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Projektet

Detailhandelsområdet omkring Næstved  
Storcenter og Næstved Megacenter trækker et stort 
opland fra kommunen og regionen. Her ligger bl.a. 
Bilka og Bauhaus, og et bredt udvalg af øvrige “stor-
butikker”. Der er tale om en meget synlig placering 
direkte ud til Køgevej, hvor ca. 10.000 biler passerer 
dagligt.

Innovater vil på denne attraktive placering udvikle et 
nyt attraktivt butiksområde med op til ca. 20.000 m2 
nye butikker, og 357 p-pladser. Grunden er skrånende, 
hvilket åbner op for at terrassere byggeriet, og 
dermed skabe en anderledes indkøbsoplevelse. 

Sammen med butikkerne er der blandt andet mulighed 
for caféer og restauranter, samt “aktive tage” med 
udeservering, udstilling mv.

Lokalplan forventes vedtaget ultimo 2018/19.
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Beplatningsbælte

Køgevej

Vestergårdsvej

45.00

50.00

Pylon

40.00

39.00

45.00

49.00
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regnvandsbassin

Byggelinie

50.00

39.00

Butik A

udendørs-

område

Mulighed for 

udendørsom-

råde på tag

Mulighed for 

udendørsom-

råde på tag

Torv

Vareindl.

IDEmøbler

Vej

25500

15500

x
40.00

x
38.00

x
42.00x

41.00

x
43.00

x
45.00

x
46.00

x
47.00

x
48.00

x
49.00

x
50.00

x
48,.50

8000

x
39.00

IDEmøbler

 (stue)

2000 m²

IDEmøbler

 (1 sal)

3000 m²

35163

10 m

20 m

30 m

50 m

P-krav fra kommunen
1 p-plads pr. 100m² etageareal l detailhandel

1 p-plads pr. 50m² restaurant og cafe

P-krav

Bemærk: lejemål kan inddeles efter ønske.

Arealer afrundet til nærmeste 10

53.329 m²

20.000 m²
15.865 m²

37,5 %
5 - 6 - 7 - 8,5 - 10 m

1-2 etager
400 stk.

200 stk.
Ikke oplyst

200 stk.

IDÉmøbler

VENLIGST BEMÆRK:

Dette er en skitse og grundareal er ikke fra 

landmåler, (ikke indeholdende koter og matrikler), 

men et indscannet kortudsnit med visse tolerancer.

Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske 

kommuner, maj 2014.

Matrikelskel
Vejforhold
Byggelinier (evt. afstand til vejmidte)

Oversigtslinier
Byggefelt
Plantebælte
Ledningsforhold

Bygningshøjder (jvf. lokalplan)
Krav for skiltning

Lokalplan

indtegnet
indtegnet
jvf. BR10

ikke aktuelt
ikke aktuelt
ikke aktuelt
ikke aktuelt

ikke oplyst
ikke oplyst

ikke oplyst
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Synlig og attraktiv placering
+ 10.000 potientielle kunder hver dag
Over 350 parkeringspladser
Nyt og lækkert miljø
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Reference billede - aktivt brug af tage Reference billede - aktivt brug af tag og niveauspring

Visualisering af facaden mod Køgevej
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Næstved

Næstved ligger på Sydsjælland, har 43.234  
indbyggere, og er hovedby i Næstved Kommune som 
er den næststørste kommune udenfor Hovedstaden 
med godt 80.000 indbyggere (lige efter Roskilde). 

Næstved er et trafikknudepunkt for Sydsjælland, med 
jernbaneforbindelser til Nykøbing Falster og Køben-
havn. København ligger nærmest ”lige om hjørnet”. 
Fra 2021, når den nye jernbanestrækning mellem 
Ringsted og Nykøbing F. er udbygget i forbindelse 
med Femern Bælt forbindelsen, vil en togtur mellem 
Næstved og hovedstaden kun tage 36 minutter. Det 
forventes at gøre Næstved til endnu mere attraktiv by 
at flytte til.

Næstved er et handelscentrum for det  
Sydsjællandske, med sin charmerende midtby og 
Næstved storcenter med 65 butikker under tag, 
formår Næstved at tiltrække mange kunder fra et 
stort opland.  
 
Flere større industrivirksomheder har hjemme i byen, 
og ligeledes findes mange uddannelsesinstitutioner 
her. Heriblandt kan nævnes Herlufsholm Kostskole, 
University College Sjælland (sygeplejerske, fysioter-
apeut mfl.) og EUC Sjælland (erhvervsuddannelser). 
Udlændingestyrelsen flyttes inden for de næste par år 
til Næstved, med sine 400 arbejdspladser. 
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Ring Nord

Ring Øst

Østre Ringvej
Køgevej

Næstved St.
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Området

Projektet er beliggende i den nordlige del af Næstved, 
og skal fungere som et aflastningscenter for detail-
handelsområdets mange pladskrævende butikker og 
Næstved Storcenter. Projektet kommer til at ligge i 
forlængelse af Næstved Megacenter, som er et ældre 
center med butikker som MaxiZoo og Elgiganten.  
Vestergårdsvej forlænges, og der etableres en ny 
rundkørsel på Køgevej til at håndtere trafikken.  
Længere inde af Køgevej kommer Næstved Stor-
center, der er et velfungerende center med 65 butik-
ker, med Bilka som den største. Centeret tiltrækker 
årligt ca. fem millioner besøgende. 

Syd for Køgevej findes et ældre, blandet  
industriområde med pladskrævende butikker, større 
udvalgsvarebutikker og industrivirksomheder. 

Næstvedmotorvejen er en forbindelse mellem 
Rønnede og Næstved, som forventes at blive  
påbegyndt i 2019. Allerede nu er der anlagt en ringvej 
nord omkring byen, hvorpå motorvejen kobles til, 
hvilket sker lige nord-øst for projektet i den store rund-
kørsel. Dermed kommer mange, som skal til og fra 
motorvejen, til at passere forbi projektet på Køgevej. 
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Næstved 
Storcenter

Køgevej

Ring Nord



12

Bag Innovater står nogle af Danmarks mest 
erfarne personer inden for udvikling af  
ejendomme – med særlig ekspertise inden for 
detailhandel. Siden 2008 har Innovater udviklet 
over 120.000 m2 byggeri fordelt på over 90  
projekter, til kunder over hele landet. 

Vi gør i høj grad brug af vores stærke og  
kompetente netværk, som sikrer, at vi altid kan 
stille med det optimale hold til den enkelt opgave. 
Overblikket og projektstyringen er altid samlet 
hos Innovater i hele projektforløbet. 

Ud over et tæt samarbejde med detailkæderne 
varetager vi projekter inden for ny- og ombygning 
af lokal- og bydelscentre, boligprojekter og  
byudviklingsprojekter, som kombineret detail, 
erhverv og bolig.

Innovaters målsætning er at være den foretrukne 
samarbejdspartner for detailkæder og investorer. 
Vi vil opfylde detailkædernes og investorernes 
ønsker ved konstant at udvikle vores arbejde, så 
vi fortsat kan præsentere de bedste løsninger og 
beliggenheder for vores kunder.

Projekt ansvarlig
Peter Søgaard
ps@innovater.dk
+45 6013 5390

Innovater Øst
Amalievej 8 st.
1875 Frederiksberg C

+45 7026 7010
info@innovater.dk
www.innovater.dk


