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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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TILTAG 1: “STITCHING”

PROBLEM 1: LUKKET 
FLASKE

PROBLEM 2: éN STOR
BYGNINGMASSE

TILTAG 2: SUBTRAKTION 
AF BYGNINGSMASSEN

Ved at bryde flasken, bliver grænsen mellem 
by og industriområde opløst. Her vil vi forlænge 
forbindelsen af de eksisterende omgivelser ind i 
området. For eksempel vil vi forbinde den østlige 
side af Maglemølle med Sydbyen via en bro for 
cyklister og gående borgere. 

Maglemølle er et lukket industriområde, der af-
skærmer sig fra resten af byen med sin flaskeform. 
Flaskeformen defineres af det omkring liggende 
landskab. Til vest for Maglemølle afgrænses om-
rådet af niveau forskellen der er i landskabet. 
Byen ligger højest, mens Maglemølle ligger ca. 
4m dybere nede i landskabet. 
øst for Maglemølle afgrænses området af det 
omkring liggende vand, hvor her ligeledes er 4m 
i niveau forskel fra vandoverflade til landniveau-
et på kajen. 
Syd for Maglemølle er der den selvplantede skov 
som danner grænse mellem Maglemølle og 
byen.

En af de store hæmsko i forhold til at tage byg-
ningerne på Maglemølle i brug i dag er størrelsen 
på komplekset. De eksisterende bygninger blen-
der sig ind i hinanden, hvilket gør at oversigten 
over de forskellige lejemål er svær at udpege. 
Lystilførelsen til lokalerne og adgangsforholdene 
er også dårlige. 

For at gøre plads til flere lejere skal voluminet 
splittes op i mindre voluminer og der skal etable-
res bedre adgangsveje for industriens køretøjer. 
Ved at forlænge aksen fra nord til syd, splittes 
bygningsmassen i to, og danner åbenhed, lys og 
luft.
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SYDBYEN

NÆSTVED VET 
OG LILLE NÆSTVED

KARREBÆKVEJ

LAGUNESTIEN 
KARREBÆKFJORD

LAGUNESTIEN 
KARREBÆKFJORD

NÆSTVED VET 
OG LILLE NÆSTVED

AXELTORV 
CENTRUM

TILTAG 3: NY INFRAS-
TRUKTUR

PROBLEM 3: DåRLIG 
INFRASTRUKTUR

PROBLEM 4: OPDELTE 
GRøNNE OMRåDER

TILTAG 4: NY GRøN 
FORBINDELSE 

Hvis området i fremtiden skal kunne rumme en 
større andel af industri og samtidig gøre plads til 
fodgængere, cyklister og privatbilister skal det 
ene nuværende adgangspunkt suppleres af for-
skellige adgangsveje for forskellige typer af be-
søgende. De nye veje til infrastruktur, sammen 
med subtraktionen i bygningsmassen, skaber 
bedre tilgængelighed mellem Maglemølle og 
byen, samt internt mellem bygningerne.

Der findes i dag kun én adgangsvej for alle køre-
tøjer til Maglemølle. Dette sker fra den nordlige 
side af byen - Fabriksvej, hvilket belaster infra-
strukturen i byen og i Maglemølle området. Tun-
gere trafik er tvunget til at cirkulere omkring byg-
ningerne på Maglemølle, på grund af den tætte 
bygningsmasse og mangel på veje.

Maglemølle er i dag omringet af grønne natur-
områder i nord og syd. I dag mangler dog forbin-
delse til og mellem disse områder. Der findes dog 
mindre “grønne lommer” mellem nogle af byg-
ningerne, der vidner om potentialet om at for-
ene natur og industri i et nyt rekreativt område.

Den selvgroede skov mod syd er et smukt vidnes-
byrd om den lokale biodiversitet og skal derfor 
bevares i så vid udstrækning det er muligt. Den 
skal dog ikke danne en barriere for Maglemølle, 
men skal i stedet drage folk ind til området med 
stier og naturaktiviteter.
Ved at koble dette naturområde, med de grøn-
ne områder nord for Maglemølle, skabes en grøn 
forbindelse, med biodiversitet og rekreative om-
råder. Denne forbindelse kalder vi “Den Grønne 
Sti”.
Denne grønne forbindelse har også potentialet 
til at sprede sig mod de omkringliggende omgi-
velser udenfor Maglemølle.
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NÆSTVED 
ST.

NÆSTVED 
ST.

TILTAG 5: UDVIKLING AF 
OMRåDET

TILTAG 6: GONDOL

PROBLEM 5: LUKKET
“URBAN FACADE”

PROBLEM 6: INGEN 
KOBLING MED CENTRUM

I fremtiden skal industrien vises frem og beundres 
af forbipasserende. Dette sker bl.a. ved hjælp af 
de grønne stier, som placeres sig mellem byg-
ningsmasserne. 
Ved at skabe en livlig urban facade, skabes der 
harmoni mellem bygningsmassen og de åbne 
områder. 

For at Ressource City kan få luft under vingerne 
og for at centrum i fremtiden kan bibeholde sit 
forretningsmæssige momentum skal de to kob-
les naturligt sammen. Personale, turister, og bor-
ger skal i fremtiden benytte sig af gondolen som 
giver adgang til Maglemølle fra en ny vinkel. 
Gondolen skaber direkte adgang fra Næst-
ved togstation, samt giver turister og gæster en 
spændende oplevelse gennem byen samt mu-
ligheden for at se området fra et nyt perspektiv.

En fysisk faktor der afskærmer Maglemølle fra 
sine omgivelser er niveauforskellen fra Fabriks-
vej til Maglemølle. Den optræder i dag som en 
skrænt med beplantning, der er beregnet til at 
afskærme omgivelserne fra industrien, som tidli-
gere blev betragtet som et negativt element i en 
bymæssig sammenhæng. 

I Næstved centrum findes et solidt funderet de-
tail- og erhvervsliv. I dag er der dog ingen naturlig 
forbindelse mellem centrum-området og Magle-
mølle. De to områder er adskildt af Havnegade, 
der er en central og trafikeret vej i Næstved.
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FASEPLAN

1 : reSSource center
Første skridt på vejen mod Ressource City er 
etableringen af Ressource Center. Indtagelsen 
af den gamle kraftcentral kan ske med et mindre 
økonomisk indskud og effekten for det fremtidige 
Ressource City vil være enorm. Det fremtidige 
sekretariat vil varetage administrative opgaver 
og formidle Ressource Citys budskab ud i de rig-
tige kanaler.

Den rette kommunikation i denne fase vil tiltræk-
ke relevante industrielle partnere, som igen vil 
drive udviklingen af Maglemølle-området frem-
ad. I første fase foreslås et bytte med Ragn-Sells 
så der kan etableres en forplads foran Ressource 
Center. Her laves parkering og et parkområde, 
så vidensturister fra hele landet kan besøge om-
rådet.

2 : genbrugStorvet
Næste skridt på vejen mod visionen er en vink-
ling af virksomhederne omkring genbrugstorvet 
i en mere borger-orienteret retning. Folk skal be-
gynde at forstå at Ressource City er et sted man 
kan besøge og hvor produkter kan byttes og re-
pareres. De nuværende lejere får således et eks-
tra forretningslag tilført og de ubenyttede byg-
ninger får et løft, så de lettere udlejes. Området 
omkring genbrugstorvet vil skabe et attraktivt 

Ressource City er en vision for Maglemølle. Visionen indeholder 
krævende og ambitiøse tiltag, der dog kan inddeles i mindre faser for 
lettere udførsel.

urbant område med rekreative funktioner. Der 
vil være cafeer og et forretningsliv, der vil lokke 
besøgende til, fra Næstved og omegn.

3 : reSSource Parken
Nord for Ressource Centeret skal der skabes en 
ny indgang til Ressource City. Det eksisterende 
motiv fra havnen med bunker af ressourcer der 
glitrer i sollyset flyttes ind i parken og gøres til en 
del af ’Den Grønne Sti’, der binder området med 
Næstved by.

Adgangsvejen til området bliver således en at-
traktion i sig selv og de skulpturelle bjerge af 
endnu ikke reparerede cykelstel, gamle mursten 
og tømmer bliver et levende kunstværk, der invi-
terer borgere ind i området. Rekreation og inno-
vation går hånd i hånd vest for Ressource Cente-
ret, hvor platforme til prototyper fra Fab-Lab står 
spredt i landskabet til inspiration for besøgende.

4 : ny adgangSvej
Syd om den eksisterende bygningsmasse skal  
der etableres en vej, der sikrer en opdeling af 
tung trafik fra bløde trafikanter. Den nye ad-
gangsvej vil give optimale muligheder for tilkør-
sel til de fremtidige lejemål i Ressource City og vil 
samtidig skabe et område der er sikkert for både 
gående trafikanter og industriens køretøjer.
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5 : ny Hovedåre
De eksisterende bygninger på Maglemølle rum-
mer et fantastisk potentiale. Både kulturelt, in-
dustrielt og kommercielt kan bygningerne i om-
rådet noget helt særligt. De repræsenterer en 
optimisme og en lokal identitet der kan blive en 
gevinst for Næstved på den lange bane. Dette 
ændrer dog ikke ved det grundlæggende fak-
tum at bygningerne alle er designet og bygget 
til et andet formål.

Maglemølle Papirfabrik var et sammensat indu-
strikompleks der blev udviklet gradvist over en 
årrække og som derfor er blevet strømlinet til 
netop denne form for produktion. De lange indu-
strihaller har understøttet produktet, men er i dag 
en hæmsko for en seriøs udlejningspolitik. Derfor 
skal bygningerne brydes op så infrastrukturen på 
området får bedre kår. Der skal etableres en ho-
vedfærdselsåre for industriens køretøjer igennem 
komplekset, som bliver en visuel forlængelse af 
den eksisterende ankomstvej til området. Dette 
vil ‘klippe’ bygningerne over i mere attraktive 
størrelser der vil hæve brugsværdien.

6 : nye fordelingSveje
Udover den nye hovedfærdselsåre igennem om-
rådet skal de eksisterende voluminer også bry-
des op i øst/vest-vendt retning. Dette gøres for at 

få mindre lejemål, med bedre adgangsforhold. 
Der indlægges således nye tilkørsler til lejemå-
lene, der sikrer høj brugbarhed. De nye åbninger 
i bygningsmassen bliver samtidig grønne lunger, 
der vil skabe attraktive udeopholdsområder for 
de ansatte i produktionsvirksomhederne.

De gamle shed-tage er unikke for området og 
bygningerne rives derfor ikke helt ned. Derimod 
bevares de konstruktive strukturer for de gamle 
lagerhaller, hvilket fæstner det nye industrikom-
pleks i stedets historie og skaber nogle spæn-
dende og særegne rum, der kan tiltrække virk-
somheder og turister.

7 : nyt udviklingSområde
Syd for den eksisterende bygningsmasse, ind-
dømmet af den nye adgangsvej til området ska-
bes en lomme til nye virksomheder. Dette områ-
de er tiltænkt virksomheder som gerne vil være 
en del af den industrielle klynge, men som ikke 
kan indfinde sig i den eksisterende bygningsmas-
se. Her skabes tre store lejemål, med optimale 
infrastrukturelle muligheder og med mulighed for 
tilpasning til den enkelte virksomhed.

8 : nyt anSigt mod byen
Niveauforskellen fra Fabriksvej til Ressource City 
udgøres i dag af en skrænt med beplantning, 

der skærmer mellem Maglemølle og omgivel-
serne. Denne skrænt skal erstattes af en støtte-
mur, så der kommer et reelt plateau langs med 
Fabriksvej, hvor fodgængere kan spejde udover 
det grønne industriområde.

Virksomhederne med facade mod den nye Fa-
briksvej opfordres til at lægge en udadvendt 
funktion, som butik eller showroom mod vest, så 
det nye ansigt mod byen kan løftes og få kvali-
tet. Ved at erstatte skrænten med en støttemur 
udnyttes pladsen bedre, og denne plads bruges 
til parkering, så der er mulighed for specialbutik-
ker mm.

9 : et blandet boligområde
Nord for den forlængede Engvej skabes et 
særligt boligområde. Niveauforskellen mellem 
Fabriksvej og Maglemølle udlignes her, ved at 
etablere parkering i plan med Maglemølle og 
etablere park/gårdrum oven på disse. Fodgæn-
gere på Fabriksvej ledes således lettere ind på 
området, gennem grønne parkrum med bolig-
bebyggelse omkring. Disse grønne fingre skaber 
en større interaktion mellem Maglemølle og om-
givelserne og dette vil give området en større til-
trækningskraft. De grønne fingre har udsigt over 
havnen og ender i tre butikspladser der omkran-
ses af boligbebyggelse. Disse tre butikspladser 

ligger som perler på en snor for gående trafikan-
ter der ankommer fra nord.

Boligtyperne vil være blandet bolig og erhverv 
med mulighed for et stort erhvervslokale i stue-
etagen, der reserveres til beboerne   x. Således 
vil Næstved kunne tiltrække en ny type borgere 
og samtidig understøtte visionen for Ressource 
City.

10 : ny Port
Mod øst skal der skabes en forbindelse der vil 
gøre det muligt for fodgængere og cyklister at 
ankomme til området via Fejøvej. Den nye for-
bindelse skal tilgodese havnens akitvitet og sam-
tidig skabe en naturlig forbindelse og et godt 
flow på tværs af havnen. Den fremtidige brofor-
bindelse knyttes derfor til en bygningstruktur på 
hver side af havnen. Således skabes der en høj-
bro, hvor husenes funktioner understøtter trafik-
ken og omvendt. De to funktioner mod vandet 
er henholdsvis kontor og hotel.
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