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Introduktion
Hvad er Ressource City?
Ressource City: Kontekst
Ressource City: Masterplan
Ressource City: Områder
Ressource City i fremtiden
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RESSOURCE CITY INTEGRERES I NÆSTVED
Maglemølle har længe været et lukket område, 
skærmet i sin flaskeform fra resten af byen. Øn-
sket for fremtiden er at dette område i større 
grad skal integreres og smelte sammen med 
centrum-området. Ved at åbne op med ny infra-
struktur, “Den Grønne Sti”, og ved at upcycle de 
eksisterende bygninger, vil Ressource City træk-
ke både virksomheder, uddannelsesinstitutioner 
og borgere ind til området.

Ressource City, som et nyt og levende centrum-
område, skaber samtidig en opfordring til at kig-
ge på zonerne omkring Maglemølle. Dette er zo-
ner hvor Ressource City møder den eksisterende 
by - og med den store udvikling der vil tage plads 

UDVIKLINGSPOTENTIALER
For at Ressource City skal blive en integreret del af byen, er det vigtigt 
at tænke hvordan den skal udvikle sig - både indenfor og udenfor 
“flasken”.

på Maglemølle, kan der samtidig opstå poten-
tialer for at udviklingen og væksten breder sig 
udover flaskeformens grænser. På lige linie med 
at Næstved rykker nærmere Ressource City, kan 
Ressource City også forankres ud i byen.

FIRE UDVIKLINGSOMRÅDER
I løbet af de sidste sider, kigger vi derfor nærme-
re på fire områder, der alle grænser op til Res-
source City. Her ser vi muligheder for nye byud-
viklingsprojekter, og en stærkere kobling mellem 
by og havn, mellem Næstved og Ressource City. 
Områderne er vist i diagrammet til venstre, og in-
deholder både eksisterende, samt forslag til nye, 
bygninger.

“Med den store udvikling der vil ta plads på 
Maglemølle, kan der samtidig opstå potentialer 
for at denne udvikling kan brede sig, udover sin 
flaskeform. På lig linie med at Næstved rykker ind 
på Ressource City, kan derfor Ressource City også 
rykke ud i byen.”



102

UDVIKLINGSOMRÅDE 1
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Relevante bevaringsværdige bygninger / virksomhederFunktioner i dag Funktioner og infrastruktur i fremtiden
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UDVIKLINGSOMRÅDE 1
Produktion mod syd og bedre 
forbindelser.

Syd for den eksisterende bygningsmasse vil der i 
fremtiden være mulighed for at udvide Ressour-
ce City med tre byggefelter, hvor der tilsammen 
kan opføres 6500 m2 til produktionsformål.
De tre nye byggefelter vil ligge optimalt i forhold 
til den nye adgangsvej syd om området.
Mod vest er det muligt at tage de erhvervsmål 
i brug der ikke er det i dag og således skabe et 
udvidet Ressource City område, der kan nyde 
godt af de samme infrastrukturelle forbindelser 
som resten.
Fodgængerforbindelsen til området forbedres 
igennem nye grønne områder og grønne stifor-
løb.
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Upcycling 3:
Produktion (1477 m2) Upcycling 3:

Produktion (1653 m2)

Upcycling 3:
Produktion (3366 m2)

Upcycling 3:
Produktion (1426 m2)

Udsnit plan 1:500
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UDVIKLINGSOMRÅDE 2



107Foto: Stig Håkansson
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Planområdet i fremtiden
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UDVIKLINGSOMRÅDE 2
Kontorer, hoteller og grønne 
forbindelser.

Øst for havneløbet ligger i dag et erhvervsom-
råde der i fremtiden vil kunne tænkes ind i Res-
source City. Området udgøres i dag af en masse 
velfungerende industrielle bygninger, der sag-
tens vil kunne tages i brug til indsamlings- eller 
oparbejdningsvirksomheder.
Forbindelsen på tværs af vandet sker via en høj-
bro, der tillader at trafikken til havnen kan forlø-
be, som den altid har, men at der samtidig bliver 
mulighed for at fodgængere kan komme til Res-
source City uden at skulle omkring centrum først.
Højbroen bæres af to bygninger i 9-10 etager 
der skaber en port til området og som huser ho-
tel eller kontor.
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UDVIKLINGSOMRÅDE 3



111Foto: Stig Håkansson
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Infrastruktur i fremtiden

Funktioner og infrastruktur i fremtiden

UDVIKLINGSOMRÅDE 3
Omgivelserne matcher indholdet.

Ressource City vil i fremtiden byde fodgængere 
velkommen til området med tre parkforløb, der 
leder besøgende naturligt ind på området.
Disse parkforløb vil være en blanding mellem en 
klassisk karre-gård, en offentlig park og private 
haver.
Forløbet integrerer først og fremmest den omgi-
vende infrastruktur i Ressource City, men bygnin-
ger og byrum skal ligeledes integreres.
Parkrummene fra Ressource City bindes derfor 
sammen med grønne områder i det fremtidige 
erhverv og facaden mod Engvej trækkes op 
med en ny bygningskrop der fortsætter typolo-
gien fra boligområdet.



113

Detail og Bolig
(1512 m2) Detail og Bolig

(1944 m2)
Detail og Bolig
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Udsnit plan 1:500
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UDVIKLINGSOMRÅDE 4



115Foto: Stig Håkansson
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Funktioner og infrastruktur i fremtiden

UDVIKLINGSOMRÅDE 4
Mere rekreation og bedre 
forbindelse

Mod nord findes det største potentiale for at inte-
grere Ressource City med den omkringliggende 
by.
I dag er der få tiltrækningspunkter på ruten, men 
i fremtiden skal området være en forlængelse af 
detailområdet i Ressource City. Her skal skabes et 
forløb fra centrum og mod Ressource City, fyldt 
med ’lomme’parker, kulturelle tilbud og detail.
Ruten skal understøtte bløde trafikanter og ind-
arbejde de skulpturelle kvaliteter der ligger i de 
opmagasinerede materialebjerge der findes på 
kajkanten.
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Detail og Bolig
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Udsnit plan 1:500
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Reference: “Cykelslangen” af DISSING+WEITLING,  Danmark
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Reference: Svævebane, San Diego Zoo, USA


