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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: CENTRALT I NÆSTVED
Ressource City ligger centralt i Næstved - tæt på centrum, infrastruktur 
og naturoplevelser.

TYPOLOGIER
Området omkring Maglemølle er meget forskel-
ligartet og består af blandt andet beboelseskvar-
terer, detail- og erhvervsområder, samt rekreati-
ve områder, parker, skove og landbrugsarealer. 
Disse forskellige typologier danner tilsammen et 
væv af forskellige tilbud og muligheder, og har 
alle deres berettigelse i Næstveds fremtidige ud-
vikling. Maglemølles centrale placering mellem 
by og havn, mellem land og vand skaber en unik 
mulighed for at aktivere borgere og erhvervsliv i 
en ny sund landskabstypologi.

INFRASTRUKTUR
Maglemølles centrale placering i forhold til cen-
trum, skaber mulighed for at Ressource City i 
fremtiden kan udvikle sig som en integeret del af 
byen og detailområderne. I stedet for at fungere 
som en “lukket flaske”, ligger der et potentiale i 
at åbne op for både erhvervslivet og borgerne, 
der allerede omringer Maglemølle. Den gode 

kobling til Næstved centrum, gør desuden at der 
er en god fungerende infrastruktur i området. De 
store hovedveje der omringer Næstved, er let 
tilgængelige fra Maglemølle, og forbinder des-
uden både ind- og udland.

Næstved Station er også i gåafstand fra Mag-
lemølle, noget der gør togtrafik attraktivt for de 
der arbejder eller besøger Maglemølle. Med ud-
sigten til den fremtidige togforbindelse til Køben-
havn, bliver Næstveds placering på Sjælland 
kun endnu mere central.

Maglemølles kobling med havnen, der løber 
hele vejen ud til Karrebæksminde Fjord, skaber 
også muligheder for skibstrafik til og fra området. 
Dette vidner om Næstveds tidligere centrale rol-
le som en stor industriby- og handelsby - og siger 
noget om Ressource Citys potentialer for fremti-
den.
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Ressource City kobler de grønne områder fra nord til syd gennem byen
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EN GRØN REKREATIV KOBLING
Næstved centrum er i dag omringet af grønne 
naturområder, samt jordbrugsområder. Syd for 
Maglemølle ligger den selvgroede skov, der for-
binder friluftsområdet langs Susåen. Mod nord, 
hvor Susåen fortsætter mod Herlufsholm, ligger 
et andet grønt friluftsområde, der strækker sig 
ned mod Næstved centrum. 

Ressource City skal ikke danne en barriere for 
disse naturområder og den tilhørende biologiske 
mangfoldighed. Det er heller ikke ønsket at indu-
striens bygninger skal stå i skærende kontrast til 
de landskabelige træk i Næstved. I stedet skal 
Ressource City forbindes til de grønne områder 
via fritidsruter. På den måde kobles de grønne 
områder i nord og syd sammen - gennem Res-
source City - og danner en lang grøn forbindelse. 
Denne forbindelse kalder vi “Den Grønne Sti”.

Det skal dermed være muligt at tage en spadse-
re- eller cykeltur igennem Ressource City uden at 
industriens bygninger devaluerer naturen. Tvært-
imod skal natur og industri indgå i en symbiose, 

RESSOURCE CITY: EN NY DEL AF BYEN
Diagrammerne til højre viser tre vigtige elementer for hvordan Ressource 
City skal forholde sig til Næstved by.

hvor kvaliteten af industrien højnes af naturen og 
omvendt. Der vil være ’lomme’parker der skaber 
rammerne omkring virksomhedernes udearealer, 
hvor der kan dyrkes grøntsager og spises frokost 
i grønne omgivelser, uforstyrret af de industrielle 
processer. Der vil være dyrkningsområder og 
skov syd for området og der vil være parker og 
vandreruter for borgere og besøgende.

Vandreruterne indskrives som en naturlig del af 
bygningsmassen og de grønne processer der 
foregår i bygningerne vil blive en del af rutens 
attraktioner. Udover dette vil der være mulighed 
for at udnytte havnebassinet til at bade. Disse 
tiltag vil gøre Ressource City til et nyt rekreativt 
område, centralt i Næstved.

EN FORLÆNGELSE AF DETAILOMRÅDERNE
Eftersom Ressource City arbejder med at blive 
en integreret del af Næstved centrum, skal der 
også åbnes op for detailhandelsområderne. 
På den måde bliver Ressource City en ny del af 
byen, hvor borgere og industri møder hinanden.
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Ressource City er et midtpunkt blandt Næstveds rekreative områder

DIGTERKVARTERET

RESSOURCE CITY

MARK KVARTERET

MUSIKBYEN

NÆSTVED NORD

SYDBYEN

APPENÆS

SUSÅ

LILLE NÆSTVED

KLOKKERKOHAVE
SKYTTESKOV

KLOSTERSKOV

FRIHEDEN

KOHAVE

HERLUFSHOLM

EVERGRØFT

REKREATIVE OMRÅDER

Ressource City udvider detailhandelsområderne i Næstved
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Kan man!

Kan man skabe et område som bliver et naturligt tilløbsstykke og et identitetsskabende element 
i en by med en lang og stolt industrihistorie?

Kan man skabe et område hvor produktionsvirksomheder og de industrielle processer bliver en 
fordel for byrummene frem for en gene?

Kan man give havneløbet tilbage til Næstved og samtidig skabe et vibrerende, rentabelt og 
rekreativt havneområde hvor borgere i alle aldre kan blive en del af den samme bæredygtige 

fremtid?

Kan vi gentænke forholdet mellem produktion og forbrug, og kan vi gøre det så sjovt at gen-
bruge at man hellere vil aflevere sine ting på fabrikken end i skraldespanden?

Det tror vi!


