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OMRÅDE: INNOVATION
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Innovationen er forudsætningen for hele om-
rådet og et nødvendigt skridt på vejen mod ny 
grøn industri på Maglemølle. Ressource Centeret 
i den gamle kraftcentral er banner-fører for inno-
vationen i Ressource City. Her bliver åbne kon-
torpladser for iværksættere, udstillinger, forelæs-
ningrum og mange andre tiltag der kan skabe 
større og bedre kontaktflader mellem virksom-
heder, skoler, kommunen og borgerne. I stue-
etagen placeres også FabLab, som er produk-
tionsfaciliteter for almindelige mennesker uden 
kendskab til produktionsapparater. Her kan 
borgere få deres indre tømrer-drømme opfyldt i 
rammer der tillader store tanker og projekter. 

Udover Ressource Centeret vil en tæt kontakt til 
de nye virksomheder i Ressource City ske i kraft 
af forskningsstationer i de enkelte lejemål, hvor 
erhvervs-ph.d.er kan have deres daglige gang i 
tæt samarbejde med erhvervslivet. Publikumad-
gang til hele området og indblik i produktions-
metoder og processer giver også Næstveds bor-
gere et øget grundlag for selv at iværksætte ved 
hjælp af innovation. 
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INNOVATION

BYG: 29
FAB. LAB.
433 M2

PARKERING
84 STK.

TESTFACILITETER

SKULPTURPARK

INDGANG

BYG: 30
KONTOR OG

MØDELOKALER
423 M2

BYG: 30
KONTOR OG

MØDELOKALER
248 M2

BYG: 29
UDSTILLING
433 M2

Berørte bygninger:  
29, 30

Funktioner: 
Ressource Center, kontor, mødelokaler, Fablab, 
skulpturpark, parkering

Areal: 
1.537 m2 (Samlet)

Indgreb: 
Èntre gennem, byg. 30. 
Brugte containere indrettes som åbne kontorer 
og stables i byg. 29. 
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Ressource Center
+

FabLab 
Parkering 84 stk. 

Test Faciliteter Skulptur Park 

Åbne Værksteder
(778 m2)

Værksteder
(1658 m2)

Økocafé
(125 m2)

Økocafé
(49 m2)

Værksteder
(600 m2)

Værksteder
(960 m2)

Udsnit plan 1:500
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KONTORFACILITETER
De fysiske rammer skal bestå af 
lejemål med varierende størrelse 
og lejeperiode. Således vil der 
både findes enkelte kontorpladser, 
der kan tages i brug uden 
forudgående aftale og større 
lejemål der med lav lejepris kan 
være en oplagt ramme omkring et 
firma i vækst. Opvarmes til 
minimum 18 grader.

DAGSLYS TIL ARBEJDSRUM
Skal sikre at arbejdsområdet 
fremstår velbelyst.

ON-SITE LÆRING
Formidlingen fungerer som 
såkaldt on-site undervisning, hvor 
man kan besøge de lokale 
fabrikker og selv prøve kræfter 
med upcycling.

PROTOTYPEVÆRKSTED/FABLAB
Da udviklingen i Ressource City 
omhandler ressourcer og produk-
tion, vil en vigtig ingrediens i 
Ressource Centeret være 
muligheden for at afprøve 
teknologier i 1:1.

VISUELFORBINDELSE TIL BYRUM
Den faste strøm af besøgende er 
vigtig for at skabe opmærksomhed 
omkring de udviklede produkter og 
vil samtidig vække nysgerrighed og 
udvide horisonten for gæsterne.

Kontorfaciliteter (Opvarmede M2)
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Eksponering

PRINCIPSNIT INNOVATION

For at innovation skal opstå, er det essentielt, at 
viden flyder frit mellem brugere og producenter 
af varer, samt mellem virksomheder og forsk-
ningsverdenen. Der må derfor fokuseres på at 
skabe rammer for at fremme vidensdelingen og 
et spillerum for innovativ tænkning. Ressource 
Centeret skal være hele områdets hjerte og vi-
densbank. Den centrale placering er derfor vig-
tig, eftersom den henvender sig til alle aktører 
- både administrationen, borgerne, virksomhe-
derne og uddannelsesinstitutioner.
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UPCYCLING - IKKE RENOVERING
Den samlede bygningsmasse på Maglemølle er 
mange tusind kvadratmeter, og bygningernes 
stand varierer meget afhængigt af byggeår og 
kvaliteten af vedligeholdet.
Det kan derfor være svært at forestille sig en 
rentabel metode, der kan puste liv i de gamle 
bygninger og som ikke kræver et stort kapitalind-
skud. Ikke desto mindre er det nødvendigt at fin-
de den rigtige løsning for området, så planerne 
for Ressource City kan udfoldes i den grad som 
det er ønsket fra Næstved Kommune.

DE FREMTIDIGE LEJERE
Ressource City er ikke et gennemsnitligt udvik-
lingsprojekt. Det handler ikke om at bygge bo-
liger ved vandet og sælge dem, men derimod 
om at granske en eksisterende bygningsmasse 
for potentiale og stile målfast efter at frembringe 
disse kvaliteter.
De fremtidige aktører i Ressource City er derfor 
ikke børnefamilier, men innovations- og produkti-
onsvirksomheder der søger nogle gode rammer 
om deres virksomhed, i et miljø hvor sparring og 
fællesskab er en del af grundtankerne.
Der er således ikke behov for at gennemreno-
vere de enkelte bygninger på Maglemølle, for at 
få veltempererede rum til en stab af kontoran-
satte. Der er derimod behov at skabe nogle få 
udvalgte områder for administrationsarbejde, i 
tæt kontakt til store grove produktionsområder. 
Produktionsområderne har mere moderate krav 
til opvarmning og dagslys og det økonomiske 

HOT-BOXES
Det arkitektoniske greb for den fremtidige upcyling af bygningsmassen 
på Maglemølle.

input der kræves er således meget mindre end 
ved en klassisk renovering. 

VARME KASSER
Vores koncept for udviklingen af Ressource City 
er således at arbejde med præfabrikerede kas-
ser, der placeres strategisk fornuftigt i den frem-
tidige helhedsplan og som på den måde giver 
værdi til resten. Dette kan eksempelvis være et 
præfabrikeret administrationskontor i forbindelse 
med et værksted, eller en produktionslinje. Ho-
vedparten af de rum der tages i brug, rengøres 
og opryddes således kun, hvilket gør indgangs-
barrieren for etablering i Ressource City lavere 
end andre steder.
Bygningsmassen på Maglemølle betragtes som 
en stor skal, der kan bruges som en gratis klima-
skærm som den er i dag. Dette sænker isolerings-
kravene til de præfabrikerede rum, og gør af-
slutninger på modulerne lettere, da de ikke skal 
håndtere regnvand.
Hvert område har forskellige behov, og mæng-
den af præfabrikerede moduler svinger således. 
I området for direkte genbrug vil metoden med 
de præfabrikerede rum, være aktuel i forhold til 
etablering af specialbutikker i de industrielle rum-
ligheder. Således opnår man en kombination 
af forskellige detail-typologier som kan supplere 
hinanden i den fremtidige byplan.

Reference: Tate Modern, Herzog & De Meuron



65

Reference: Rockmagnet, COBE
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Innovation er forudsætningen for grøn vækst! I 
første omgang vil vi etablere en base i form af et 
Ressource Center. Ressource Centeret vil være 
udgangspunktet for Ressource City der vil facili-
tere alt fra konferencer, mødelokaler, kontorfæl-
lesskaber og undervisning mm.

Ressource Centeret vil ydermere facilitere mø-
det mellem industri, borgere, uddannelse og 
offentlige funktioner og derved skabe en stærk 
platform for etableringen af en velfungerende 
industrisymbiose. Herfra vil Ressource City trække 
flere virksomheder og arbejdspladser til løbende 
og den grønne vækst vil være en realitet.

Ressource Centeret bliver pionerprojektet, der 
beviser, at helhedsplanens planlægningsforslag 
er rentable, bygbare, bæredygtige og fleksi-

RESSOURCE CENTERET
Det arkitektoniske greb for den fremtidige upcyling af bygningsmassen 
på Maglemølle.

ble. Ressource Centeret kommer samtidig til at 
danne rammerne om det kommende sekretari-
ats dagligdag og vil huse udstillinger, workshops 
og andre arrangementer, der løbende formidler 
Ressource Citys udvikling til borgere i Næstved 
og andre interessenter.

Arbejdet med vidensressourcer og referencestu-
dier har udmundet i en robust strategi for udvik-
ling af innovation med de for hånden værende
ressourcer ved Ressource City. Konceptet tager 
udgangspunkt i en sammenlægning af alle ek-
sisterende videns aktører på ressourceområdet 
under ét tag med vidensdeling og formidling 
som hovedfokus. Sekretariatet spiller i denne 
sammenhæng rollen som videns koordinator, 
der samler trådene og faciliteter den interne og
eksterne kommunikation.
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