med at forskellige scenarier for bygningens fremtidige anvendelse undersøges.
KULTURMILJØ
Brødrene Frederik og Niels Munk Plum købte sidst i 1800-tallet
den gård, der i dag bliver omtalt som Plums Købmandsgård, og
udviklede herfra forretning med bl.a. ægpakkeri, stalde, korntørringstårn, magasiner, tjenesteboliger samt den store tømmerlade,
som i dag er fredet.
Kulturmiljøet omfatter en række unikke og velbevarede bygninger,
som strækker sig fra Købmandsgården til savværket og æbleplantagen nordvest på området. Flere af bygningerne står ubenyttede hen og i delvist forfald. Plum-området, som en central del
af købstadsmiljøet, rummer et stort potentiale, der trækker tråde
ud til byens øvrige kulturværdier - som hvis det bliver aktiveret kan
styrke byens identitet og sammehængskraft .

Som spejling af den gule trælade anlægges en frugthave, der nyfortolker områdets historiske frugthave som et rekreativt åndehul
i bymidten. Den charmerende og bevaringsværdige bygning midt
i frugthaven danner ramme om åbne værksteder, små atelierer
og butikker med kunsthåndværk samt en lille café. Det hele midt
i haven, hvor byens borgere og besøgende kan se æbletræerne
blomstre om foråret, samles til fælles æblemostdag om efteråret,
eller bare nyde freden og de smukke kulturhistoriske omgivelser.

5: Wayfinding styrker byens nye kulturakse
Plums Købmandsgård,Tobaksgaarden og Museum Vestfyn bliver
byens nye kulturakse og samlingspunkt med musikscene, biograf, teater, museum, åbne værksteder, atelierer og meget mere.
Wayfinding-elementer som lyd, lys, belægning, skiltning etc. iscenesætter byrummene og binder kulturaksen sammen på tværs af
Østergade.

6: Plum-områdets historie styrker byens identitet
Områdets spændende historie fortælles og tiltrækker kulturturister fra nær og fjern. Den unikke industrihistorie og det enestående bygningsmiljø, som området rummer, findes ikke andre steder
i Danmark og har stor turismemæssig værdi. Historien fortælles
med digitale løsninger, hvor de besøgende kan gå på opdagelse
i området og blive ført tilbage til Plum-områdets storhedstid.
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Det vilde bylandskab
Jordbassinerne og Arena Assens udvikles med natur og landskab som tema. Et netværk af stier gør det muligt at opleve det
unikke landskab. Blå og grønne støttepunkter i form af fx informationstavler og fitnessredskaber byder på oplevelser undervejs.
Et mindre areal omdannes til ferieby med feriehuse og landskabshotel med spa og wellness. Her kan besøgende få en
unik ferieoplevelse midt i naturen og tæt på bymidten. Byens nye

søbad placeres på kanten af Jordbassinerne med udsigt over
havet.
Arena Assens videreudvikles til en grøn boldpark med boldbaner
og aktivitetsområder. Her samles byens idrætsforeninger. Det
flade landskab moduleres med kunstige bakker og beplantning,
som binder området sammen med Jordbassinerne på tværs af
vejen.
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DET VILDE BYLANDSKAB
1.

En unik ferieby i landskabet

2.

Landskabshotel i høj kvalitet

3.

Spa & wellness i rolige omgivelser

Ferieby med små individuelle huse placeres frit i det vilde landskab på Jordbassinerne. En unik ferieoplevelse tæt ved kyst, havn og by.

Landskabshotel med udsigt over kyst og Jordbassiner tilbyder et andet
feriekoncept end den mere individuelle oplevelse i feriehusene.
Feriebyen med feriehuse og landskabshotellet suppleres af spa- og
wellnessfaciliteter, hvor feriebyens gæster og borgere kan slappe af i rolige
omgivelser.

1.
3.
2.

4.
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6.

5.

4.

Det vilde søbad på kanten af Jordbassiner

5.

Den vilde landskabspark

6.

Den grønne boldpark

Byens søbad placeres på kanten af Jordbassinerne og tilbyder borgere og
besøgende en enestående badeoplevelse i de smukke omgivelser.

Med små nedslag og styrkede stisystemer bliver Jordbassinerne til den aktive
og vilde landskabspark tæt på bymidten.

Alle byens idrætsforeninger samles i et moduleret landskab, der skaber
sammenhæng med Jordbassinerne og tilbyder et aktivt og nytænkende
bevægelsesområde sydvest for Sukkerfabrikken. Stibroer fra bakketop til
bakketop forbinder Jordbassinerne, skovanlægget og købstadsbymidten.
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Foto: Robin Falck

DE BÆREDYGTIGE NOLLA-CABINS I FINLAND kan placeres på terræn uden at kræve fundament
eller jordbundsudgravninger - hvilket er medvirkende til at gøre dem CO2-neutrale.

Foto: Fredrik Linge

Foto: Sydthy Kurbad

JUVET LANDSKAPSHOTELL er et norsk luksushotel, der udover de
unikke værelser i naturen tilbyder både wellness i det fri og direkte adgang til de smukke omkringliggende omgivelser.

SYDTHY KURBAD forsøger at blande wellness med natur og åben himmel - en tendens, man ser
vokse i popularitet. Det smukke område ved Jordbassinerne i Assens ville være et oplagt sted
at etablere et lignende turismetilbud, der kunne understøtte områdets profil og udbud.

1: En unik ferieby i naturen
Små individuelle feriehuse midt i naturen skal tilbyde en unik ferieoplevelse tæt på havet og byen. Husene placeres frit i landskabet
på landskabets præmisser. Nogle ’putter sig’ i ly af træerne, mens
andre har udsigt over det åbne landskab og havet. Alt efter placering tilbyder de hver især en forskellig oplevelse. Feriehusene
bindes sammen af en fælles gangbro, der snor sig gennem landskabet og videre ned til kysten og søbadet.
Planen indeholder ca. 70 feriehuse af varierende størrelse. Husene bygges som små individuelle enheder i en-to etager. De
opføres i naturmaterialer, fx træ og sten, der falder naturligt ind i
omgivelserne og giver området en bæredygtig profil.
KULTURMILJØ
Assens Sukkerfabrik er et markant vidnesbyrd om industrialiseringen af sukkerproduktionen på Fyn. Industrimiljø indeholder
sukkerfabrik, administrationsbygninger, saftstation, skorsten,
arbejderboliger samt et større landskabeligt område fra industriens Jordbassiner. Fabrikkens fysiske kulturmiljø er bevaret i sin
helhed, og trods flere udvidelser og ombygninger har anlægget
et stort kulturhistorisk formidlingspotentiale.
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Sukkerfabrikken har undergået en transformation og indeholder i
dag rådhus, politistation og arena. De gamle siloanlæg er fjernet,
men overordnet har området en høj fortællerværdi. Jordbassinerne har udviklet sig til et spændende bynært kulturlandskab, der
samtidig fortæller om en vigtig industrihistorie i Assens.

2: Landskabshotel i høj kvalitet
Midt inde mellem træerne placeres et nyt landskabshotel i høj
kvalitet. Med forskudte flader og terrasseringer vokser hotellet
som et bjerglandskab op af jorden, og skaber en myriade af forskellige rumlige oplevelser. Landskabshotellet er et supplement
til de individuelle ferieboliger, og tilbyder gæsterne en alternativ,
landskabelig ferieoplevelse i de rolige omgivelser.
Planen indeholder et nyt landskabshotel inkl. fællesfaciliteter som
restaurant, lobby og fælleszoner samt parkering. Landskabshotellet skal opføres i naturlige materialer - som træ og sten - der
understøtter feriebyens naturprofil.

3: Vand & wellness i rolige omgivelser
På kanten af feriebyen - med udsigt over jordbassinerne og
kysten - placeres et spa & wellness-hus med sauna, dampbad
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Foto: Roskilde Kommune

Foto: Lisa Risager

VED MUSICON I ROSKILDE er skatebanen en af hjørnestenene i det nyanlagte urbane kvarter - og er foruden sit rekreative islæt også en camoufleret LAR-løsning.

KASTRUP SØBADS skulpturelle kvalitet inviterer til opdagelse og interaktion, og
den lette trækonstruktion er både holdbar og let at udskifte med tiden.

Foto: Rasmus Norlander

Foto: GHB Landskabsarkitekter

FUGLEKIGGERTÅRNET VED TIPPERNE i sydenden af Ringkøbing Fjord
er et af flere elegante indgreb i naturområdet, der understreger
områdets skønhed snarere end at beskæmme det.

FODBOLDEKSPERIMENTARIET I HERNING er et nyskabende sportsanlæg, der inviterer til leg og
anderledes bevægelsesaktiviteter for blandt andet Herning Fremads fodboldspillere.

samt varme og kolde bade. Her kan besøgende og byens borgere nyde roen i smukke omgivelser. Fra wellness-huset er der
direkte adgang til søbadet via en gangbro, som giver gæsterne
mulighed for at kombinere varme bade og kolde gys.

offentlig adgang til området. Informationstavler og udkigsposter
formidler områdets historie og iscenesætter landskabet. Nye
stier og anlæg skal iscenesætte og fremhæve stedets særlige
kvaliteter. Her spiller naturen hovedrollen.

Planen indeholder et spa & wellness hus på én etage. Denne bebyggelse skal ligeledes opføres i naturlige materialer, der understøtter feriebyens profil.

Planen indeholder styrkede stisystemer og en række blå og grønne støttepunkter.

4: Det vilde søbad på kanten af Jordbassinerne

Den grønne boldpark samler alle byens idrætsforeninger i et nyt
idrætslandskab ved Sukkerfabrikken. Det flade, karakterløse
landskab moduleres med bakker og søer, som trækker det vilde
landskab ind i området og skaber en naturlig sammenhæng til
Jordbassinerne. Nye boldbaner, aktivitetsområder, fitnesszoner
og lign. puster liv i området, og skaber et attraktivt og nytænkende bevægelsesområde. Nye stibroer fra bakketop til bakketop
forbinder området med Jordbassinerne, skovanlægget og bymidten.

For enden af gangbroen på kanten af Jordbassinerne og med
udsigt over havet placeres et nyt søbad. Her kan gæsterne og byens borgere få en helt unik badeoplevelse. Havnebadet opføres
som en let trækonstruktion – som en skulptur i kystlandskabet.
Planen indeholder et nyt søbad med sauna, omklædningsrum og
toilet. Bebyggelsen skal opføres i træ - eksemplevis Azobétræ,
som tåler vand og vejr.

5: Den vilde landskabspark
Jordbassinerne bevares og videreudvikles som et vildt og anderledes naturområde. Et netværk af stier og små nedslag sikrer

6: Den grønne boldpark

Planen indeholder en bearbejdning af landskabet med bakker og
søer, evt. naturlige regnvandsbassiner, nye stibroer samt forskellige typer boldbaner og små aktivitetszoner.
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RAMMER FOR UDVIKLING AF
ASSENS BY SOM HELHED

Landskabet og det grønne
Arealerne rundt om Assens by er udpeget til fremtidigt skovrejsningsområde, som når de bliver realiseret vil pakke byen ind i
skov.
Mod syd trækker Ådalen landskabet helt ind til bymidten og adskiller bymidten fra erhvervsområdet. Mod nord foreslåes en ny
skovkile, som trækker skoven ind til boligbyen, og giver borgerne
direkte adgang til skoven. Nye boligområder placeres på kanten
af skoven med direkte adgang.

Trafik og parkering
Der er i dag tre hovedankomstveje til Assens by. Kildensmindevej
mod nord giver adgang til byens grønne boligby. Odensevej/
Østergade leder besøgende gennem ”den grønne byport” og
videre ind i bymidten. Mens Sønder Ringvej giver adgang til erhvervsområdet syd for byen.
I fremtiden skal tung trafik primært ledes ad Sønder Ringvej.
Odensevej/Østergade skal være byens præsentable ankomstvej, mens Kildensmindevej skal betjene boligbyen.
OMLÆGNING AF SØNDER RINGVEJ VED HAVNEPLADSEN
For at styrke forbindelse mellem by og havn og undgå tung trafik
på havnepladsen føres Sønder Ringvej i fremtiden sydvest om
det tidligere rådhus. Langs havnekanten og den nye havneplads
anlægges Sønder Ringvej med hastighedsbegrænsende foranstaltninger. Opmarchplads til færgen integreres i vejløsningen for
Willemoesgade.
Der anlægges to nye parkeringspladser henholdsvis nord for den
nye havnebebyggelse og syd for det tidligere rådhus.

Gode boliger og levende havneområde
Et varieret udbud af boligtyper og boformer skal supplere det nuværende tilbud og trække nye borgere til byen.
SKOVHUSENE
Arealerne langs Kildenmindesvej er udlagt til fremtidigt boligområde for tæt-lav og åbent-lavt byggeri. Ved at trække den
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omkringliggende skov helt ind til boligerne kan man skabe en
række attraktive boligområder med skoven som nærmeste nabo.
Bebyggelsen kan placeres som små enklaver i skoven med 1020 boliger i hver, der kan danne rammen om et bofællesskab, som
enkeltstående skovhuse omgivet af træer eller en mere klassisk
bebyggelse med enfamiliehuse omkranset af skov.
ET NYT HAVNEKVARTER
Den nordlige del af erhvervshavnen omdannes til byområde med
boliger, hotel og mulighed for enkelte små caféer og havnerelaterede butikker i takt med at de nuværende aktiviteter nedlægges
eller flytter.
FORTÆTNING OG TRANSFORMATION AF BYMIDTEN
Som konsekvens af at handelslivet fremover koncentreres i den
vestlige del af Østergade ned mod havnepladsen, skal den
nuværende del af handelsgaden øst for Tobaksgaarden/Plum
omdannes til boliger i takt med at butikkerne flytter.
Den eksisterende bygningsmasse skal transformeres og revitaliseres. Ved at udpege fredede og bevaringsværdige bygninger i
bymidten - og samtidig give mulighed for at bygninger med lavere
bevaringsværdi kan erstattes af nyt byggeri - kan man fortætte og
forny bymidten.

Ferie- og fritidslandskab ved Jordbassinerne, marinaen og Arena Assens
Marinaen, Arena Assens og Jordbassinerne omdannes til et aktivt
ferie- og fritidslandskab. Langs Sønder Ringvej er et stort areal
udlagt til fremtidig bebyggelse. Her placeres en ny ferieby med
ferieboliger, hotel, wellness og havnebad som sammen med den
eksisterende campingplads, sommerhuse og marinaen skaber
et ferieressort med en vifte af forskellige overnatningstilbud og
oplevelser, som kan trække turister til byen.
Arena Assens bliver styrket som byens nye samlingspunkt for
idræt og bevægelse. Området skal forbeholdes boldbaner og
idrætsanlæg. Ved at bearbejde landskabet med små bakker og
beplantning skabes der sammenhæng til Jordbassinerne.
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