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Kanalforbindelsen

Forord
Formålet med dette regionplantillæg er at give mulighed for etablering af en fast forbindelse over
Odense Kanal.
Anlæg af en fast forbindelse over
Odense Kanal som en færdiggørelse af Ring 2 har i mange år været et
ønske både i Fyns Amt og i Odense
Kommune.
Kanalforbindelsen vil give en bedre
traﬁkafvikling i og omkring Odense.
Den vil tilgodese traﬁkken til og
fra de nordfynske kommuner ved
Odense Fjord. Den vil aﬂaste vejnettet omkring Odense Havn og
dermed forbedre grundlaget for
den ønskede byudvikling i havneområdet. Den gennemkørende regionale traﬁk vil kunne ﬂyttes væk
fra Odense Bymidte.
Fyns Amt har i 2003 vedtaget et
regionplantillæg for etablering af
Rismarksvejs forlængelse til Otterupvej. Med kanalforbindelsen vil
en egentlig Ring 2 være etableret.
Kanalforbindelsens linieføring er
sikret i Regionplan og Kommuneplan.
I henhold til planlovgivningen skal
der som forudsætning for etablering
af større vejanlæg, som her Kanalforbindelsen, udarbejdes et tillæg til
den gældende regionplan med en
VVM-redegørelse, der indeholder
en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet (VVM).
Sagen har været i foroffentlighed i
perioden 15. april – 10. juni 2004. I
denne periode indkom der 12 breve og e-mails med ideer og forslag
– se afsnit 3.

Ved udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der foretaget en grundig
vurdering af en række forskellige
linieføringer. 3 Linieføringer er beskrevet detaljeret. De er benævnt
”Midt-linieføringen”, ”Den nordlige
linieføring” og ”Den sydlige linieføring”. Krydsning af Odense Kanal er planlagt som en oplukkelig
bro. Der er i alle 3 forslag mulighed
for at etablere en drejebro eller en
klapbro. Krydsning af engarealerne
langs kanalen kan ske enten ved
etablering af en engbro eller en vejdæmning.
Forud for behandling i Amtsrådet
har sagen været behandlet i Odense Byråd den 7. december 2005.
Odense Byråd tiltrådte, at forslag til
regionplantillæg med VVM-redegørelse anbefales og fremlægges til
offentlig debat.
Amtsrådet har vedtaget forslaget
til regionplantillæg på mødet den
6. februar 2006. Der har været offentliggjort forslag til retningslinier
for samtlige 3 undersøgte linieføringer, og der tages først endelig
stilling til valg af linieføring efter en
offentlig debat. Amtsrådet pegede
dog på den sydlige linieføring med
en engbro på den sidste strækning
ud mod Odense Kanal, idet dette
forslag giver det bedste ringvejsforløb, og samtidig rent visuelt giver en ﬂot overgang til broen over
Odense Kanal.
Det skal bemærkes, at projektet,
der ligger til grund for VVM-redegørelsen og forslaget til regionplantillæg, er et forprojekt. I det videre
projekteringsarbejde kan der ske
tilpasninger og justeringer af projektet.

Forslag til regionplantillæg med
VVM-redegørelse har været offentligt fremlagt i perioden 13. marts
2006 til 8. maj 2006. I denne periode indkom 41 breve og mails
med indsigelser og bemærkninger
til planforslaget, heriblandt en indsigelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
En væsentlig del af indsigelserne
omhandlede indgrebene i skovene
Hedvigslund og Strandskov øst for
Odense Kanal. På denne baggrund
har Fyns Amtsråd valgt en linieføring, der svarer til forslagets sydlige
linieføring med visse justeringer,
som skåner skovene Hedvigslund
og Strandskov mest muligt.
Fyns Amtsråd har på møde den 11.
december 2006 vedtaget regionplantillægget endeligt.
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1. Retningslinier
1. Der kan etableres en ny 4-sporet
vej mellem Otterupvej i dennes km.
3,75 og krydset mellem Ejbygade
og Skibshusvej med en principiel
linieføring som vist på kortbilag 1,
samt foretages en udbygning af Ejbygade til 4 kørespor fra Skibhusvej til Kertemindevej.
2. Ved krydsning af Odense Kanal
skal der af hensyn til skibstraﬁkken
på Odense Kanal etableres en oplukkelig bro.
3. Hen over Bispeengen etableres
strækningen fra Otterupvej til den
østligste krydsning med Stavids Å
på en dæmning, og på strækningen
herfra til Odense Kanal etableres
vejen på en engbro.
4. Vejanlægget kan etableres i etaper.
5. Der skal anlægges forsinkelsesbassiner, som sikrer, at vejafvandingen sker med en maksimal
tilstrømning til vandløbene på 1 l/
sek/ha vejareal, svarende til normal
afstrømning fra landbrugsarealer.

7. Der kan i særlige tilfælde, f.eks.
ved enkeltliggende ejendomme
med støjfølsom anvendelse, accepteres en overskridelse af de under
retningslinie 6 nævnte støjgrænser,
såfremt det sikres, at
- Generne fra støjen minimeres
mest muligt, herunder at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 dB(A).

*I VVM-redegørelsen og tillæg hertil er
der redegjort for projektets påvirkninger
på omgivelserne. Der er ligeledes redegjort for afværgeforanstaltninger og i den
forbindelse også de foranstaltninger, der
er nødvendige for at sikre, at projektet
ikke vil få negative konsekvenser for arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.
Dette indebærer, at der bl.a. skal etableres faunapassager og paddehegn, oprenses vandhuller og plantes erstatningsskov.

- Støjniveauet ved mindst en af
facaderne på boliger og ved boligernes primære opholdsarealer
ikke overstiger støjgrænsen på 55
dB(A).
8. For nedenstående bebyggelse
langs eksisterende veje skal etableres foranstaltninger til nedbringelse af støjniveauet til 55 dB(A):
- Ældreboligområdet Hesselhaven
ud for Ejbygade.
Der etableres støjbegrænsende foranstaltninger til afhjælpning af
merstøjniveauet for nedenstående
bebyggelse:
- Granparken ved Ejbygade.

6. Langs Kanalforbindelsen skal
der etableres støjbegrænsende
foranstaltninger, som sikrer, at de
tilstødende områder ikke belastes
med vejtraﬁkstøj ud over nedennævnte støjgrænser.

9. Langs det nye vejanlæg skal
gennemføres afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger til modvirkning af negative
påvirkninger på naturområder.*

- For boliger: 55 dB(A)
- For liberale erhverv: 60 dB(A)
- For rekreative nærområder (kolo
nihaveområder): 55 dB(A)

10. Under anlægsarbejdet træffes
normale forholdsregler til minimering af gener (støv, støj og vibrationer) ved nabobebyggelse.

Regionplantillægget
fastlægger
ikke støjgrænser for traﬁkstøj for
øvrige rekreative områder.
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Justeret linieføring Retningslinier
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2. Ikke teknisk resumé
Det ikke tekniske resumé er et resumé af VVM-redegørelsens beskrivelse af projektet.

2.1

Baggrund

Anlæg af en fast forbindelse over
Odense Kanal som en færdiggørelse af Ring 2 har i mange år været et
ønske både i Fyns Amt og i Odense
Kommune.
Kanalforbindelsen vil give en bedre
traﬁkafvikling i og omkring Odense.
Den vil tilgodese traﬁkken til og
fra de nordfynske kommuner ved
Odense Fjord. Den vil aﬂaste vejnettet omkring Odense Havn og
dermed forbedre grundlaget for
den ønskede byudvikling i havneområdet. Den gennemkørende regionale traﬁk vil kunne ﬂyttes væk
fra Odense Bymidte.

Fyns Amt har i 2003 vedtaget et
regionplantillæg for etablering af
Rismarksvejs forlængelse til Otterupvej.
Med Kanalforbindelsen vil hele den
nordlige del af Ring 2 være etableret. Kanalforbindelsens linieføring
er sikret i Regionplan og Kommuneplan.

Der har i de tidligere faser endvidere været undersøgt en række øvrige alternativer, herunder et tunnelalternativ, men disse blev fravalgt
af forskellige årsager. Tunnel-alternativet er fravalgt af økonomiske
årsager. Se afsnit 4.

Fyns Amt har foretaget en detaljeret vurdering af 3 forskellige linieføringer, benævnt ”Midterste
Linieføring”, ”Nordlige Linieføring”
og ”Sydlige Linieføring”. Både Midterste Linieføring og Nordlige Linieføring krydser Odense Kanal umiddelbart syd for det tidligere Odense
Stålskibsværft. Sydlige Linieføring
krydser Odense Kanal ca. 400 meter sydligere. Alle linieføringerne er
sikret i den gældende planlægning.

Fig. 2.1.1 Oversigtskort over de 3 linieføringer

Ikke teknisk resumé
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2.2

Sammenfattende
konklusioner

De sammenfattende konklusioner
uddybes i de efterfølgende afsnit.

2

Alle 3 linier vurderes overordnet at
opfylde de overordnede planforudsætninger og mål med Kanalforbindelsen. Alle 3 linier er sikret i Kommuneplan og forslag til Regionplan.
Og alle 3 linier giver mulighed for
at opfylde de overordnede traﬁkale
målsætninger mht. den regionale
traﬁk, vejbetjening af de nordfynske
kommuner, aﬂastning af vejnettet
syd om havnen i Odense og aﬂastning af især de nordlige indfaldsveje til centrum m.v.
Drejebro eller klapbro
Valget mellem brotype, drejebro eller klapbro, ved kanalkrydsningen
har ikke nogen afgørende betydning i forhold til linieføring. Begge
brotyper er egnede ved begge
krydsningspunkter.
Funktionelt og driftsmæssigt er de
to brotyper ikke væsentligt forskellige. For så vidt angår det æstetiske
er det formentlig mere individuelt,
hvad man foretrækker.
Drejebroen er mere arealkrævende,
mens nogle vil mene, at klapbroen
vil syne mere i det ﬂade landskab.
Drejebroen vurderes på baggrund
af de foretagne overslag at være
ca. 10-12 mill. kr. dyrere end en løsning med klapbro i samme krydsningspunkt.
Besejlingsforhold
Besejlingsforholdene er undersøgt
nærmere ved hjælp af simuleringer. Der er ikke nogen signiﬁkant
forskel på de to broplaceringer med
hensyn til besejlingsforhold.
Den sydlige forekommer dog lidt
bedre end den nordlige. I begge
tilfælde anbefales afgravninger af
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materiale i yderside af de nærliggende drej på kanalen af hensyn til
manøvrering af de større skibe. Det
præcise omfang af afgravningen
bør først fastlægges ved detailprojekteringen. Til den tid kan supplerende simuleringer af besejlingsforhold overvejes. Der er derfor nogen
usikkerhed om omfanget af den
nødvendige afgravning.
Dæmning eller engbro
Valget mellem dæmning eller engbro har stor betydning for især ﬂora
og fauna og for nogle af alternativernes vedkommende også for den
landskabelige påvirkning. Og så er
der stor økonomisk forskel mellem
de to løsninger.
Varianter vedr. krydsløsninger
En række forhold vurderes ens for
de 3 linier:
• For skæring med Havnegade anbefales det, uanset linieføring, at
Kanalforbindelsen øst for kanalen
føres over Havnegade, dels fordi
Havnegade syd for Kanalforbindelsen ikke vil være egnet til at bære
den traﬁk, et niveaukryds i givet fald
ville medføre, og dels af hensyn til
at bevare en naturlig sammenhæng
i havneområdet.
• For så vidt angår varianterne med
forskellige tilslutningsmuligheder
ved Ejbygade peges på en løsning
med en 5-benet rundkørsel som den
bedste løsning for ærindetraﬁkken
i området til erhvervsområderne,
Skibhusene og Skibhuskvarteret.
• Ved Otterupvej er der i første omgang peget på en løsning med en
2-sporet rundkørsel, og det er også
denne løsning, der er vist i fotovisualiseringerne. Ved detailprojekteringen bør man imidlertid som alternativ overveje et signalreguleret
kryds, da dette kan give nogle fordele i forbindelse med traﬁkafviklingen ved broåbninger. Dette gælder
især for Sydlige Linie og Midterste
Linie.

Hensyn til natur, ﬂora og fauna
Det skal bemærkes, at der for alle
linier er tale om betydelige indgreb
i følsomme naturområder. Øst for
Kanalen er indgrebene stort set
ens. Alle 3 linier medfører betydelige indgreb i skovene øst for Kanalen (Hedvigslund og Strandskoven), fordi det er ønsket at bevare
så stor afstand som muligt til boligområderne syd for skovene.
Begge skove er fredsskove og indgreb vil være afhængig af dispensation fra fredsskovpligten. Dispensationen forventes i givet fald
at være på vilkår om etablering af
erstatningsskov.
På vestsiden af kanalen er der forskelle i indgrebet i naturen afhængig af hvilken del af engarealerne,
der påvirkes, og om der er tale om
løsning med dæmning eller løsning
med engbro, jf. omstående skema.
Både øst og vest for kanalen etableres faunapassager mhp. afhjælpning af den barrierevirkning det nye
vejanlæg medfører. Også her vil der
være tale om krav om etablering af
erstatningsbiotoper for de engarealer, der forsvinder ved vejanlæggets etablering.
For nogle parametre er der stor forskel på, om der er tale om en dæmningsløsning over engarealerne
vest for Kanalen eller en løsning
med engbro. Andre parametre er
uafhængige af valget mellem dæmning og engbro. Nedenstående
ﬁgurer og den efterfølgende tekst
resumerer vurderingerne i VVM-redegørelsen.

Ikke teknisk resumé

Kanalforbindelsen

Parametre uafhængige af valget mellem dæmning og engbro
Emne

Midterste Linie

Nordlige Linie

Sydlige Linie

Vejteknisk
standard

Bedste tracering - største kurveradier

Trafikal funktion
- regional trafik

Dårligste ringvejsforløb. Betjener den mindste del af øst –
vest trafikken

Trafikal funktion
- lokal trafik

Betydelig omvejskørsel til og
fra kvarteret ved Klusetvej.

Indgreb
- kolonihaver

Ca. 55 kolonihaver vil blive
nedlagt – 18 haver i Hedvigslund H/F nord for Hedvigslundskoven og ca. 35 i
Bernhardsminde H/F.

Indgreb
- virksomheder

Efter en risikovurdering bør Kanalforbindelsen ikke etableres
tæt på Primagaz’ anlæg på Havnen. Som følge heraf skal
virksomheden omlokaliseres.

Ca. 20 kolonihaver nedlægges
- 18 haver i Hedvigslund H/F
nord for Hedvigslundskoven og
enkelte haver i den nordligste
del af Bernhardsminde H/F.

Bedste ringvejsforløb – betjener en
større del af øst-vest trafikken i
Odense end øvrige alternativer.
Største aflastning af radialgader inden for Ring 2
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Ca. 60 kolonihaver nedlægges - 18
haver i Hedvigslund H/F nord for
Hedvigslundskoven og ca. 40 haver i den nordlige del af Egebæk
H/F.

Dæmning
Emne

Midterste Linie

Landskab - visuel påvirkning

De tekniske anlæg spredes. Engområderne fragmenteres
og deles visuelt. Belysning og støjpåvirkning vil også dele
engområdet.

De tekniske anlæg holdes samlet. Engområderne holdes samlet, ved dæmningsløsningen afsnøres kun engen
med Stavidsåens sydvendte slynger.

Natur, flora og
fauna

En vejdæmning i den nordlige del af Bispeengen vil
blive en betydelig større
barriere for flora og fauna
end de eksisterende stianlæg. Den Midterste Linie
vurderes dog at være den
mindst ringe ud fra et natursynspunkt.

En vejdæmning i den sydlige del af Bispeengen vil medføre betydelige ændringer i plantesamfundene og fugleog dyrelivet i området. Området fremtræder i dag som relativ uforstyrret.
Den sydligste del af engområdet vil
blive afskåret, men til gengæld vil den
efterlade et større samlet naturområde
nord for den nye vej end de øvrige alternativer.

Anlægsøkonomi1

Nordlige Linie

Sydlige Linie

En vejdæmning i den sydlige del af Munkemaen vil
blive en betydelig større
barriere for flora og fauna
end de eksisterende stianlæg. Vådområdet Munkemaen vil blive berørt, så
betydningen som yngleplads og rasteplads for
fugle formindskes.

276 mio. kr.

273 mio. kr.

304 mio. kr.

Engbro
Emne

Midterste Linie

Nordlige Linie

Sydlige Linie

Landskab
- visuel påvirkning

De tekniske anlæg spredes. Engområderne
fragmenteres. Belysning og støjpåvirkning vil
også dele engområdet.

De tekniske anlæg holdes samlet. Engområderne
holdes samlet. Ved engbroløsningen kan den visuelle sammenhæng med engen med Stavidsåens
sydvendte slynger også bevares.

Natur, flora og
fauna

Vil give den relativt
mindste påvirkning.
Alle 3 linier vil give
en betydelig, midlertidig påvirkning i anlægsfasen

I forhold til Midterste
Linie vil der være
større påvirkning af
fuglelivet på grund af
tættere beliggenhed
ved Munkemaen

I forhold til Midterste Linie vil der være større påvirkning af flora og fauna i forbindelse med tilslutningen til Otterupvej og lidt større påvirkning af fugleliv i forbindelse med linieføringen hen over Stavids Å. Til gengæld bliver der totalt set et større,
sammenhængende naturområde

Anlægsøkonomi1

392 mio. kr.

398 mio. kr.

Der er beregnet pris for 2 naturlige løsninger med
varierende længde af engbro og dæmning:
150 m engbro nærmest kanalen: 337 mio. kr.
320 m engbro nærmest kanalen: 390 mio. kr.

1 ) Priser er angivet i prisniveau 2005, inkl. arealanvendelse, ekskl. moms. Prisoverslaget forudsætter løsning med klapbro. I ovenstående
prisoverslag er desuden medtaget en niveaufri skæring med Havnegade som anbefalet.

Ikke teknisk resumé
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For en række parametre er linieføringerne så tæt på at være ens, at
det er vanskeligt at fremhæve en
linieføring frem for en anden. Det
gælder bl.a:

2

• Traﬁksikkerhed: Uanset valg af
linieføring forventes en væsentligt
positiv traﬁksikkerhedsmæssig gevinst idet traﬁk overﬂyttes fra en
række traﬁkerede bygader og kryds
til et overordnet vejnet af en bedre
traﬁksikkerhedsmæssig standard.
• Indgreb boliger: Uanset valg af linieføring forventes en bolig ved Ejbygade/Skibhusvej krydset at blive
overtaget af vejmyndigheden ved
anlæg af Kanalforbindelsen. Alle
øvrige boligområder ligger i relativ
stor afstand til de foreslåede vejlinieføringer.
• Støj: Med etablering af støjvolde
ved kolonihaverne kan regionplanretningslinierne for vejtraﬁkstøj
overholdes for de nye vejstrækninger uanset linieføring. Langs eksisterende veje er der især på den
nordlige del af Ejbygade et traﬁkspring, der giver anledning til en
øget traﬁkstøj. Generne kan imødegås ved etablering af støjskærm,
facadeisolering, ændret vejbelægning eller en kombination heraf.
Ved planlægning for nye boligområder eller anden støjfølsom arealanvendelse langs Ejbygade bør
tages hensyn til de forventede traﬁkmængder efter ibrugtagning af
Kanalforbindelsen.
• Luftforurening: For alle linieføringer er der tale om relativt små ændringer.
• Lys: Det nye vejanlæg anbefales
uanset linieføring etableret med
vejbelysning.
• Overﬂadevand, grundvand og
vandvinding: Ingen væsentlige
vandinteresser vil blive påvirket.
Afvanding vil ske til Odense Kanal,
der ikke i denne sammenhæng er
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en følsom recipient. Ingen af linieføringerne forløber gennem områder med drikkevandsinteresser.
• Rekreative interesser: Etablering
af Kanalforbindelsen vil uanset linieføring og krydsningspunkt medføre
forringelser for de kolonihaver, der
berøres. Naturoplevelsen og den
rekreative værdi af især skovene
øst for kanalen og engområderne
vest for kanalen vil mindskes som
følge at vejens etablering gennem
arealerne. Stitraﬁkanter får uanset
linieføring mulighed for at krydse
kanalen.
Midterste Linie og Nordlige Linie vil
forringe de nuværende stier mellem kanalen, Bernhardsminde H/F
og området ved Munkemaen.
• Jordforurening: Med hensyn til
jordforurening er det især området
omkring kanalen, der er interessant.
Det forventes, at der ved Midterste
Linie og Nordlige Linie skal foretages en større afgravning i kanalen
end ved Sydlige Linie. Det udgravede materiale forventes enten at
kunne klappes eller evt. indbygges
i vejdæmning.
• Ressourcer og affald: Alle linieføringer vil have et betydeligt forbrug
af råstoffer til vejbyggeri og samme
typer affald. Med det længste vejanlæg vil Sydlige Linie medføre et
lidt større ressourceforbrug end de
øvrige.
• Kulturhistoriske interesser: Ud
fra en samlet vurdering er Nordlige
Linie at foretrække som den mest
skånsomme i forhold til kendte kulturhistoriske interesser. På østsiden er der ikke væsentlig forskel
på linieføringerne. På vestsiden er
der gjort fund af affaldsgruber ved
Nordlige Linie og Midterste Linie,
og ved Sydlige Linie er der fund af
urner fra før-romersk jernalder.

2.3

Planforhold

Kanalforbindelsen har været medtaget i Fyns Amts regionplan i en
årrække, hvorfor der i en lang række andre regionplanforhold er taget
hensyn til, at vejstrækningen på et
tidspunkt ville komme.
Fyns Amts regionplan 2005- er endeligt vedtaget af Amtsrådet i 2005.
Regionplanen er bindende for den
fysiske planlægning i Fyns Amt.
Ring 2 ligger i en afstand på 2-3
km fra centrum. Der er i maj 2003
vedtaget et regionplantillæg med
VVM-redegørelse for etablering af
Rismarksvejs forlængelse til Otterupvej. Denne vejstrækning forventes ibrugtaget i år 2007. Kanalforbindelsen vil udgøre den sidste
strækning af Ring 2.
Kanalforbindelsen indgår ligeledes i
vejplanen i Odense Kommuneplans
hovedstruktur, og alle 3 undersøgte
alternativer er i overensstemmelse
hermed. Da vejstrækningen skal
krydse en del eksisterende veje
og stier, skal der dog planlægges
nogle ændringer i det lokale vej- og
stinet.
Odense Kommune har planer om
byomdannelse ved Odense Havn.
Som en start vedtog Odense Kommune i 2002 en lokalplan, der muliggør etablering af serviceerhverv
i den indre havn. Folketinget har
siden vedtaget en ændring af planloven angående byomdannelse,
som bl.a. omhandler, hvordan miljøkonﬂikter mellem boliger og virksomheder skal afklares, og som
bl.a. muliggør placering af boliger i
havneområdet. Odense Kommune
har efterfølgende udarbejdet en
byomdannelsesplan, der omfatter
Odense Indre Havn, og som giver
mulighed for etablering af både boliger og serviceerhverv.
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Der er kolonihaveområder, som i
en vis udstrækning vil blive berørt
af Kanalforbindelsen. Kolonihaveområdet Bernhardsminde ved Otterupvej har i kommuneplanen status
som varige kolonihaver. De må kun
nedlægges, såfremt væsentlige
samfundsmæssige hensyn gør det
nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og
kun under forudsætning af, at der
forud for rydning af området tilvejebringes et andet kolonihaveområde. De øvrige kolonihaveområder
øst for Odense Kanal har derimod
ikke status som varige kolonihaver,
og disse områder er i kommuneplanen udlagt til henholdsvis havneformål og industriformål.
Der ligger 2 risikovirksomheder (En risikovirksomhed deﬁneres
som en virksomhed, der oplagrer
farlige stoffer i så store mængder,
at der kan opstå fare for folks sundhed, såfremt der sker uheld på virksomheden) - relativt tæt på linieføringerne. Den midterste og nordlige
linieføring vil forløbe umiddelbart
nord for virksomheden Primagaz,
som er en gasfyldestation, der har
tilladelse til et gasoplag på op til
200 tons. Odense Kommune har
som miljømyndighed for Primagaz
vurderet, at sikkerhedsafstanden
mellem Primagaz og henholdsvis
den midterste og den nordlige linieføring vil blive for lille. Den sydlige
linieføring vil forløbe tæt på et tidligere benzin- og olieoplag, Havnegade 76.
Miljøcenter Fyn / Trekantområdet
har udstedt påbud om, at der ikke
længere må oplagres benzin på
Havnegade 76, hvorfor denne virksomhed ikke længere er en risikovirksomhed. Alle linieføringerne vil
forløbe sydøst for virksomheden Air
Liquide Danmark A/S, Havnegade
151-153, som produccerer acethylen og lattergas. Denne virksomhed
vurderes ikke som et problem i re-

lation til Kanalforbindelsen.
Herudover vil Kanalforbindelsen
berøre områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven og skovområder med fredskovspligt, og påvirke
natur og dyreliv i området. Det er i
VVM-redegørelsen vurderet, hvilke
afværgende foranstaltninger der
eventuelt kan etableres, for at begrænse disse påvirkninger.

2.4

Vej- og broprojekt

Kanalforbindelsen er en vej- og stiforbindelse på tværs af Odense Kanal mellem Otterupvej og Ejbygade.
Der anlægges ca. 3½ km 4-sporet
vej mellem Otterupvej og krydset
Ejbygade/Kertemindevej.
Vejforbindelsen er som udgangspunkt
en facadeløs vej for motortraﬁk.
Stiforbindelsen anlægges mellem
Otterupvej og Havnegade parallelt
med vejen. Ved Havnegade skabes
forbindelse til det eksisterende stinet langs Havnegade.
Broen over Odense Kanal skal
kunne åbnes af hensyn til skibstraﬁkken på Odense Kanal. Ved
valget af broløsning har der været
analyseret mange muligheder. Der
har været set på bl. a. besejlingsforhold, æstetik/arkitektur, betjening, åbningstid, drift, vedligehold
og økonomi. Det er vurderet, at
broløsningen skal være enten en
klapbro eller en svingbro.
2.4.1 Midterste Linieføring
Udgangspunktet for Midterste Linieføring har været at etablere
vejen fra Otterupvej i krydset med
Klusetvej og herfra mod øst over
Bispeengen og Odense Kanal til
krydset ved Skibhusvej/Ejbygade
og videre langs den eksisterende
del af Ejbygade til Kertemindevej.
Det nuværende kryds Otterupvej/
Klusetvej ombygges eventuelt til en
rundkørsel. Herfra føres vejen gennem Bernhardsminde H/F og fortsætter i en kurve over Bispeengen

til kanalbroen og videre over Odense Kanal, videre mellem Primagaz
og Stjerne Stilladser, gennem Hedvigslundskoven, Hedvigslund H/F
og Strandskov til en 5-benet 2-sporet rundkørsel nordvest for Skibhusvej. Kanalforbindelsen føres
over Havnegade, og der etableres
en forbindelsesvej til Havnegade.
Alternativt kan Havnegade fra syd
tilsluttes i et signalreguleret T-kryds
suppleret med en forbindelsesvej til
den nordlige del af Havnegade.
2.4.2 Nordlige Linieføring
Udgangspunktet for Nordlige Linieføring har været, at etablere vejen i
en nordligere linieføring fra kanalen
til Otterupvej med tilslutning til Otterupvej ca. 200 m nord for Klusetvej. I denne linieføring går vejen fri
af Bispeengen og går i stedet over
Munkemaen. I Bernhardsminde H/
F vil kun få kolonihaver blive berørt.
Adgangsforholdene til Klusetvej
og Bernhardsminde H/F ændres,
så der kun kan fortages højre indog udsving. Efter krydsning med
Odense Kanal svarer linieføringen
stort set til Midterste Linieføring.
2..3
Sydlige Linieføring
Udgangspunktet for Sydlige Linieføring har været, at etablere en direkte forbindelse mellem Rismarksvejs forlængelse og Ejbygade. Fra
den nye rundkørsel ved Rismarksvejs udmunding i Otterupvej føres
vejen i en ret linie over Bispeengen.
Vejen føres videre over kanalen,
over Norgeskaj og Havnegade og
fortsætter i en kurve gennem den
nordlige del af Egebæk H/F, videre
gennem Hedvigslundskoven, Hedvigslund H/F og Strandskoven til en
5-benet 2-sporet rundkørsel nordvest for Skibhusvej.
2.4.4

Krysning med Bispeengen og Munkemaen
Henover henholdsvis Bispeengen
og Munkemaen kan vejen enten
føres på en dæmning eller på en
engbro. I den sydlige linieføring
- afsnittet forsættes næste side
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kan der også være tale om at en
del af vejen over Bispeengen føres
på dæmning og den resterende del
føres på en engbro.

2

2.4.5 Faunapassager
Såfremt vejen føres på dæmning
over henholdsvis Bispeengen eller
Munkemaen, vil der blive etableret
faunapassager gennem dæmningen. Faunapassagerne udformes
som broer og rørunderføringer. Ved
underføring af vandløb anlægges
en naturlig vandløbsbund og der
tilstræbes tørre banketter langs siderne af vandløbet. Der vil ligeledes blive etableret faunapassager
for mindre dyr, hvor vejen går gennem skovområderne Hedvigslund
og Strandskoven.
2.4.6 Afvanding
Afvanding fra vejen vil ske ved nedløbsbrønde med sandfang og afvandingsledninger til forsinkelsesbassiner, hvorfra vandet aﬂedes
gennem eksisterende ledninger og
vandløb til Odense Kanal.

2.4.7 Vejbelysning
Der etableres vejbelysning på hele
vejstrækningen med tilhørende stier, som på den øvrige del af Ring
2.
2.4.8 Kanalbroen
I samtlige 3 forslag til linieføringer
kan der vælges mellem en klapbro
eller en svingbro. Det er valgt at
vise en klapbro i Midterste Linieføring og i Nordlige Linieføring, og
en svingbro i Sydlige Linieføring.
Gennemsejlingsbredden er 35 m
og gennemsejlingshøjden er 4-6
m når broen er lukket. Idet Kanalbroen vil være et markant bygværk
i den nordlige del af Odense, har
det været intentionen at skabe et
vartegn for byen.
Klapbro
Klapbroer ﬁndes i mange udformninger. Fælles for dem alle er, at de
har en eller ﬂere klapper, der løftes
i forbindelse med en broåbning.
Fordelene ved en klapbro er følgende: En klapbro kan åbnes så-

dan, at der ikke er nogen begrænsning på skibenes højde. Der er kun
i begrænset omfang brug for plads
på siden af broen til klappillen. Broklappen kan ikke påsejles, når broen er åben.
Ulemper ved en klapbro: Når klappen er åben i kraftigt blæsevejr er
der en stor vindlast på broen, som
skal kunne optages i maskineriet.
Idet klappillen skal kunne rumme
kontravægt og maskineri kan den
virke voldsom i forhold til øvrige
brotyper.
For at broen kan virke så spinkel
som mulig, er det foreslået, at den
er delt af en spalte på midten som
giver lys gennem broen når den er
lukket. Ved designet af klapbroen
er der lagt vægt på, at spalten er
så synlig som mulig. Lyset gennem
broen er vigtigt af hensyn til brugerne af havnepromenaden og er med
til at give dem en tryggere fornemmelse når de passerer under broen.
- Figur 2.3 viser et ideoplæg.

Fig. 2.2 Oversigtskort over de 3 linieføringer
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Figur 2.4 Åben svingbro

Figur 2.3 Åben klapbro.

Svingbro
I stedet for at løfte broen op, kan
man vælge at svinge den til siden.
Maskineriet til svingbroer placeres
inde i den pille, der udgør aksen,
hvorom broen svinger. Der er således ikke brug for store klappiller.
Udformning af svingbroer kan variere meget, men typisk for svingbroer er, at de ligner almindelige faste
broer. Broerne udformes normalt
med et eller 2 bevægelige fag.
Fordelene ved en svingbro er følgende: Når broen åbner øges vindlasten ikke, hvorved maskineriet
ikke skal dimensioneres til at overfører ekstra store vindkræfter. Når
broen er lukket, optager den ikke
mere plads end den vej, der føres
over broen. Svingbanen kan åbnes
sådan, at der ikke er nogen begrænsning på skibenes højde.
Ulemper ved en svingbro er følgende: Når broen åbner, kræver
det betydelig plads på hver side
af broen. Når broen er åben, er
det bevægelige led sårbart overfor

skibsstød. Det er derfor nødvendigt
at sikre faget, således at de passerende skibe ikke kan komme i nærheden af faget. Dette gøres enten
ved, at pillerne placeres på land, eller at der opføres beskyttelsesværker omkring broen.
På ﬁgur 2.4 er vist et eksempel på en
svingbro.

Svingfaget drejer om en pille der er
placeret på den østlige side af kanalen. I denne pille er hydraulikken
til at åbne broen placeret. Det anbefales at hele brobanen løftes før
den drejes. Dette kræver en stor
hydraulisk cylinder, der placeres
midt i drejepillen.
Ovenpå denne cylinder skal der
være et drejeled, således at broen
kan svinge rundt efter den er blevet
løftet. Efter at brobanen er blevet
løftet drejes broen 65º.

ten op over vejbanen opnås en visuel ligevægt.
På grund af broens højde kan den
ses på stor afstand. Bilister og beboere i området kan således se, om
broen er åben, og eventuelt tage en
alternativ rute. Højden på sargen i
midten viser tydeligt hvornår broen
er åben for skibstraﬁk og lukket for
biltraﬁk.
Den eksisterende kajkonstruktion
forlænges, så den udgør en promenade under broen. Endvidere udgør
den forlængede kajkonstruktion en
sikring af broen mod skibsstød.

Svingbroen er designet sådan, at
den i åben tilstand er asymmetrisk.
Ved at placere en del af kontravæg-
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Tårnet
I forbindelse med en bevægelig bro
er det relevant at etablere et kontroltårn. Kontroltårnet skal huse
brovagten, som styrer åbning af
broen.

2

Tårnet er udformet og placeret sådan, at det er muligt for brovagten
at se hele kanalen i begge retninger. Han har derved det størst mulige overblik over ankomne og afgående skibe i havnen. Endvidere
har brovagten fuldt overblik over
vejforbindelsen, hvilket er med til at
øge sikkerheden i forbindelse med
broåbninger, hvor brovagten skal
sikre, at der ikke er nogen traﬁkanter på broen, når den åbnes.
Ved klapbroer placeres brohuset
normalt på en af klappillerne. Tårnet er dog ideelt til placering af elevator for gående og cyklister, som
ønsker at skifte niveau fra broen til
kanalstien eller omvendt. Dette gør
det oplagt at placere tårnet på land
tæt på broen. Herved får brovagten
også lettere adgang til tårnet, idet
han ikke først skal ud på broen.

skæring med Havnegade.
Prisen på Midterste Linieføring
med dæmning over Bispeengen er
anslået til 276 mill. kr, og med bro
over Bispeengen er den anslået til
392 mill. kr.
Prisen på Nordlige Linieføring med
dæmning over Munkemaen er anslået til 273 mill. kr, og med bro
over Munkemaen er den anslået til
398 mill. kr.
Prisen på Sydlige Linieføring med
dæmning over Bispeengen er anslået til 304 mill. kr. Med bro over
en mindre del af Bispeengen er den
anslået til 337 mill. kr. og med bro
over størstedelen af Bispeengen er
den anslået til 390 mill. kr.
Etablering af drejebro i stedet for
klapbro er anslået til at koste 10
mill. kr. ekstra for den miderste og
den nordlige linieføring og 12 mill.
kr. ekstra for den sydlige linieføring.

Gående og cyklister der bevæger
sig langs den vestlige side af Odense Kanal, kan benytte elevatoren til
at komme op på broen og hen over
kanalen. Adgangen mellem vejen
og tårnet sker via en gangbro. Til
denne gangbro er der tilsluttet en
udvendig trappe, som gående også
kan benytte. Trappen giver adgang
mellem vejen og kanalen hvis elevatoren ikke kan benyttes. I ﬁgur
2.5 er vist et snit gennem tårn og
bro
2.4.9 Anlægsøkonomi
Der er udarbejdet overslag for
etablering af hver af de 3 vurderede
projektforslag. Priserne er angivet i
år 2005 niveau, incl. arealerhvervelse og ekskl. moms. Der er i alle
3 forslag regnet med en klapbro
over Odense Kanal og en niveaufri
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Figur 2.5 Snit gennem tårn og bro.
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2.5

Traﬁk

De traﬁkale konsekvenser af at
etablere Kanalforbindelsen er vurderet ved hjælp af Odense Kommunes og Fyns Amts fælles traﬁkmodel for Odense.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Hovedskema
2015 ÅDT
Kanalforbindelsen
over kanalen
Rismarksvej vest for
Otterupvej
Otterupvej syd for
Anderupvej
Otterupvej syd for
Klusetvej
Ejbygade nord for
Kertemindevej
Ejbygade nord for
Åsumvej
Næsbyvej nord for
Gammelsø
Gammelsø nord for
Toldbodgade
Toldbodgade øst for
Gammelsø
Ejskovsgade øst for
Jarlsberggade
Buchwaldsgade vest
for Skibhusvej
T. B. Thriges Gade
nord for Skibhusvej
Torvegade syd for
Overgade
Østre Stationsvej øst
for Rugårdsvej
Kochsgade syd for
Døckerslundsvej
Østerbro nord for
Åsumvej
Havnegade nord for
Toldbodgade
Havnegade nord for
Gøteborggade
Havnegade vest for
Ejbygade
Rugårdsvej nord for
Stadionvej
Ring 2 øst for Sdr.
Boulevard
Kertemindevej øst for
Svendsagervej
Ring 3 syd for Kertemindevej

Alle traﬁkberegninger og –sammenligninger er foretaget for prognosesituationen år 2015. I de efterfølgende afsnit resumeres hovedresultater fra traﬁkberegningerne.
Alle traﬁkmængder, der omtales i
de efterfølgende afsnit, er angivet

som årsdøgntraﬁk niveau 2015,
med mindre andet er angivet.

0alternativ
-

Den midterste
linieføring
19900

Nordlig linieføring
18700

Sydlig
linieføring
20100

5700

11900
+6200
20300
+500
25600
-1700
20000
+12900
17300
+5700
19400
-8200
8300
-6100
14400
-6400
7200
-4400
3600
-2200
21100
-3000
29000
-2000
21400
-2400
12700
-1900
5500
-1900
8700
-3400
3600
-1700
2600
-1700
17500
-3100
29000
-2400
14100
+2100
13100
+2100

11400
+5700
20400
+600
24700
-2600
19100
+12000
16900
+5300
19300
-8300
8700
-5700
15200
-5600
6900
-4700
3600
-2200
21200
-2900
29100
-1900
21400
-2400
12800
-1800
5700
-1700
9700
-2400
4200
-1100
3100
-1200
17600
-3000
29200
-2200
14000
+2000
13000
+2000

15000
+9300
20300
+500
28000
+700
19800
+12700
16900
+5300
20300
-7300
8600
-5800
14400
-6400
7000
-4600
3500
-2300
21200
-2900
29300
-1700
21200
-2600
12300
-2300
5000
-2400
8600
-3500
3900
-1400
2100
-2200
16900
-3700
28600
-2800
14200
+2200
13100
+2100

19800
27300
7100
11600
27600
14400
20800
11600
5800
24100
31000
23800
14600
7400
12100
5300
4300
20600
31400
12000
11000

2

Figur 2.5.1 Traﬁktal på udvalgte steder på vejnettet. I ovenstående beregningseksempler er Kanalforbindelsen ført
over Havnegade uden en direkte tilslutning til Havnegade i niveau. Desuden er Kanalforbindelsen tilsluttet ved Ejbygade og Skibhusvej i en 5-benet rundkørsel. Traﬁkberegningerne tager ikke højde for evt.
effekter at åbninger af broen for gennemsejling. Bogstaver i tabellen henviser til bogstaverne på de efter
følgende ﬁgurer.
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2.5.1 0-alternativ 2015
Ved en sammenligning af traﬁkberegningerne i ﬁgur 2.5.1 fremgår
det, at traﬁkmønsteret for de tre linieføringer er relativt ens. I alle tilfælde er der en betydelig aﬂastning
af vejnettet syd om havnen og ﬂere
af de nordlige radialgader mellem
Ring 2 og centrum.
Samtidig øges traﬁkken på især
den nordlige del af Ring 2. (Ejbygade og Rismarksvejs forlængelse
til Otterupvej).
De væsentligste forskelle er, at den
nordlige linieføring i højere grad
end de øvrige linieføringer ﬂytter
traﬁk til og fra Otterupområdet fra
vejene på vestsiden af havnen til
vejene på østsiden af havnen, og
at den sydlige linieføring i højere
grad end de øvrige trækker traﬁk
til Ring 2 og dermed totalt set giver

den største aﬂastning af bygaderne
inden for Ring 2.
Man kan sige at den sydlige linieføring har en bedre funktion som
ringvej (”ringvejseffekt”) end den
nordlige linieføring.
0-alternativet svarer til vejnettet,
som det vil se ud efter åbning af de
igangværende anlægsarbejder for
motorvejen Odense – Svendborg,
Ring 3 mellem Ørbækvej og Kertemindevej, forlængelsen af Niels
Bohrs Allé på hele strækningen til
den nye motorvejsafkørsel øst for
Fraugde, samt forlængelsen af Rismarksvej mellem Bogensevej og
Otterupvej.

0-alternativ 2015

Figur 2.5.2 0-alternativ 2015. - Traﬁktal er angivet i årsdøgntraﬁk niveau 2015. - Bogstaver henviser til tabellen i ﬁgur 2.5.1
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2.5.2 Midterste Linie
Ved en sammenligning af traﬁkberegningerne i ﬁgur 2.5.1 fremgår
det, at traﬁkmønstret for den midterste linieføring i de ﬂeste tilfælde
lægger tættere på den sydlige linieføring end den nordlige linieføring.

2

Midt -

Figur 2.5.3 Midterste Linie 2015. Traﬁktal er angivet i årsdøgntraﬁk niveau 2015. Traﬁktal med fortegn (+/-) angiver ændringen i forhold
til 0-alternativet. - Bogstaver henviser til tabellen i ﬁgur 2.5.1

Ikke teknisk resumé

19

Kanalforbindelsen

2

2.5.3 Nordlige Linie
Denne linieføring har en mindre
’’ringvejseffekt’’, idet der både over
kanalen og på Ejbygade nord for
Kertemindevej vil komme ca. 1.000
biler mindre pr. døgn, end ved de
øvrige linieføringer. Tilsvarende vil
der på Rismarksvej vest for Otterupvej være mindst 500 biler færre
end ved de øvrige linieføringer.
Den mindre ’’ringvejseffekt’’ betyder,
at der i forhold til de andre linieføringer vil være en mindre aﬂastning
af vejnettet omkring den indre del
af Odense Havn. Her vil der være
knap 1.000 biler mere i døgnet på
Toldbodgade øst for Gammelsø,
mindst 1.000 biler mere i døgnet på
Havnegade nord for Toldbodgade
og mindst 500 biler mere i døgnet

på Havnegade vest for Ejbygade.
Ved den nordlige linieføring vil der
blive omvejskørsel til og fra området ved Klusetvej og kolonihaveforeningen Bernhardsminde, idet
signalreguleringen i dette kryds
nedlægges. Der etableres gennemgående midterrabat, så det
kun bliver muligt at svinge højre ind
og højre ud. Det betyder f.eks., at
traﬁkanter fra syd til Klusetvej skal
vende i rundkørslen ved Kanalforbindelsen.

Nord -

Figur 2.5.4 Nordlig Llinie 2015. Traﬁktal er angivet i årsdøgntraﬁk niveau 2015. Traﬁktal med fortegn (+/-) angiver ændringen i forhold til 0-alterna
tivet. - Bogstaver henviser til tabellen i ﬁgur 2.5.1
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2.5.4 Sydlige Linie
Denne linieføring giver den bedste
’’ringvejseffekt’’ idet den er koblet
direkte til forlængelsen af Rismarksvej mellem Bogensevej og Otterupvej. Traﬁkken på den nye del af
Rismarksvej vest for Otterupvej vil
være på ca. 15.000 og dermed på
godt 3.000 biler i døgnet mere, end
ved de øvrige linieføringer. Der vil
komme ca. 20.000 biler i døgnet
over kanalen, som er et par hundrede biler mere i døgnet end ved
den midterste linieføring.

2

Syd -

Figur 2.5.5 Sydlige Linie 2015. Traﬁktal er angivet i årsdøgntraﬁk niveau 2015. Traﬁktal med fortegn (+/-) angiver ændringen i forhold
til 0-alternativet. - Bogstaver henviser til tabellen i ﬁgur 2.5.1
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2.5.5 Krydsudformninger
Ved Otterupvej etableres enten en
to-sporet rundkørsel eller et signalanlæg. Et signalanlæg kan være at
foretrække især i forbindelse med
traﬁkafviklingen ved broåbninger.
Dette forhold bør vurderes nærmere under den senere detailprojektering for den valgte linieføring.
Ved Havnegade er der set på to
løsningsmuligheder for den nordlige linieføring og den midterste
linieføring. En hvor Havnegade tilsluttes fra syd i et signalreguleret
T-kryds og der længere mod øst
etableres en forbindelsesvej til den
nordlige del af havnegade. Og en
hvor Kanalforbindelsen føres på
bro over Havnegade og fortsættes
med en østligere forbindelsesvej til
Havnegades nordlige del. Den første løsning, hvor Havnegade tilsluttes direkte til Kanalforbindelsen kan
ikke anbefales, idet den medfører
en stor øgning af traﬁkbelastningen
på Havnegade.
For den sydlige linieføring er en direkte tilslutning til Havnegade ikke
realistisk på grund af terrænforskelle og anstandsforhold.
Ved tilslutningen til Ejbygade og
Skibhusvej er der også vurderet
ﬂere løsningsmuligheder. Det vurderes, at den bedste løsning vil
være en stor 5-benet rundkørsel,
hvor benene udgøres af henholdsvis Kanalforbindelsen, Ejbygade

mod nord, Skibhusvej mod Skibshusene, Ejbygade mod sydøst og
Skibhusvej mod centrum. Denne
løsning vil medføre de mindste gener for tilgængeligheden til de omkringliggende byområder.
2.5.6 Traﬁkledelse
I forbindelse med broåbninger for
gennemsejling bør der bl.a. ved
skiltning gives oplysninger til traﬁkanterne om forventede ventetider.
For nogle kan det være relevant at
vælge en alternativ rute.

den sydlige linieføring at være at
foretrække frem for de to øvrige
linieføringer. Den giver det mest
logiske ringvejsforløb, hvilket også
afspejles i ændringerne i traﬁkmønstre. På østsiden af kanalen bør
Kanalforbindelsen – uanset valg af
linieføring - føres på bro over Havnegade.

2.5.7 Traﬁksikkerhed
Vurderingerne af traﬁksikkerhedsmæssige konsekvenser af de forskellige linieføringer er baseret
på dels beregninger med Odense
Kommunes og Fyns Amts fælles
traﬁk- og miljømodel og dels en traﬁksikkerhedsrevision, udarbejdet af
traﬁksikkerhedsrevisorer, der ikke
har været inddraget i projektudarbejdelsen.
Uanset hvilken linieføring der vælges, vurderes det, at Kanalforbindelsen vil give en traﬁksikkerhedsmæssig forbedring, idet en stor
traﬁkmængde ﬂyttes fra bygader
med mange sideveje, overkørsler
m.m. til et mere traﬁksikkert overordnet vejnet, som det fremgår af
ﬁg. 2.5.6
2.5.8 Sammenfatning
Ud fra en samlet vurdering af traﬁkale fordele og ulemper synes

Den midterste
linieføring

Den nordlige
linieføring

H

NF

H

NF

Strækningsuheld

-6,1

-6,5

-5,9

-5,9

-5,9

Krydsuheld

-4,8

-4,8

-3,6

-4,3

-4,3

Ændring i alt

-10,9

-11,3

-9,5

-10,2

-10,2

Personskadeuheld pr år

Den sydlige
linieføring

Figur 2.5.6 Beregnet ændring i antal personskadeuheld pr år på baggrund af traﬁktal år 2015. For den midterste linieføring og den nordlige linieføring err anført resultat for såvel tilslutning til Havnegade i niveau (H) og for
niveaufri skæring ved Havnegade (NF)
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2.6 Landskabsæstetisk
vurdering og
visualisering

af Møller & Grønborg, arkitekter og
planlæggere A/S.
Indledningsvist analyseres landskaberne. Topograﬁen afdækkes
og landskabsgrundlaget opdeles i
terræn, bevoksning, bebyggelse og
infrastruktur. Derefter fokuseres på
sårbare landskaber og vejens visuelle virkninger.

2.6.1 Indledning
I dette kapitel redegøres for vejanlæggets visuelle påvirkning af
landskabet. Afsnittet er baseret på
landskabelige vurderinger udført

Hedvigslund

Vurdering og visualisering af vejanlæggets påvirkning i landskabet er
gennemgået for tre alternativer opdelt i følgende hovedafsnit: Midterste Linie, Nordlige Linie og Sydlige
Linie.

2
Strandskov

A.
F.
Midterste Linie

G.

B.

C.

H.

5

E.

Sydlige Linie

D.

I.

Odense Havn

Jernbanen

0 km

1

2

3

4

Figur 2.6.1 Oversigtskort
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Ring 2, Rismarksvej

Ring 2, Ejbygade

Kanalforbindelsen
Otterupvej

Odense Kanal

Kertemindevej

Odense Fjord

2

Figur 2.6.2 Hovedtopograﬁen set mod nord

2.6.1 Landskabsanalyse
De æstetiske interesser for de
landskabelige kvaliteter i området
tillægges stor betydning. Problemstillingerne beskrives, visualiseres
og vurderes. For vejens vestlige
del - over engområderne - er der
tre alternative linieføringer. For den
østlige del - gennem skovene - er
linierne stort set sammenfaldende.
Især vil passagen af de åbne engområder med Bispeeng, Munkemade og Odense Kanal være iøjnefaldende.
Anlægsforslagenes tracéringer er
bearbejdede med henblik på at reducere de landskabeligt uheldige
virkninger mest muligt. De bearbejdede forslag vurderes i forhold til
den betydning anlæggets placering
vil have for den fortsatte oplevelse
af landskabet. Landskabsgrundlaget er derfor analyseret og anlæggets konsekvenser beskrevet.
Visualiseringerne indgår som en
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væsentlig bestanddel af vurderingsgrundlaget.
Som baggrund for arbejdet er der
udført rekognosceringer og fotoregistreringer samt kort- og litteraturstudier for interesseområdet.
Ud over Kort- og Matrikelstyrelsens
kort er der anvendt nyere opmålinger og ortofotos.
I vurderingen af linierne lægges der
vægt på, om vejanlægget påvirker
oplevelsen af de landskabelige
værdier, og om anlægget vil opleves harmonisk fra omgivelserne.
Traﬁkanternes oplevelse af vejen i
landskabet er også berørt i vurderingerne.
2.6.2 Landskabsdannelse
Den sidste istid efterlod sig et næsten ﬂadt område mellem Langeskov og Odense Fjord. Smeltevand
fra ismasserne bevægede sig mod
nordvest og dannede brede smel-

tevandsﬂoddale, hvis dimensioner
her ﬁk karakter af hedesletter. Ældre monænedannelser bestående
af ler blev slebet til ﬂade holme,
omgivet af smeltevandsaﬂejringer
med bugtede vandløb.
Mod nordvest dannedes den frugtbare moræneﬂade Sletten, som
stadig dækker store dele af Nordfyn. Vest for Odense by er moræneﬂaden gennemskåret af tre parallelle
nordvest-sydøst-gående
tunneldale, hvori bl.a. Stavids Å og
Ryds Å løber i dag.
Odense by gennemstrømmes af
Odense Å, som afvander store dele
af det centrale Fyn. Odense Å løber
i en ﬂadbundet smeltevandsdal og
udmunder i Odense Fjord. Omkring
Odense Fjord skabtes et ﬂadt, marint forland som resultat af en mindre landhævning.
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Figur 2.6.3 foto 1. Odense Kanal set mod
nord fra Roklubben.

Figur 2.6.5 foto 3. Parti fra Hedvigslundskoven.

2.6.3 Terræn og bevoksning
Terrænforskellene i interesseområdet er beskedne, men afklarede
og ganske markante ved nærmere
eftersyn.

Øst herfor opleves de udstrakte ﬂade og lavtliggende områder langs
Kanalen, Bispeeng og Munkemade.

Vest for Bispeeng er boligområderne vokset helt frem til den øverste
kant af bakkeformationen. Neden
for denne ligger Otterupvej i nordsydgående retning.

Figur 2.6.6 foto 4. Ejbygade, Ring 2, set mod
krydset med Skibhusvej.

Øst for Odense Kanal og parallelt
med denne ligger Havnegade og
følger foden af den store terrænformation hvorpå skovene, Hedvigslund, Strandskov og Skibhusene
Skov ligger.
Figur 2.6.4 foto 2. Det åbne område mellem
skovene, set fra Windelsvej/Hedvigslund-skoven set mod nordøst.

Disse skovområder ses også af
Videnskabernes Selskabs Kort.
Det er gamle skove, hovedsageligt
bestående af blandet løv. De tre
skovområder med deres indbyrdes
visuelle forbindelser må opfattes
som en samlet landskabelig helhed, der fortsat bør kunne opleves i
sammenhæng.
De ﬂeste boligområder er omgivet
af tætte bevoksninger, hvilket har
en markant virkning, der forstærker
oplevelsen af de store åbne engområder - kanallandskabet.

Figur 2.6.7 Geologisk kort med linieføringsforslag, c Per Smed.
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2.6.4

2

Figur 2.6.8 foto 5. Husene langs Kanalvej, set mod syd fra Møllekajen.

Figur 2.6.9 foto 6. Husene langs Kanalvej, set mod nord fra Møllekajen.

Bebyggelse og infrastruktur
Odense by opstod på nordsiden af
Odense Å. Middelalderbyen med
domkirken, Sankt Knuds Kirke og
med krumme og snævre gadeforløb kan stadig opleves. På sydsiden af åen lå trelleborgen Nonnebakken. Et gammelt, koloreret stik
fra 1593 viser byens udformning,
præcise afgrænsning og beliggenhed i landskabet.
Som det fremgår af ﬁg. 2.6.14 Af
Videnskabernes Selskabs kort fra
ca. 1780 ses Kongens Have i den
nordligste udkant af byen. Nord
herfor anlagdes jernbanen - og
nord for den anlagdes havnen.
Byens form og udtryk havde således helt frem til det attende århundrede et afklaret udtryk og en relativ
beskeden størrelse. Byen har i dag
udviklet sig fra middelalderby til en
mindre storby som efterhånden har
beslaglagt en meget stor del af det
oprindelige landskab, der omgav
middelalderbyen.
I interesseområdet for Kanalforbindelsen er østsiden af kanalen beslaglagt af industri. Syd for Bispeeng er der tilsvarende industri. Vest
for Bispeeng og syd for skovene er
der boligbebyggelse. Ind imellem
ﬁndes en del kolonihaveområder.

Figur 2.6.10 foto 7. Hedvigslundskoven
set fra Haveforeningen Egebæk.

Figur 2.6.11 foto 8. Ring 2, Ejbygade set
mod krydset ved Kertemindevej.
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Efter anlæggelsen i 1797-1804 af
den 8,2 km lange Odense Kanal en skibsfartskanal mellem fjorden
og byen - blev de tilgrænsende
vandområder Næsbyhoved Sø
og Bågø Strand og senere (1946)
også Lumby Strand inddæmmede
og tørlagte.
I 1865 blev Odense traﬁkalt midtpunkt for de fynske jernbaner. Nyborg-Middelfart-strækningen medførte oprettelsen af bl.a. stationen
i Odense. I 1876 kom Svendborgbanen til.

Anlæggelsen af kanalen, havnen
og jernbanen har sammen med byens centrale beliggenhed spillet en
afgørende rolle for udviklingen frem
til i dag som landets tredjestørste
by. Landskabeligt er byen smukt
placeret, på begge sider af Odense
Å, som er byens vigtigste, og gennemgående grønne område.
Med havnens placering midt i byen,
med direkte forbindelse via kanalen langs de åbne engområder ud
til de åbne, grønne områder langs
Odense Fjord, er der skabt grundlag for en fortsat byudvikling med
mangeartede nærrekreative oplevelsesmuligheder.
2.6.5

Sårbare landskabselementer
Interesseområdet indeholder en
række unikke og karaktérgivende
landskabselementer, som individuelt og samlet vurderes at være
bevaringsværdige og således fortsat skal kunne opleves i den nye
helhed med det markante, tekniske
vejanlæg. Skadevirkningerne må
søges reduceret mest muligt. I efterfølgende afsnit om landskab og
linieføring vurderes påvirkningen af
omgivelserne ud fra følgende hovedelementer:
• det tekniske anlægs tilpasningsevne generelt, herunder i forhold til
områdets skala og overensstemmelsen med hovedtopograﬁen
• den fortsatte sammenhængende
visuelle oplevelse af eng- og kanallandskabet
• den fortsatte naturmæssige og
rekreative sammenhæng
• den fremtidige, fortsatte fysiske
og visuelle forbindelse imellem
skovområderne
• nærheden og tilpasningen ved
bolig- og kolonihaveområder
• nærheden og tilpasningen ved
industriområder.
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Figur 2.6.13 Foto 9. Havekolonien Hedvigslund.

Figur 2.6.12 Koloreret stik (kilde: Gyldendal) fra 1593. Byens daværende udformning,
præcise afgrænsning og beliggenhed i landskabet fremgår tydeligt.

Figur 2.6.14 Videnskabernes Selskabs kort fra ca. 1780 med angivelse af den efterfølgende gravede kanal/havn samt de nuværende, overordnede
vej- og jernbaneforbindelser.
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landskabet. Her tænkes især på
passagen igennem kolonihaveområder og igennem de to skovområder, Hedvigslund og Strandskov,
som efterfølgende bør samles østvest.

2.6.6 Vejens visuelle virkninger
Det nye 4-sporede vejanlæg anlægges med fysisk midteradskillelse og dobbeltrettede stisystemer.
Især passagen over engområderne
og kanalen vil være synlige og kan
medføre betydelige barrierevirkninger, såvel fysisk som visuelt.

_

Vejen skal forsynes med vejvisningstavler, portaler og belysningsudstyr, som vil virke fremmed for
landskabsbilledet. Belysningen af
vejanlæggets passage over de
åbne engområder vil tilføre et nyt
element til nattebilledet.

Med sit meget brede, og asfaltbelagte proﬁl, bliver vejanlægget et
nyt og markant teknisk element
igennem landskabet. Anlægget vil
lokalt gennembryde mønstre og
kulturbestemte sammenhænge i

2

Figur 2.6.15 Foto 10 Rismarksvejs forlængelse under opbygning, set mod øst fra broen
ved Højvang.
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Figur
2.6.16 KM kort 1:25000 med1linieføringer og terrænfotostandpunkter.
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2.6.7 Visualisering
Projektmaterialet foreligger på skitseprojektniveau. Linierne, tilslutningerne og de skærende vejes
hovedgeometri er fastlagt. Vejudstyr, beplantning mv. bestemmes i
senere faser og indgår derfor ikke i
denne vurdering. Vejprojektet er opbygget som en 3D-computermodel,
og denne er anvendt som grundlag
for 3D-visualiseringerne.
Forslagene er primært illustrerede
på luftfotos. Det skaber geograﬁsk
overblik som fremmer forståelsen
for påvirkningen af omgivelserne i
forhold til den nye helhed. Visualiseringerne er suppleret med udvalgte terrænfotos af eksisterende
forhold - set fra øjenhøjde og fra
områder hvor mennesker normalt
færdes. For yderligere at redegøre
for særligt komplicerede enkeltdele
af anlægget - her tænkes på den
oplukkelige bro-del - er disse tillige
3D-visualiseret, dog uden kombination med fotogrundlag.

Figur 2.6.17
Området for Sydlige Linie
set mod syd, eksisterende forhold.

2

Figur 2.6.18
grund-visualisering af
Sydlige Linie´s passage
set mod syd.

På computervisualiseringerne er
det valgt at vise nyanlæggene med
farver i lidt afvigende nuancer i forhold til omgivelserne. Anlægget er
ikke tilføjet slørende beplantning,
og er således tydeliggjort for betragteren.
3D-visualiseringer på luftfotos er
de mest præcise, fordi arbejdsmetoden normalt fordrer et stort antal
sikre ﬁkspunkter i billedet.

Figur 2.6.19
endelig visualisering af
Sydlige Linie´s passage
set mod syd.

Visualiseringerne kan dog være
behæftet med en vis usikkerhed,
der stammer fra unøjagtigheder i
terrænopmåling, fotoposition mv.
I senere projektfaser vil der kunne
ske forskydninger i tracéets endelige placering. Derfor kan tegninger
og visualiseringer ikke anvendes til
at afgøre eksempelvis detaljerede
ejendomsforhold og/eller endelig
udformning af brobygværker, terrænudformninger etc.
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Linien over Bispeeng fragmenterer
engområderne visuelt og fysisk.
Især vil en dæmningsløsning medføre en betydelig barriere. En åben
engbro vil tillade en fortsat visuel
forbindelse på tværs af anlægget.

Øst for Havnegade følger linien terrænet, og føres igennem Hedvigslund og Strandskoven. Mellem skovene passeres Windelsvej. Linieføringen er trukket længst muligt væk
fra boligområderne syd for skovene. De åbne områder herimellem
kunne tænkes udlagt til ny skov,
som kunne afskærme for vejen og
forbinde skovene på langs og blive
et rekreativt tilbud lokalt.

Odense Kanal passeres med en
oplukkelig bro som bør udføres
med størst muligt spænd af hensyn
til indtrykket af den brede kanal. Øst
for kanalen føres vejen på en dæmning, som aftager i højden, frem til
passagen ved Havnegade - i nuværende niveau. Linien kan alternativt
kombineres med niveaufri skæring
med Havnegade, hvor passagen

Windelsvej

Strandskov

Øst for Strandskoven tilsluttes vejen til den eksisterende Ring 2, Ejbygade, som udvides til et 4-sporet
anlæg helt ned til den tværgående
Kertemindevej.

Rampe fra Havnegade, nord

Hedvigslund

Odense Kanal

Bispeeng

Otterupvej

Herfra føres vejen op på en åben
bro over Bispeeng - alternativt på
dæmning. En engbro udføres som
en dobbeltbro, dvs med en lysspal-

over havneområderne udføres som
gabionsdæmning.

Rampe fra Havnegade, syd

Midterste Linie føres igennem haveforeningen. En del kolonihaver
må fjernes. Der skal afskærmes
mod de tilbageværende.
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Landskab og linieføring
Midterste Linie tager sit udgangspunkt i vest ved Otterupvej, i krydsetpunktet ved Klusetvej, hvorfra
der er adgang til haveforeningen
Bernhardsminde som er lokaliseret
langs Otterupvej og adskilt herfra
med et tæt bevokset og afskærmende terræn.

te imellem, af hensyn til mest mulig
luft under broen.

Havnegade

2.6.8 MIDTERSTE LINIE

Figur 2.6.20 Længdeproﬁl, højden er x10.
100

200

300

Figur 2.6.21 Højt længdeproﬁl med engbro over Bispeeng

Figur 2.6.22 Højt længdeproﬁl med dæmning over Bispeeng

Figur 2.6.23 Lavt længdeproﬁl med dæmning over Bispeeng
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Figur 2.6.24 Hovedtopograﬁen set mod nord

Bernhardsminde HF

Figur 2.6.25 Foto11. Bispeengs vestlige del
set mod syd.
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Figur 2.6.26 Foto 12. Linieføring over Bispe
eng, set mod øst.

700

Figur 2.6.27 Foto 13. Odense Kanal, set
mod nord.

800

900m

Figur 2.6.28 Klapbro over Odense Kanal samt niveaukrydsning med Havnegade

Figur 2.6..29 Klapbro over Odense Kanal samt niveaukrydsning med Havnegade

Figur 2.6.30 Klapbro over Odense Kanal, gabionsdæmning over havnearealerne
og niveaufri krydsning med Havnegade
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MIDTERSTE LINIE

Haveforeningen Bernhardsminde

Bispeeng passeres på engbro - alternativt på dæmning

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavids Åens udløb

længdeproﬁlet er uroligt ved niveauskæring med Havnegade.
de tekniske anlæg spredes generelt
engområderne fragmenteres
fortsat visuel forbindelse i engområderne med engbro
Bernhardsminde HF opsplittes og forstyrres
Ring 2´s visuelle forløb brydes
belysning over engområderne skæmmer
klapbroens visuelle virkning er marginal
traﬁkantoplevelsen er god generelt
transparent støjafskærmning i begge sider bør overvejes
Figur 2.6.31 Foto 14. Odense Kanal og Bispeeng,
set mod nordvest fra østsiden af kanalen.

Figur 2.6.32 Luftfoto F,
Midterste Linie med engbro over Bispeeng, set
mod øst.

14.
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Figur 2.6.34 Foto15. Odense Kanal, set mod nord fra stien
langs vestsiden af kanalen ved Stavids Åens udløb

Figur 2.6.33 Idéskitse til klapbro over Odense Kanal

Figur 2.6.35 Luftfoto G, Midterste Linie med engbro over
Bispeeng og med kanalkrydsningen i fokus, set mod nord

15.
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MIDTERSTE LINIE
Passage gennem skovene

2

•
•
•
•
•
•

linieføringen er generelt god i forhold til terrænformen
begge skove opsplittes og forringes herved betydeligt
Hedvigslund HF belastes og forstyrres
traﬁkantoplevelsen er begrænset igennem skovene
god afstand til bebyggelse
skovene bør samles øst-vest
Figur 2.6.36 Foto 16. Havnegade, set mod nordøst.

Figur 2.6.37 Luftfoto D, Midterste
Linie´s passage gennem skovene,
set mod nordøst.

16.
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Figur 2.6.38 Foto 17. Windelsvej, set mod syd fra Havnegade.

Figur2.6.39 Foto 18. Ejbygade, set mod krydset ved Skibhusvej.

Figur 2.6.40 Luftfoto E, Midterste
Linie´s passage gennem skovene,
set mod vest

17.

18.
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Øst for Strandskoven tilsluttes vejen den eksisterende Ring 2, Ejbygade, som udvides til et forberedt
4-sporet anlæg frem til den tværgående Kertemindevej.

Linien kan også kombineres med
niveauskæring ved Havnegade.
Øst for Havnegade følger linien terrænet, og føres igennem Hedvigslund og Strandskoven. Mellem sko-

Strandskov

Windelsvej

Odense Kanal

Munkemade

faunapassage

Otterupvej

Den nye vej føres over Munkemade på en dæmning - alternativt på
en engbro. Linien over Bispeeng
fragmenterer engområderne og
vil medføre en betydelig fysisk og
visuel barriere. Der etableres en
underført faunapassage i dæmningen. Alternativt vil en åben engbro
tillade en fortsat visuel forbindelse
på tværs af anlægget.
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Linieføringen placeres igennem en
tæt bevoksning imellem haveforeningen og de nordherfor liggende
boldbaner.

Odense Kanal passeres med en
klapbro, og øst for kanalen føres vejen på en dæmning udformet som
en gabionsvæg, dvs et bygværk
som ikke fylder så meget i bredden
som en jorddæmning normalt gør,
og som visuelt passer bedre ind i
industriområdets urbane udtryk. I
østenden af gabionsvæggen føres
Havnegade under - dvs som en
niveaufri skæring med adgang til
Kanalforbindelsen.

Hedwigslund

Landskab og linieføring
Nordlige Linie tager sit udgangspunkt i vest ved Otterupvej, lidt
nord for krydspunktet ved Klusetvej
og nord for haveforeningen Bernhardsminde.

vene passeres Windelsvej.
Linieføringen er trukket længst muligt væk fra boligområderne syd for
skovene. De åbne områder herimellem kunne tænkes udlagt til ny
skov, som kunne afskærme for vejen og forbinde skovene på langs
og blive et rekreativt tilbud lokalt.

En engbro udføres som en dobbeltbro, dvs med en lysspalte imellem,
af hensyn til mest mulig luft under
broen.

Havnegade

2.6.9 NORDLIGE LINIE

Figur 2.6.41 Længdeproﬁl, højden er x10.
100

200

300

Figur 2.6.42 Lavt længdeproﬁl med dæmning over Munkemade

Figur 2.6.43 Højt længdeproﬁl med engbro over Munkemade

ﬁgur 2.6.44 Højt længdeproﬁl med engbro over Munkemade
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Figur 2.6.45 Hovedtopograﬁen set mod nord

Stavids åens udløb
Stavids åens udløb

Figur 2.6.46 Foto19. Munkemade set mod
sydøst, fra haveforeningen Egebæk.
500

600

Figur 2.6.47 Foto20. Odense Kanal, set mod
vest fra kajen langs østsiden af kanalen.
700

Figur 2.6.48 Foto21. Odense Kanal, set mod
nordvest fra østsiden af kanalen.

800

900m

Figur 2.6.49 Klapbro over Odense Kanal samt gabionsdæmning over havnearealerne og med niveaufri underføring for Havnegade

Figur 2.6.50 KLapbro over Odense Kanal samt gabionsdæmning over havnearealerne og med niveaufri underføring for Havnegade

Figur 2.6.51 Klapbro over Odense Kanal samt niveaukrydsning ved Havnegade
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NORDLIGE LINIE
Bispeeng passeres på dæmning

2
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•

Haveforeningen Bernhardsminde
Stavids Åens udløb

tracéet er ikke i harmoni med terrænformen generelt
de tekniske anlæg spredes
engområderne deles visuelt og fysisk af dæmningen
Bernhardsminde HF forstyrres i nord
Ring 2-forløbet knækkes visuelt
belysning over engområderne skæmmer i landskabet
oplukkelig bro´s visuelle virkning er marginal
traﬁkantoplevelsen generelt er god
støjafskærmning i begge sider bør overvejes
Figur 2.6.52 Foto14. Odense Kanal og Bispeeng, set mod
nordvest fra østsiden af kanalen.

Figur 2.6.53 Luftfoto F, Nordlige
Linie med dæmning over Bispeeng, set mod øst.

14.
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Figur 2.6.54 Idéskitse til klapbro over Odense Kanal

Figur 2.6.55 Foto 22. Odense Kanal, set mod nord fra havnekajen langs østsiden af kanalen.

Figur 2.6.56 Luftfoto G, Nordlige
Linie med dæmning over Bispeeng
og kanalkrydsningen i fokus, set
mod nord.

22.
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NORDLIGE LINIE
Passagen gennem skovene

2
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Linieføringen generelt er god i forhold til terrænformen
begge skove opsplittes og forringes herved betydeligt
Hedvigslund HF fjernes
traﬁkantoplevelsen er begrænset igennem skoven
god afstand til bebyggelse
skovene bør samles øst-vest

Figur 2.6.57 Foto 16. Havnegade, set mod nordøst.

Figur 2.6.58 Luftfoto D, Nordlige
Linie´s passage gennem skovene, set mod nordøst.

18.
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Strandskov

2
Figur 2.6.59 Foto 17. Windelsvej, set mod syd, fra havnegade.

Figur 2.6.60 Foto 18. Ejbygade, set mod krydset ved Skibhusvej.

Figur 2.6.561 Luftfoto E, Nordlige
Linie´s passage gennem skovene,
set mod vest.

17.

18.
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Landskab og linieføring
Rismarksvej forlænges frem til Otterupvej. Vejanlægget opbygges
på denne strækning som dæmning
med underføring for en nord-sydgående stiforbindelse tæt ind under
bakkens fod.
Sydlige Linie tager i vest udgangspunkt i Rismarksvejs fortsatte visuelle forbindelse, øst for Otterupvej
- ud over Bispeengs sydlige del,
hvor Stavids Å slynger sig igennem
engområderne. Linien skærer åen
tre gange.

Øst for Strandskoven tilsluttes vejen den eksisterende Ring 2, Ejbygade, som udvides til et 4-sporet
anlæg ned til den tværgående Kertemindevej.

Hedvigslund

Odense Kanal passeres med en
drejebro, og engbroen fortsætter
øst for kanalen, frem til og med passagen ved Havnegade - alternativt
som en gabionsløsning.

Havnegade

Odense Kanal

Stavids å

Bispeengen

Stavids å

Stavids å

Otterupvej

For Sydlige Linie er der udarbejdet
et højt længdeproﬁl med henblik
på at passere Bispeeng på bro og
alternativt et lavt for at passere på
dæmning. I vest ligger Otterupvej
ikke meget hævet i forhold til engﬂaden, og der vil derfor ikke kunne
opnås en fornuftig minimumsfrihøj-
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Øst for Havnegade fortsætter linien
fra et naturligt terrænspring og følger terrænet nogenlunde - igennem
den nordlige del af kolonihaveområdet Egebæk, hvor der forudsættes etableret støjafskærmning
langs vejens sydside. Linien føres
igennem Hedvigslund og Strandskoven. Mellem skovene passeres
Windelsvej. Linieføringen er trukket
længst muligt væk fra boligområderne syd for skovene. De åbne
områder herimellem tænkes udlagt
til ny skov, som kunne afskærme for
vejen og forbinde skovene på langs
som et rekreativt tilbud lokalt.

Strandskov

de under en bro så langt mod vest.
Umiddelbart øst for Otterupvej passeres Stavids Å første gang. Her
må der under alle omstændigheder
bygges en underføring - med tørre
banketter i begge sider af hensyn
til færdsel langs vandløbet. I vestsiden af Bispeng slynger åen sig
mod nord, og her er erhvervsbyggeriet lokaliseret umiddelbart syd
for vejlinien. På denne strækning
føres vejen derfor på dæmning. Det
høje længdeproﬁl giver mulighed
for at engbroen kan spænde over
den østlige del af Bispeeng med to
vandløbspassager. Broen udføres
som en dobbeltbro, dvs med en lysspalte imellem, af hensyn til mest
mulig lys og luft under broen.

Windelsvej

2.6.10 SYDLIGE LINIE

Figur 2.6.62 Højt/lavt længdeproﬁl, højden er x10.
100
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Figur 2.6.63 Højt længdeproﬁl med engbro over Bispeeng

Figur 2.6.64 Lavt længdeproﬁl med dæmning/delvis engbro over Bispeeng

Figur 2.6.65 Lavt længdeproﬁl med dæmning over Bispeeng
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Figur 2.6.66 Hovedtopograﬁen set mod nord

Figur 2.6.67 Foto 23. Igangværende vejbyggeri af Rismarksvejs forlængelse til Otterupvej, set mod øst over Bispeeng.
500
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Figur 2.6.68 Foto 24. Bispeeng set mod øst
fra Otterupvej.

700

Figur 2.6.69 Foto 25. Odense Kanal, set mod
syd fra broen ved Stavids Å´s udløb i kanalen.

800

900m

Figur 2.6.70 Drejebro over Odense Kanal samt åben bro over havnearealerne og Havnegade

Figur 2.6.71 Drejebro over Odense Kanal samt åben bro over havnearealerne og Havnegade

Figur 2.6.72 Drejebro over Odense Kanal samt lukket gabionsdæmning over havnearealerne
og med niveaufri underføring for Havnegade
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SYDLIGE LINIE
Bispeeng passeres på engbro

2
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linieføringen er i harmoni med terrænformen
de tekniske anlæg holdes samlede
engområderne holdes samlede
fortsat visuel forbindelse i engområderne med engbro
Ring 2 i fortsat, logisk forløb
belysning over engområderne er marginalt i landskabet
oplukkelig bros visuelle virkning er marginal
traﬁkantoplevelsen er generelt god
støjafskærmning bør overvejes langs nordsiden

Figur 2.6.73 Foto 26. Odense Kanal, set mod nord fra stien
langs vestsiden af kanalen.

Figur 2.6.74 Luftfoto B, Sydlige Linie
med engbro over Bispeeng, set mod
nordøst.

26.
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Figur 2.6.75 Idéskitse til drejebro over Odense Kanal

Figur 2.6.76 Foto 27. Odense Kanal, set fra havnen, mod nord.

Figur 2.6.77 Luftfoto C, Sydlige Linie
med engbro over Bispeeng, set mod
nord.

28.

26.
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SYDLIGE LINIE
Passage gennem skovene

2
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linieføringengenerelt er god i forhold til terrænformen
begge skove opsplittes og forringes herved betydeligt
Egebæk HF belastes og forstyrres
Hedvigslund HF fjernes
traﬁkantoplevelsen er begrænset igennem skovene
god afstand til bebyggelse
skovene bør samles øst-vest

Figur 2.6.78 Foto 28. Havnegade set mod nordøst.

Figur 2.6.79 Luftfoto D, Sydlige Linie´s
passage gennem skovene, set mod
nordøst.
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Figur 2.6.80 Foto 17. Windelsvej, set mod syd fra Havnegade.

Figur 2.6.81 Foto 18. Ejbygade, set mod krydset ved Skibhusvej.

Figur 2.6.82 Luftfoto E, Sydlige Linie´s
passage gennem skovene, set mod
vest.

17.

18.
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2.6.11 BRO ELLER
DÆMNING

2

MIDTERSTE LINIE ENGBRO
- de tekniske anlæg spredes, vejlinien deler engområdet fysisk, men
engbroen tillader fortsat visuel
forbindelse
Figur 2.6.83 Foto H i 30m’s højde. Midterste Linie med engbro over Bispeeng, set mod NV.

NORDLIGE LINIE ENGBRO
- de tekniske anlæg spredes, vejlinien deler engområdet fysisk, men
engbroen tillader fortsat visuel
forbindelse
Figur 2.6.84 Foto H i 30m’s højde. Nordlige Linie på engbro over Bispeeng, set mod NV.

SYDLIGE LINIE ENGBRO
- de tekniske anlæg samles, engområderne fragmenteres kun i
mindre omfang ved Stavids åens
sydvendte slynge, engbroen
tillader fortsat visuel kontakt
Figur 2.6.85 Foto I i 30m’s højde. Sydlige Linie på dalbro over Bispeeng, set mod NV.
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MIDERSTE LINIE DÆMNING
- de tekniske anlæg spredes, dæmningen deler engområdet visuelt og
fysisk
Figur 2.6.86 Foto H i 30m’s højde. Midterste Linie på dæmning over Bispeeng, set mod NV.

NORDLIGE LINIE DÆMNING
- de tekniske anlæg spredes, dæmningen deler engområdet visuelt og
fysisk
Figur 2.6.87 Foto H i 30m’s højde. Nordlige Linie på dæmning over Bispeeng, set mod NV..

SYDLIGE LINIE DÆMNING
- de tekniske anlæg samles, dæmningen deler kun engområdet visuelt og fysisk ved Stavids åens sydvendte slynge
Figur 2.6.88 Foto I i 30m’s højde. Sydlige Linie på dæmning over Bispeeng, set mod NV.
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2.6.12 SAMMENFATNING
MIDTERSTE LINIE, vest

2

• linieføringen er urolig ved niveautilslutning med
Havnegade
• de tekniske anlæg spredes
• engområderne fragmenteres
• ved dæmningsløsning deles engområdet også visuelt
• belysning og støjpåvirkning deler engområdet
• Bernhardsminde HF belastes og forstyrres
• linieføringen medfører et visuelt knæk for Ring 2
• klapbroens visuelle virkning er marginal i landskabet
• traﬁkantoplevelsen er generelt god
Figur 2.6.89 Luftfoto F, Midterste Linie med dalbro over
Bispeeng, set mod øst.

NORDLIGE LINIE, vest
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linieføringen er ikke i harmoni med terrænformen
de tekniske anlæg spredes
engområderne fragmenteres
ved dæmningsløsning deles engområdet også visuelt
belysning og støjpåvirkning deler engområdet
Bernhardsminde HF belastes og forstyrres
linieføringen medfører et visuelt knæk for Ring 2
klapbroens visuelle virkning er marginal i landskabet
traﬁkantoplevelsen generelt er god

Figur 2.6.90 Luftfoto F, Nordlige Linie med dæmning over
Bispeeng, set mod øst.

SYDLIGE LINIE, vest
• linieføringen medfører færrest mulige ulemper i for
hold til terrænform
• de tekniske anlæg holdes samlede
• størsteparten af engområderne holdes samlede
• ved dæmningsløsning afsnøres kun Stavids åens syd
vendte slynge
• belysning og støjpåvirkning deler ikke engområdet
• Ring 2 i god visuel og fysisk sammenhæng
• drejebroens visuelle virkning er marginal i landskabet
• Stavids Åen skæres 3 gange
• traﬁkantoplevelsen generelt er god
KONKLUSION
Sydlige Linie vurderes sammenfattende at være den
linie der er mindst belastende for landskabet.

50

Figur 2.6.91 Luftfoto B, Sydlige Linie med dalbro og dæmning
over Bispeeng, set mod nordøst.
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MIDTERSTE LINIE, øst
•
•
•
•
•
•

linieføringen generelt er god i forhold til terrænformen
begge skove opsplittes og forringes herved betydeligt
Hedvigslund HF belastes og forstyrres
god afstand til bebyggelse
traﬁkantoplevelsen er begrænset igennem skovene
skovene bør samles øst-vest

2
Figur 2.6.92 Luftfoto E, Midterste Linie´s passage gennem
skovene, set mod vest

NORDLIGE LINIE, øst
•
•
•
•
•
•

linieføringen generelt er god i forhold til terrænformen
begge skove opsplittes og forringes herved betydeligt
Hedvigslund HF belastes og forstyrres
god afstand til bebyggelse
traﬁkantoplevelsen er begrænset igennem skovene
skovene bør samles øst-vest

Figur 2.6.93 Luftfoto E, Nordlige Linie´s passage gennem
skovene, set mod vest.

SYDLIGE LINIE, øst
•
•
•
•
•
•
•

linieføringen generelt er god i forhold til terrænformen
begge skove opsplittes og forringes herved betydeligt
Hedvigslund HF belastes og forstyrres
god afstand til bebyggelse
Egebæk HF forstyrres
traﬁkantoplevelsen er begrænset igennem skovene
skovene bør samles øst-vest

Figur 2.6.94 Luftfoto E, Sydlige Linie´s passage gennem
skovene, set mod vest.
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2.7

2

Påvirkninger på
miljøet

Nye vejstrækninger vil påvirke
biologiske, landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier.
Samtidig vil traﬁk på vejanlæggene
påvirke miljøet og de mennesker,
der bor og færdes her ved øget
støj-, luft-, lys- og vandforurening
m.m. Til gengæld vil miljøet langs
de veje, der aﬂastes for traﬁk blive
forbedret.
2.7.1 Natur
Der er foretaget en vurdering af de
enkelte linieføringers påvirkning på
naturområderne.
Den midterste og den sydlige linieføring går over Bispeengen og
den nordlige linieføring går over
Munkemaen umiddelbart nord for
Bispeengen. Både Bispeengen og
Munkemaen har en høj naturværdi.
Såfremt der etableres en engbro
vil den samlede effekt på ﬂora og
fauna på Bispeengen/Munkemaen
blive ret begrænset, ﬂoraen vil dog
blive påvirket i anlægsfasen, og
fuglelivet vil blive påvirket af støj og
traﬁk. Hvis der derimod etableres
dæmning over Bispeengen/Munkemaen vil en del ﬂora forsvinde, og
der vil opstå en betydelig barriere
for dyrelivet. Naturværdierne i den
sydlige del af Bispenegen vurderes
som ret højt.

det vurderes som naturmæssigt ret
værdifuldt, og en opdeling af skoven i 2 halvdele vurderes som uheldig, idet dette medfører en barriere
for faunaen. Strandskoven består
af højstammede bøgetræer med
åbne partier med kratvækst. Dette
naturområdes værdi vurderes som
middel. Næsten halvdelen af skoven forsvinder, men den halvdel der
bliver tilbage vil fortsat kunne være
levested for de arter der ﬁndes.
I en vejdæmning over Bispeengen/
Munkemaen vil der blive etableret
faunapassager med passende udformning for rådyr, mindre pattedyr
og padder. Herudover vil der blive
etableret faunapasssager for mindre dyr i skovene Hedvigslund og
Strandskoven.
Samlet set vurderes det, at uanset
hvilken linieføring der vælges, vil
naturværdierne på Bispeengen/
Munkemaen blive væsentligt berørt
af en dæmningsløsning, hvorimod
påvirkningerne ved etablering af
engbro er begrænsede. Herudover
vil der ske væsentlige forringelser
ved passage af skovene Hedvigslund og Strandskov uanset hvilken
linieføring der vælges. Ved valg af
den sydlige lineiføring efterlades
området Bispeengen/Munkemaen
som et samlet område, til gengæld
vil store naturværdier i den sydlige
del af Bispenengen blive berørt.

Etablering af en bro over Odense
Kanal vurderes ikke at medføre
væsentlige påvirkninger på ﬂora
og fauna. Såfremt der etableres
drejebro, hvor bankettens sider bliver udbygget som beskyttelse mod
påsejling, bør der dog etableres en
banket på minimum 0,5 m langs
begge sider af kanalen.

Der påregnes etableret erstatningskov for de skovarealer der bliver fældet, eventuelt ved at plante
skov på visse arealer mellem de 2
nuværende skove Hedvigslund og
Strandskoven. Herudover forventes der etableret erstatningsbiotoper for de engarealer, der udgår på
vestsiden af kanalen.

Linieføringerne går alle gennem
skovene Hedvigslund og Strandskoven, som begge er fredskove.
Hedvigslund er er på ca. 9 ha og
består af gammel løvskov. Områ-

2.7.2 Kulturhistorie
Vest for Odense Kanal forløber
den midterste linie stort set midt i
Bispeengen og fortsætter i kolonihaveområdet Bernhards Minde.
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Den nordlige linieføring forløber i
Munkemaen umiddelbart nord for
Bispeengen. Umiddelbart nord herfor er der gjort et fund af affaldsgruber. Det vurderes, at den nordlige
linieføring vil berøre både engen og
kolonihaverne mindst.
Den sydlige linieføring krydser Stavids Å 3 gange. Her er der gjort
fund af urner fra før romersk jernalder. Vejen formodes at ende tæt
på det middelalderlige valfartskapel
Kluset.
De 3 linieføringer forløber tæt forbi
ejendommen Hedvigslyst, der er en
af de lystejendomme, der tidligere
var mange af i områderne langs
kanalen, men som nu næsten alle
er forsvundet. Det vurderes at ejendommen vil blive berørt meget af
vejanlægget, især den tilhørende
lille lund (Hedvigslund) vil blive helt
delt af vejen. I lunden er der gjort
ﬂere arkæologiske fund bl.a. af rester af gravhøje.
Den midterste og den nordlige linieføring følger lundens udkant og går
lige udenom det tidligere Odense
Stålskibsværft med tidstypiske bygninger fra 1930erne. Det vurderes,
at værftet, der i dag er restaureret
og benyttet af et arkitektﬁrma, ikke
vil blive væsentligt berørt af vejanlæggene.
Alle tre linieføringer forløber umiddelbart sydøst for Skibhusene, der
er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø i Fyns Amts regionplan 2005-.
Vejanlægget vurderes ikke at påvirke bevaringsinteresserne i Skibhusene. Nord for Strandskoven er der
tidligere fundet rester af bopladser
med kogegruber, og det formodes
at der vil være ﬂere arkæologiske
fund i området.
Det vurderes, at der ikke berøres
væsentlige synlige, nyere tids kulturhistoriske anlæg, idet alle 3 linieføringer går udenom anlæg, der
har kulturhistorisk interesse.
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Såfremt der etableres en klapbro,
vil kajanlæg m.m. langs Odense
Kanal ikke blive berørt. Hvis der
derimod etableres en drejebro vil
det for at sikre broen i åben tilstand
mod påsejling evt. være nødvendigt
at udvide kajarealet på den østlige
kanalbred på en sådan måde, at
broen i åben tilstand er over land.
Ud fra en kulturhistorisk vurdering
er en klapbro derfor den mest skånsomme overfor kystkulturmiljøet
langs Odense Kanal.
De arkæologiske interesser vurderes at blive mest berørt i det samlede forløb af den sydlige linieføring.
Der bør i god tid før anlægsarbejdet
skal påbegyndes tages kontakt til
Odense Bys Museer, der skal foretage en vurdering af de arkæologiske interesser i området evt. fulgt
op af arkæologiske undersøgelser.
Udgifterne hertil påhviler bygherren. Jf. museumslovens kap 8,
§ 26.
Ud fra en samlet kulturhistorisk vurdering er den nordlige linieføring
med en klapbro over Odense Kanal
den mest skånsomme.

Aktivitet:
Jordarbejder:
- Afgravning
- Påfyldning
- Jordoverskud
Belægningsarbejder.
- Asfalt
-Stabilgrus
- Bundsikring
(grus/sand)
Broarbejder:
- Beton
- Stål
Kanalbro:
- Beton
- Stål

Enhed:

2.7.3 Grundvand
De 3 linieføringer ligger alle i sin
helhed udenfor områder, der i regionplanen er udpeget som ”områder
med særlige drikkevandsinteresser”. En del af linieføringerne ligger
i områder udpeget som ”områder
med drikkevandsinteresser”, og en
del ligger i områder udpeget som
”områder med begrænsede drikkevandsinteresser”.

hvilket medfører, at en stor del af
nedbøren siver ned i jorden.
Vejvand indeholder en række forurenende stoffer som stammer fra
slid på bildæk, udstødning, spild på
vejen, saltning og forurenet nedfald
fra atmosfæren. En del af disse
stoffer vil bundfældes i forsinkelsesbassiner og resten vil blive udledt i så små mængder, at de ikke
vurderes som skadelige for miljøet.

Det vurderes, at etablering af vejen
i en af de 3 undersøgte linieføringer
ikke vil give en negativ påvirkning
på grundvandsressourcen.

På strækningen over Bispeengen
vil afvanding fra Sydlige Linie ske
til forsinkelsesbassiner og videre
herfra til Stavids Å. Stavids Å er i
Regionplan 2005- angivet som egnet som ﬁskevand til lyst- og /eller
erhvervsﬁskeri.

2.7.4 Overﬂadevand
Afvanding af Kanalforbindelsen vil
ske til forsinkelsesbassiner og herfra gennem eksisterende ledninger
og vandløb til Odense Kanal. Udledning af vejvand har størst konsekvenser lokalt for følsomme recipienter, såsom mindre vandløb og
søer.
Uanset hvilken af de 3 linieføringer
der vælges, er den overvejende del
af det areal, som vejen skal etableres på, dækket af vegetation (Bispeengen, Hedvigslund, Strandsskov, kolonihaveområder m.m.),

Den midterste
linieføring med
engbro

Den nordlige
linieføring
med dæmning

2.7.5 Jordforurening
På en række af de ejendomme,
som kanalforbindelsen vil berøre
er der enten jordforureninger, eller
der er mistanke om jordforurening.
På disse arealer kan overskudsjord
derfor ikke umiddelbart ﬂyttes uden
analyser og anmeldelser til Odense
Kommune.
2.7.6 Ressourcer og affald
Forbruget af ressourcer er opgjort
for hver af de 3 linieføringer – se
nedenstående tabel.

Den sydlige linieføring
med dæmning
Med engbro

m³
m³
m³

75.000
25.000
50.000

90.000
205.000
-115.000

50.000
120.000
-70.000

85.000
110.000
-25.000

ton
m³
m³

22.000
11.000
24.000

22.000
11.000
27.000

24.000
13.000
29.000

24.000
12.000
27.000

m³
ton

7.500
1.200

800
150

800
150

8.200
1.300

m³
ton

3.000
650

3.000
650

3.100
1.000

3.100
1.000

Figur 2.7.1 Overslag over forbrug af råstoffer
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Produktionen af affald og genanvendelige materialer er opgjort ud fra
skøn. Ved en gennemgang af linieføringerne ses det, at der er behov
for at nedrive ﬂere kolonihavehuse.
Herudover vil affaldsmængderne
være meget begrænsede, da vejen
anlægges på eng- og skovarealer
samt landbrugsarealer.
Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes i henhold til bestemmelserne i kommunale regulativer, der er
udarbejdet med lovhjemmel i Cirkulære nr. 94 af 21. juni 1995 om
sortering af bygge- og anlægsaffald
med henblik på genanvendelse.
2.7.7

Uddybning af Odense
Kanal
Ved etablering af en bevægelig bro
over Odense Kanal vil det af hensyn til manøvrering af skibe gennem broåbningen være nødvendigt
at foretage en vis uddybning af kanalen.
Etablering af den sydlige linieføring
vil forudsætte, at kanalen uddybes

Aktivitet:

Enhed:

Opbrudt asfalt

ton
m³

Opgravet grus og
sand

2.7.8 Luftforurening og klima
Nye vejanlæg medfører luftforurening i form af emissioner fra bilernes udstødning. Der er gennemført beregninger af den samlede
udledning til luften af kuldioxid,
kvælstoﬁlter, kulbrinter og partikler
i år 2015 niveau for henholdsvis
0-alternativet og de 3 undersøgte
alternativer.

på en strækning på ca. 150 m på
den vestlige side syd for broen.
Dette betyder, at der skal bortgraves ca. 26.000 m³ jord svarende til
47.000 tons.
Etablering af henholdsvis den midterste linie eller den nordlige linieføring vil forudsætte, at kanalen uddybes på en strækning på ca. 150 m
på den vestlige side nord for broen.
Dette betyder, at der skal bortgraves ca. 41.000 m³ jord svarende til
ca. 74.000 tons.

Beregningerne er foretaget vha. en
traﬁk- og miljømodel for Odense.
Den samlede luftforurening og den
samlede udledning af drivhusgasser påvirkes både af det samlede
antal kørte kilometer og af hastighederne på vejnettet.

Dette jord kan evt. bortskaffes ved
klapning eller indbygges i vejanlægget. Såfremt materialet er for forurenet til klapning skal det bortskaffes ved deponering. En deponering
kan ske som almindelig deponering
på losseplads, deponering i et specieldepot eller ved genanvendelse.
Eventuelt kan en del af materialet
bortskaffes ved klapning og den
mest forurenede del ved deponering.

Den sydlige
Linieføring
med
med
dæmning engbro

4.600
6.400

4.600
6.400

Den midterste linieføring med
engbro

7.300
9.300

For alle emissioner på nær NOx
er der tale om forbedringer – dvs.
reduktion i emissionerne. Årsagen
til, at der for NOx er tale om en
forøgelse skyldes at bilerne kører
med større hastigheder på ringvejsnettet, herunder Kanalforbindelsen end på radialgaderne inden
for Ring 2, og det medfører jf. ﬁgur
2.7.3, at emissionen af NOx øges.

Den nordlige
linieføring
med dæmning

Afhændelsessted:

5.500
7.700

Asfaltværk
Genanvendes i projektet

Asfaltspild

ton

70

70

50

50

Asfaltværk

Betonbrokker

ton

25

25

25

25

Nedknusningsværk

Stål
Nedrivningsaffald

ton
ton

5
550

5
550

5
450

5
200

Træaffald/plast
m.v.

ton

275

275

225

100

Skrothandler
Anlæg godkendt til
modtagelse af genanvendeligt bygge- og anlægsaffald
Affaldsdeponi i forbrændingsanlæg eller
genindvindingsindustri

Figur 2.7.2 Oversigt over afhændelsessted
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Alternativ

CO2
Ton pr år

NOx
Ton pr år

HC
Ton pr år

Partikler
Ton pr år

255.816

1.979

572

46

Den midterste linie - kryds med Havnegade i niveau

-787,5

+0,4

-6,7

-0,3

Den midterste linie - Niveaufri skæring ved Havnegade

-499,1

+2,8

-6,0

-0,2

Den nordlige linieføring - kryds med Havnegade i
niveau

-415,1

+2,7

-5,4

-0,2

Den nordlig linieføring - Niveaufri skæring ved
Havnegade

-222,9

+3,9

-4,9

-0,2

Den sydlige linieføring

-334,9

+4,8

-6,0

-0,2

Reduktion
1,3 – 3‰

Stigning
0,2 – 2,5‰

Reduktion
9 – 12‰

Reduktion
4 – 7‰

0 – alternativ

Alle alternativer:
Ændring i forhold til 0-alternativ

2

Figur2.7.3 Beregning af ændring i emissioner af CO2, NOx, HC og partikler pr. år i år 2015.

Beregningerne viser, at den midterste linieføring medfører de største
reduktioner i emissionen af luftforurende stoffer og klimagasser (for
NOx den mindste stigning). Generelt er der dog tale om relativt små
ændringer.
2.7.9 Traﬁkstøj
Ved anlæg af nye veje kan støjfølsomme arealanvendelser påføres
gener i form af vejtraﬁkstøj. Både
kommuneplanen for Odense Kommune og Regionplanen fastlægger,
at boliger langs nye veje ikke må
påføres et støjniveau ved facade,
der overskrider 55 dB(A). Ved tidligere vedtagne regionplantillæg for
Ring 3 og Niels Bohrs Allés forlængelse har Amtsrådet også anvendt
denne grænse for kolonihaver.

uanset linieføring. Langs eksisterende veje er der især på den nordlige del af Ejbygade et traﬁkspring,
der giver anledning til en øget traﬁkstøj.
Generne kan imødegås ved etablering af støjskærm, facadeisolering,
ændret vejbelægning eller en kombination heraf.

For de naturområder, skove m.v.,
der berøres af det nye vejanlæg, er
der ikke i den kommunale planlægning fastlagt bestemmelser vedr.
vejtraﬁkstøj.
Med etablering af støjvolde ved
kolonihaverne kan regionplanretningslinierne for vejtraﬁkstøj overholdes for de nye vejstrækninger
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Fig. 2.7.4 Støjberegning for Midterste Linie

Fig. 2.7.5 Støjberegning for Nordlige Llinie
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Fig. 2.7.6 Støjberegning for Sydlige linie

2.7.10 Lyspåvirkninger
Der vil blive etableret vejbelysning
langs hele strækningen af Kanalforbindelsen. Herudover vil områderne langs vejen blive påvirket af
lys fra kørende biler.
2.7.11 Ejendomsforhold
Alle 3 linieføringer vil skære skovene Hedvigslund og Strandskov,
kolonihaveområder og ubebyggede
arealer, naturområder m.m.
Strandskov og arealet mellem
Strandskov og Hedvigslund, samt
et mindre areal øst for Havnegade
ejes af Odense Stålskibsværft.
Hedvigslund og kolonihaverne ved
Hedvigslund, området mellem Havnegade og Odense Kanal, samt
den sydlige del af Bispeengen ejes
af Odense Havn, som igen ejes af
Odense Kommune.
Et åbent areal syd for Hedvigslund,
den nordlige del af Bispeengen

samt kolonihaveområdet Bernhardsminde H/F er ejet af Odense
Kommune.
Virksomheden Primagaz ligger delvis på et areal ejet af Kuwait Petroleum A/S, og delvis på areal lejet af
Odense Havn.
2.7.12 Socioøkonomiske
forhold
Vejprojekters miljøeffekter kan
medføre socioøkonomiske konsekvenser for større samlede befolkningsgrupper. De effekter, der
i denne forbindelse har betydning,
omfatter primært:
- Barrierevirkning
- Støjpåvirkning
- Visuelle effekter
- Ændring af besejlingsforhold til
Odense Indre Havn
- Ændrede forhold for eksisteren
de risikovirksomh. i området
- Omvejskørsel
- Påvirkning af ejendomspriser

Barrierevirkningen har bl.a. betydning, når beboere fra et område får
længere afstande til faciliteter i et
tilstødende område. Det kan være
vejene til arbejde, skole og fritidsformål og rekreative områder. En
del af disse konsekvenser kan blive minimeret ved, at der etableret
et ﬁntmasket stinet med niveaufri
skæringer med de overordnede
veje.
Støjpåvirkninger kan få betydning
for ejendomspriserne i et område,
idet prisen ofte reduceres for boliger, der bliver støjbelastede. Lignende påvirkninger kan opstå ved
visuelle effekter og ved visheden
om nærhed til en større vej. Omvendt kan der opstå en positiv effekt ved, at en ny overordnet vej
aﬂaster eksisterende by- og boligområder for gennemkørende traﬁk.
Eksisterende boliger langs den nye
vejstrækning vil ikke blive påvirket
med støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og der på-
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regnes etableret støjbegrænsende
foranstaltninger langs eksisterende
veje, der skal sikre eksisterende
støjfølsom anvendelse mod yderligere traﬁkstøj, hvorfor påvirkningen
på ejendomspriserne pga. støj vurderes at blive minimal.

2

Medlemmer af sejlklubben i Odense Havn vil få begrænset muligheden for at sejle ud og ind gennem
Odense Kanal, idet gennemsejling
forudsætter åbning af broen over
Kanalen.

Etablering af en bro over Odense
Kanal med begrænsede antal broåbninger kan medføre begrænsninger for skibstraﬁkken.
Risikovirksomhederne Primagaz
Danmark A/S og Air Liquide Danmark A/S kan blive begrænset i
deres aktivitet p.g.a. Kanalforbindelsen. Både den midterste og
den nordlige linieføring vil forløbe
ret tæt på virksomheden Primagaz
Danmark A/S, og det vurderes, at
denne virksomhed bør fjernes,
såfremt en af disse 2 linieføringer
realiseres. Flere virksomheder på
Havnegade vil få omvejskørsel i
forhold til i dag.
2.7.13 Befolkningens adgang til
naturen
Alle 3 linieføringer medfører at befolkningen i de tilstødende områder
vil få begrænset adgangen til nærrekreative områder.
Dels vil skovene Hedvigslund og
Strandskov blive gennemskåret af
vejen, en væsentlig del af skovarealet vil blive fældet, og de stier
og veje der går gennem skovene
vil blive lukket, hvor den nye vej
skærer skovene. De resterende
skovområder vil blive forholdsvis
små og vil samtidig blive belastet
af vejtraﬁkstøj. Det forventes dog,
at der plantes erstatningsskov på
en del af områderne mellem de 2
skove, så det samlede skovområde
ikke på sigt vil blive reduceret.
Da mange kolonihaver vil blive
nedlagt vil befolkningens mulighed
for at have en kolonihave tæt på
boligen også blive begrænset.
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3. Indkomne ideer og forslag
Forud for udarbejdelse af nærværende forslag til regionplantillæg
har sagen været i foroffentlighed i
perioden 15. april - 10. juni 2004.
Der indkom i denne periode i alt 12
breve og e-mails med ideer, forslag
og øvrige bemærkninger.
I det efterfølgende er der gengivet
et resumé af de indkomne bemærkninger, samt svar herpå. Emnerne
er også behandlet i VVM-redegørelsen.
Otterup Kommune
Otterup Kommune udtrykker tilfredshed med, at Fyns Amt og
Odense Kommune er blevet enige
om at realisere projektet, idet det
har været tiltrængt i mange år. Det
anbefales, at forbindelsen over kanalen etableres som en 4-sporet
tunnel, idet det må forventes, at antallet af lystfartøjer til Odense Havn
vil blive forøget de kommende år,
og idet en tunnel formentlig vil være
billigere at vedligeholde end en bro.
Det vigtigste er dog, at forbindelsen
bliver etableret, af hensyn til pendlingen mellem Nordfyn og industriområder i Odense, Nyborg, Munkebo og Kerteminde. Der bør etableres mulighed for, at også cyklister
kan bruge kanalforbindelsen.
Svar:
En tunnelløsning har været fravalgt
som et realistisk alternativ på grund
af den store merudgift i forhold til
en broløsning. En tunnelløsning
vil være betydelig dyrere end en
løsning med en bevægelig bro. I
forbindelse med udarbejdelse af
VVM-redegørelsen er det beregnet,
at en løsning med en 4-sporet tunnel vil koste i størrelsesorden 700
mio. kr., mens de undersøgte alternativer med en oplukkelig bro kan
etableres for mellem ca. 270 mio.

kr. og ca. 400 mio. kr. (prisniveau
2005) Vedr. cykelstier kan det oplyses, at der i alle alternativer indgår en ny stiforbindelse som en del
af projektet for Kanalforbindelsen.
Netop for cyklister og fodgængere
vil en broforbindelse også være
mere attraktiv end en tunnel.
Bent Juhler
Det fremføres, at der mangler et
grundlæggende
analysearbejde
forud for beslutning om hvor kanalforbindelsen skal etableres, eller
om den overhovedet skal etableres. Herudover peges der på, at
Bispeengen er et af byens mest
interessante naturområder, og at
en 4-sporet vej bl.a. vil ødelægge
fuglelivet.
Som alternativ til at bygge Kanalforbindelsen foreslås det, at vurdere
hvor de traﬁkskabende aktiviteter
skal placeres i fremtiden. Bl.a. vurderes udﬂytning af fragtmandscentralen som en god ide, hvorimod
placering af bytraﬁkkens parkeringsanlæg ved Gammelsø ﬁndes
uheldig. Herudover foreslås det, at
der skal gives tilskud til, at pendlere
ﬂytter nærmere deres arbejdsplads,
og mulighederne for ombygning af
vejstrækningen Thomas B. Thrigesgade – Albanigade – Hjallesevej ud til motorvejen bør vurderes,
og endelig er der på havnen plads
til en fordobling af sporene på Toldbodgade og Næsbyvej.
Svar:
Formålet med Kanalforbindelsen er
at give en bedre traﬁkafvikling i og
omkring Odense. Kanalforbindelsen vil tilgodese traﬁkken til og fra
de nordfynske kommuner omkring
Odense Fjord. Samtidig vil vejnettet omkring Odense Indre Havn
blive aﬂastet, og den gennemkøIndkomne ideer og forslag

rende, regionale traﬁk ﬂyttes væk
fra Odense Bymidte. I VVM-undersøgelsen er beregninger af de
traﬁkale konsekvenser nærmere
beskrevet.
Der har gennem årene været mange
forslag til linieføringer for Kanalforbindelsen, og som en del af VVMundersøgelsen er der foretaget
en oversigtlig gennemgang af de
foreslåede alternativer, og de mest
realistiske alternativer er beskrevet
nærmere. Herunder er de forskellige linieføringers konsekvenser for
naturområdet ved Bispeengen undersøgt og vurderet.
Det vurderes, at byomdannelsen
ved den Indre Havn i Odense vil
medføre øget traﬁk. Der kan forventes mindre tung lastbiltraﬁk,
men samtidig vil der - i takt med
boligudbygning og etablering af
nye arbejdspladser inden for kontor
og servicebrancher – blive en øget
personbiltraﬁk til og fra havneområdet.
En ombygning af Thomas B. Thriges Gade, Albanigade og Hjallesevej så kapaciteten på denne rute
øges, vil ikke være i overensstemmelse med de byplanmæssige intentioner for dette gadeforløb. Det
er Odense Kommunes mål, at traﬁkken skal tilpasses det omkringliggende miljø og herunder, at der skal
skabes bedre forbindelser og sammenhænge på tværs af Thomas B.
Thriges Gade. Af hensyn til bymiljø
og traﬁksikkerhed langs Thomas B.
Thriges Gade og boligområderne
langs Albanigade og Hjallesevej,
ønsker Odense Kommune ikke, at
ombygge strækningen til en større
kapacitet.

59

3

Kanalforbindelsen

Danmarks Naturfredningsforening:
Det anføres, at der i området er
nogle meget store naturværdier
og rekreative værdier, som hovedsageligt er knyttet til Bispeengen,
men også til Munkemaen, Kanalstien og Odense Kanal. Det er derfor
vigtigt, at Kanalforbindelsen bliver
udformet, så der tages de størst
mulige naturhensyn, og at der foretages en grundig undersøgelse af
ﬂora og fauna.

3

Danmarks Naturfredningsforening
ﬁnder som udgangspunkt ikke Kanalforbindelsen hensigtsmæssig,
set ud fra de skader projektet vil
forvolde over for naturen.
Såfremt vejen etableres, bør der
kompenseres for projektet i form af
naturpleje og naturgenopretning,
bl.a. ved hævning af vandstanden
på Munkemaen og genoprettelse/
naturpleje for andre områder i tilknytning til Odense Fjord.
Det henstilles herudover, at linieføringen tager udgangspunkt i krydset ved Klusetvej. Linieføringen
sydligere over Bispeengen, der er
vist i pjecen udarbejdet til foroffentlighedsfasen, ﬁndes ikke acceptabel. Desuden ønskes det, at vejens
passage af Bispeengen udføres
som en bro og ikke som en dæmning, og at der etableres støjdæmpende foranstaltninger.
Svar:
I VVM-redegørelsen er det grundigt
belyst, hvilke konsekvenser de forskellige linieføringer medfører for
naturområderne. Der er bl.a. foretaget en ny registrering af ﬂora og
fauna i Bispeengen.
Behovet for kompenserende naturområder er vurderet i VVM-redegørelsen. Både en løsning med
engbro og en dæmningsløsning
over Bispeengen er vurderet. Der
kan også blive tale om en form for
mellemløsning.
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For så vidt angår Munkemaen er
der igangsat et projekt med henblik på hævning af vandstanden.
Vurdering af behov for støjdæmpende foranstaltninger er vurderet
i VVM-redegørelsen.
Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger til indlæg fra
Bent Juhler.
Dansk Ornitologisk Forening
Det anføres, at Bispeengen er en
væsentlig lokalitet for ynglende og
rastende fugle, som er knyttet til
våde områder, og samtidig en bynær lokalitet i gåafstand for mange
naturinteresserede mennesker.
Et vejanlæg henover Bispeengen
vil virke meget voldsomt og opdele
Bispeengen i 2 dele. DOF mener
derfor som udgangspunkt, at projektet ikke bør gennemføres.
Såfremt projektet skal realiseres,
bør det undersøges om vejen kan
udføres som en tunnelløsning, eller
en bro henover Bispeengen, og linieføringen bør ligge længst muligt
mod nord.
Herudover bør der kompenseres
for projektet i form af naturgenopretning ved Odense Fjord, som vil
kunne gavne fugle, der er afhængig
af vådområder.
Svar:
Indlægget fra Dansk Ornitologisk
Forening indeholder synspunkter
på linie med synspunkterne fra
Danmarks Naturfredningsforening.
Der henvises derfor til bemærkningerne til Danmarks Naturfredningsforenings indlæg.
Henrik M. Hestbech:
Det anføres, at det store sammenhængende naturområde (Bispeengen) vil blive skåret midt over med
gener for ynglende fugle og andre
dyr.
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Det foreslås, at vejen udføres som
en tunnelløsning, Såfremt det vil
være for dyrt at bygge en tunnel
gennem Bispeengen, bør projektet
afvente til der er råd til en sådan
løsning.
Svar:
Jf. tidligere bemærkninger vedr.
prisforskellen mellem en broløsning
og en tunnelløsning har Fyns Amt
og Odense Kommune besluttet, at
en tunnelløsning ikke er en realistisk løsning. Etablering af en tunnel- ikke kun under Odense Kanal,
men også under hele Bispeengen
vurderes derfor som urealistisk.
Mogens H. Rasmussen:
Det anbefales, at kanalforbindelsen
udføres som en klapbro-løsning,
idet en tunnel med en placering, der
giver den nødvendige sejldybde i
Odense Kanal, vil medføre lange tilog frakørsler p.g.a. niveauforskelle
mellem tilkørselsveje og vejbanen
i tunnelen. Udover 4 kørespor bør
en klapbro også indeholde en bred
cykel- og gangsti på begge sider.
Svar:
Fyns Amt er enig i det fremførte
med niveauforskellene i forhold til
vejbanen i tunnelen under kanalen.
Vejbanen i tunnelen vil af hensyn
til besejling af kanalen, samt pga.
den nødvendige frihøjde og konstruktionshøjde af tunnel, komme til
at ligge ca. 15-17 meter under det
omgivende landområdes terræn og
ca. 14 m under normal vandstandshøjde i kanalen.
Med hensyn til stiforbindelse er det
vurderet, at en dobbeltrettet sti i
den ene side af vejen mellem Otterupvej og Havnegade er den bedste
løsning, dels af hensyn til det samlede pladsbehov og dels af hensyn
til koblingen med stisystemerne på
begge sider af kanalen.
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Bestyrelsen for H/F Bernhardsminde:
Bestyrelsen for haveforeningen
Bernhardsminde anbefaler, at Kanalforbindelsen føres udenom haveforeningens arealer, idet haveforeningen er et dejligt åndehul,
især for de mennesker der bor i
små lejligheder i lokalområdet. Det
foreslås derfor at kanalforbindelsen
tager udgangspunkt i Rismarksvejs
udmunding i Otterupvej.
Svar:
I forbindelse med VVM-undersøgelsen er der arbejdet med ﬂere alternative linieføringer. Den nordlige
linieføring skåner størstedelen af
kolonihaverne ved Bernhardsminde, og den sydlige linieføring berører ikke Bernhardsminde.
Stjerne Stilladser A/S:
Stjerne Stilladser A/S opfordrer til,
at vejen føres uden om ejendommen Havnegade 88, hvorpå virksomheden ligger, idet virksomheden er ﬂyttet hertil i 1999. Der er
investeret en del penge i ﬂytningen,
og såfremt virksomheden skal ﬂytte
igen vil det betyde en meget stor
økonomisk belastning for virksomheden.
Svar:
I forbindelse med VVM-undersøgelsen er der arbejdet med ﬂere alternative linieføringer, og både den
midterste og den nordlige linieføring berører det areal, som Stjerne
Stilladser A/S har lejet. Den sydlige
linieføring vil derimod ikke berøre
dette areal. Såfremt der bliver tale
om indgreb i det areal, Stjerne Stilladser A/S nu har til rådighed, vil
evt. økonomisk kompensation blive
fastsat i forbindelse med ekspropriationsforretningen.
Bo Søgaard Rasmussen:
Det foreslås, at Kanalforbindelsen
tager udgangspunkt i Rismarksvejs
udmunding i Otterupvej, bl.a. for at
undgå venstresving for de bilister,
der kommer ad Rismarksvej og skal

fortsætte ad Kanalforbindelsen.
Svar:
I forbindelse med VVM-undersøgelsen er der arbejdet med ﬂere
alternative linieføringer, og den
sydlige linieføring tager udgangspunkt i den planlagte rundkørsel
på Otterupvej, hvor Rismarksvejs
forlængelse tilsluttes fra vest.
Odense Kommunale Motorklub:
Det fremføres på vegne af Odense
Kommunes Motorklub, at motorklubbens arealer ved Windelsvej
bør skånes, idet konsekvenserne
ved en evt. nedlæggelse af banen
vil være, at der er mangel på egnede centralt beliggende arealer,
og det vil være tidskrævende og
dyrt at få miljøgodkendelse til en ny
bane.
Svar:
I forbindelse med VVM-undersøgelsen er der arbejdet med ﬂere
alternative linieføringer. Ingen af
linieføringerne berører motorklubbens arealer.
Elsam Kraft A/S, Fynsværket:
Fynsværket har fremført, at det er
vigtigt at sikre Fynsværkets tilførsler af olie, kul og kalk, samt afskibning af mineraler. Der er tale om
mellem 60 og 90 skibsanløb årligt.
For at sikre sejladsen er det vigtigt
at bevare svajemuligheden øst for
det gamle Odense Stålskibsværft.
Svar:
Ingen af de 3 linieføringer, der er
vurderet nærmere i VVM-redegørelsen, berører svajemulighederne
øst for det tidligere skibsværft.
William Stage:
William Stage har fremsendt et forslag til en kanalbro udført som en
svingbro.
Svar:
Det er vurderet, at kanalbroen kan
udføres enten som en svingbro eller som en klapbro.
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Debat på internettet
I debatfasen har der været mulighed for at fremlægge debatindlæg
på Fyns Amts hjemmeside/kanalen.
Udover de emner der er beskrevet
i de indkomne breve, er følgende
emner blevet berørt:
Visionsløst projekt:
Bispeengen og Munkemaen er et af
de mest værdifulde bynære naturområder omkring Odense, og det
er tåbeligt at ødelægge dette område, når det indre havneområde
skal ændres til boligområde.
Svar:
Jf. svar til bl.a. Bent Juhler og Danmarks Naturfredningsforening
Projektet bør droppes p.g.a.
økonomi:
Da Fyns Amt snart vil blive nedlagt,
vil Odense Kommune komme til at
skulle betale hele projektet, hvilket
vil blive meget belastende for kommunens økonomi. Derfor bør projektet standses.
Svar:
Grundlaget for investeringen i Kanalforbindelsen i konkurrence med
andre offentlige udgiftsområder berøres ikke i VVM-undersøgelsen.
Det vil være op til en politisk prioritering.
Forslag til dæmning over
kanalen:
Det forslås at slå 2 spunsvægge i
på tværs af kanalen og fylde mellemrummet op med jord.
Svar:
Forslaget ﬁndes ikke realistisk, idet
det er forudsat, at der fortsat skal
være mulighed for at besejle Odense Havn.
Tag hensyn til skoven:
Hovedforslaget er planlagt til at gå
gennem et af de få skovområder,
der er i Skibhuskvarteret. Man bør
derfor se på andre muligheder.

61

3

Kanalforbindelsen

Svar:
Det er i VVM-rededegørelsen vurderet, at det ikke er realistisk at føre
vejen udenom skovene Hedvigslund og Strandskoven.
Logisk med en forlængelse:
Kanalforbindelsen børe etableres
som en direkte forlængelse af Rismarksvej og direkte mod vest. Dette vil give en mere glidende traﬁk
og samtidig skåne størstedelen af
Bispeengen.

3

Svar:
En sydlig linieføring som foreslået
med udgangspunkt i Rismarksvejs
udmunding i Otterupvej og med en
sydligere krydsning af Odense Kanal er medtaget i VVM-redegørelsen og benævnt ”Sydlige Linie”.
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4. Alternativer
I henhold til planlovens VVM-regler
skal der vurderes alternativer. Som
minimum skal et 0-alternativ vurderes. Det vil sige det skal vurderes,
hvilke miljømæssige konsekvenser
det vil få, såfremt den planlagte udvidelse ikke gennemføres.
Herudover skal de alternativer
som bygherren eller Fyns Amt har
foreslået, samt de alternativer der
er foreslået i foroffentlighedsfasen vurderes. I dette afsnit er der
medtaget de alternativer, som ikke
er nærmere beskrevet i de foregående afsnit.

4.1

0-alternativet:

Hvis Kanalforbindelsen ikke etableres, vil det svare til den nuværende
situation, men med en fremskrivning af de traﬁkale belastninger på
vejnettet. Fastholdes 0-alternativet
vil det især betyde at man ikke får
de ønskede forbedringer for den regionale traﬁk, og man vil få andre
betingelser for udviklingen af området omkring den indre havn i Odense. Til gengæld vil indgreb i forhold
til bl.a. kolonihaver og følsomme
naturområder kunne undgås

4.2
4.2.1

Øvrige vurderede
alternativer

Linieføring nord om
Søhus og Anderup
Et forslag om en ny vejforbindelse en Ring 3 vest og nord om Odense
har været fremme, bl.a. i debatten
i forbindelse med udarbejdelse af
VVM for Rismarksvejs forlængelse
til Otterupvej. Fra Otterupvej førtes
linieføringen nord om Anderup i korridoren mellem bebyggelsen ved
Munkemaen og den sydlige del af
Stige (Hauge). Krydsning af Oden-

se Kanal var foreslået placeret syd
for Stige tæt på Fynsværket.
En samlet vurdering af denne linieføringsmulighed kan ﬁndes i rapporten ”Miljøvurdering af Ring 2 –
Rismarksvejs forlængelse, teknisk
VVM”, Fyns Amt, maj 2002. I VVMredegørelsen for Kanalforbindelsen
er den foreslåede løsning for krydsning af Odense Kanal vurderet. Det
vurderes, at den foreslåede linieføring af en Ring 3 nord og vest om
Odense, ikke kan betragtes som
et reelt alternativ til placeringen af
Kanalforbindelsen som en del af
Ring 2.
4.2.2 Tunnelløsning
En tunnelløsning har været inde
i billedet som en mulig løsning for
krydsning af kanalen. Tunnelløsningen har den fordel, at den kan
placeres så besejlingen af kanalen
ikke påvirkes. Endvidere vurderes
påvirkningen af naturområdet vest
for kanalen at være mindre end
især den tilsvarende dæmningsløsning.

4.2.3 Linieføringsvarianter
I forbindelse med udvælgelsen af
de 3 linieføringsalternativer, der er
nærmere beskrevet i denne VVMredegørelse, er der set på en række
varianter herunder også varianter
med overvejelser om ”genbrug” af
Havnegade med henblik på at skåne skovområderne Hedvigslund og
Strandsskov. Ved en samlet vurdering af fordele og ulemper, er disse
varianter fravalgt.
Brug af Havnegade som en del af
Kanalforbindelsen er fravalgt, idet
denne vej ikke kan ombygges til en
traﬁksikker overordnet vejvejforbindelse. Dette skyldes dels de mange
overkørsler til de virksomheder, der
ligger langs vejen, dels manglende
plads til at udbygge vejen til den
nødvendige kapacitet.

I alle de vurderede linieføringer vil
en tunnelløsning være en mulighed. Dog vil det øst for Kanalen
ikke være muligt at opnå tilslutning
til Havnegade i niveau, idet tunnelen vil lægge så dybt, at den skal
føres under Havnegade. En tunnelløsning vil endvidere være mere
ﬂeksibel mht. krydsningen af kanalen, hvor en broløsning bedst kan
løses med en krydsning nogenlunde vinkelret på kanalen.
Prisen for en tunnelløsning vil være
væsentligt større end for en broløsning. Odense Kommune og Fyns
Amt har derfor fravalgt en tunnelløsning som en realistisk mulighed.

Altenativer
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5. Offentlighedsfasen
Forslag til regionplantillæg har været offentligt fremlagt i perioden 13.
marts - 8. maj 2006.
Der indkom i alt 41 breve med indsigelser og bemærkninger fra henholdsvis offentlige myndigheder,
foreninger og privatpersoner.
I det følgende er der et resumé
af hvert brev samt Fyns Amts bemærkninger hertil.
1. Käte og Ole Jensen
Der bør tages højde for den øgede
traﬁk, der vil komme på Skibhusvej.
Svar:
Kanalforbindelsen vil medføre betydelige ændringer i traﬁkmønstret.
Der vil også være ændringer på
Skibhusvej. Totaltraﬁkken på den
ydre del af Skibhusvej vil dog være
nogenlunde uændret, og på den
indre del af Skibhusvej viser beregningerne en lille reduktion i den
samlede traﬁk.
2. Odense Motorbådsklub v/
Henrik Bach
Den kommende bro over Odense
Kanal, skal have en frihøjde, der
gør det muligt stadig at kunne sejle
uhindret med mindre både. Frihøjden skal derfor minimum være som
frihøjden under broen over Kanalvej, som forbinder Odense Kanal
med motorbådshavnen.
Svar:
Den nuværende bro på Kanalvej
over indsejlingen til motorbådshavnen har en frihøjde på ca. 4 m ved
normal daglig vande. For de linieføringer for Kanalforbindelsen, der
er nærmere vurderet i VVM-redegørelsen, er der tale om forventede

frihøjder fra normal daglig vande til
underside af bro på mellem 4 og 7
m. Frihøjden varierer lidt, afhængig
af linieføring og omfanget af engbro
over Bispengen. I ingen af løsningerne er der forudsat mindre frihøjde under den nye bro over Odense
Kanal end under den eksisterende
bro over indsejlingen til motorbådsklubben.
3. DOF-FYN, v/Flemming Byskov
Hvis Kanalforbindelsen skal gennemføres, bør det være som den
sydlige linieføring. Der bør etableres bro over hele forløbet på Bispeengen. Det er særdeles brutalt
at gennemskære 2 skove, og der
bør ﬁndes en anden løsning, der i
langt højere grad skåner skovene.
Der bør snarest muligt foretages
en naturpleje af Bispeengen/Munkemaen. Der bør etableres erstatningsbiotoper som kompensation
for tabte naturværdier, i form af et
fuldt
naturgenopretningsprojekt
f.eks. ved Odense Fjord.

4. Stjernegruppen Blå spejder,
v/Klaus Kastberg Nielsen
Det foreslås, at lægge den nye Ejbygade ind i Hindehøj, så støjen
reduceres voldsomt, og samtidig
etablere en faunapassage fra Skibhusskoven over til engarealerne
nord for Ejbygade, samt plante ny
skov på engarealerne ned mod
Odense Å. Dette vil forbedre de rekreative muligheder i Skibhuskvarteret væsentligt.
Svar:
De nævnte arealer mellem Ejbygade og Odense Å ejes af Odense Kommune. Arealerne er belagt
med mange restriktioner i form af
arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §.3, ramsarområde,
fredningsforslag m.m. Forslaget om
skovplantning kan ikke imødekommes. Der arbejdes med at udvikle
Stige Ø til et rekreativt område.

Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer, så skovene Hedvigslund
og Strandskov skånes mest muligt
- se nedenstående kort. Justeringerne er foretaget på baggrund af
en forhandling med Miljøministeriet, idet Ministeriet fremsatte indsigelse mod det fremlagte planforslag, bl.a. med henvisning til det
forholdsvis store indgreb i skovene.
Der vil blive etableret erstatningsbiotoper i henhold til tillæg til VVMredegørelsen udarbejdet efter offentlighedsfasen.

5. Erik Nielsen og Søn,
Transport A/S
Der bør tages stort hensyn til virksomhederne, der ligger på Hedvigslundvej og Havnegade. Det er
vigtigt, at skæringen med Kanalforbindelsen og til- og frakørsler etableres, således at den tunge traﬁk på
Havnegade kan afvikles uhindret.
Alle underkørsler bør planlægges
til en frihøjde på minimum 4,5 m,
og rundkørsler bør være af en størrelse, som tager hensyn til lange
transporter. Den sydlige linieføring
foretrækkes.
Svar:
Ved anlæg af Kanalforbindelsen
parallelt med Havnegade sikres
det netop, at Havnegade fortsat
kan fungere som adgangsvej i erhvervsområdet ved Odense Havn.
Dele af Havnegade vil også blive
aﬂastet for gennemkørende traﬁk.

Offentlighedsfasen

65

5

Kanalforbindelsen

Svar fortsat...

Ved Kanalforbindelsens skæring
med Havnegade vil der blive en frihøjde mellem kørebanen svarende
minimum til vejreglernes krav om
4,20 m. Ved detailprojekteringen
bør man se på, om det er muligt og
hensigtsmæssigt at øge frihøjden,
eksempelvis til 4,50 m som foreslået.
Det kan oplyses, at Fyns Amt har
forelagt spørgsmålet for Odense
Politi. Politiet har oplyst, at politiet
ikke umiddelbart ﬁnder det afgørende at vælge en frihøjde på 4,50 m,
idet høje særtransporter med bestemmelsessted i Havnegade syd
for Kanalforbindelsen kan komme
dertil via Otterupvej, Næsbyvej og
Toldbodgade, og med bestemmelsessted nord for Kanalforbindelsen
via Ejbygade.

5

Havnegade har især været anvist
som rute for meget høje særtransporters passage af Odense i de situationer, hvor transportens højde
har givet problemer ved passage
af viadukter på det øvrige vejnet.
Kanalforbindelsen vil være et alternativ til anvendelse af Havnegade i
disse særlige situationer.

6. Lisbeth Kronsbjerg
Den sydlige linieføring foretrækkes,
idet den er en naturlig forlængelse
af Rismarksvej, giver mindst gener
i form af støj, og ikke opdeler Bispeengen/Munkemaen.

til afvikling af den store traﬁk, der
følger af etableringen af Kanalforbindelsen. De nødvendige indgreb
for realiseringen af linjeføringen
gennem bolig- og erhvervsområdet
på vestsiden af kanalen ﬁndes ikke
acceptable.

Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer, som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.

8. Danske Fragtmænd Fyn A/S
Den sydlige linieføring foretrækkes,
idet denne bedst synes at tilgodese
den tunge traﬁk. Den sydlige linieføring får en mere direkte forbindelse fra Rismarksvej og færre stop
for traﬁkanterne.

7. Jesper Reumert (Forslag fra
rapport KVL år 2004)
Der foreslås en anden linieføring,
med en sydligere skæring af Odense Kanal, og udmunding i Otterupvej syd for Rismarksvejs udmunding (se ﬁg 5.2).Den eksisterende
Havnegade skal indgå som en del
af vejen. Dette forslag vil skåne
skovene øst for kanalen. Ved Otterupvej vurderes det dog nødvendigt
at ekspropriere 4 - 5 parcelhuse.

Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt – se svar til punkt 3. DOF-FYN
samt ﬁgur 5.1.

Svar:
Den foreslåede linjeføring lever ikke
op til de mål, der ønskes opfyldt
ved etableringen af Kanalforbindelsen. Havnegade er ikke egnet

9. Merete Sunding
Projektet skal udføres som en tunnel under Odense Kanal. En tunnelløsning vil medføre en mindre støjog luftforurening af naturområdet,
herunder også sejlere og roere på
Odense Kanal, samt nærliggende
boligområder. Alternativt skal projektet ikke gennemføres.

Fig. 5.1 Den nye justerede linieføring (rød streg)
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Svar:
En tunnelløsning er tidligere blevet
vurderet. En tunnelløsning vil imidlertid blive væsentligt dyrere endt
en broløsning (merpris ca. 300 mill.
kr.), og denne løsning er derfor fravalgt som urealistisk pga. prisen.
Se også svar til nr. 14 og 30.
10. Steen Riis
Idet projektet medfører ﬂere biler
på Kertemindevej, bør der etableres støjskærm langs Kertemindevej
gennem Seden. Området er allerede i dag belastet med støj fra Kertemindevej, og det blev forværret, da
Netto etableredes på sydsiden af
Kertemindevej. Nettos murfacade
reﬂekterer støjen fra Kertemindevej,
så boligområdet nord for Kertemindevej blev yderligere støjbelastet.
Der bør etableres en støjskærm
eller alternativt pålægges støjsvag
asfalt på Kertemindevej.
Svar:
Boligområdet i Seden nord for Kertemindevej er belastet med støj fra
traﬁkken på Kertemindevej. Støjbelastningen på boligerne i første
række mod Kertemindevej er typisk
omkring 65 dB(A)1, dog mindre hvis
der lokalt er hegn, bygningsdele

eller lignende, der har en afskærmende virkning.

til etablering af støjbegrænsende
foranstaltninger.

Der er ikke i lovgivningen krav om
støjbeskyttelse af eksisterende bebyggelse i forhold til eksisterende
veje, og de ﬂeste vejbestyrelser,
herunder Fyns Amt, har ikke afsat
midler i budgettet til foranstaltninger til afskærmning af støj fra eksisterende veje. Den 1. januar 2007
overgår vejbestyrelsesmyndigheden til Odense Kommune

Det kan desuden oplyses, at det
forventes, at der sker en mindre
aﬂastning af Kertemindevej vest
for Ring 3, når Ring 3 mellem Nyborgvej og Kertemindevej åbnes
for traﬁk.

Fyns Amts indsats på støjområdet
er beskrevet i regionplanlægningen. Regionplanens retningslinier
vedr. vejtraﬁkstøj har til formål at
undgå at der opstår nye støjgener.
Det gælder bl.a. ved anlæg af nye
veje.
Isoleret set medfører Kanalforbindelsen en traﬁkstigning på Kertemindevej vest for Ring 3 på ca.
2.000 biler i døgnet, svarende til
en øgning af traﬁkken på 10 - 20%
og en øgning i støjniveauet op 0,5
- 1 dB(A). Stigningen i støjniveauet
er mindre end det der normalt betragtes som hørbart, og det har
ikke været praksis i Fyns Amt, at så
små stigninger har givet anledning

11. H/F Bernhardsminde
v/Hanne V. Mikkelsen
Der fremsættes indsigelse mod
den midterste linieføring, idet denne linieføring medfører, at en stor
del af Bernhardsminde nedlægges.
H/F Bernhardsminde er særlig attraktiv for folk i de små lejligheder
i Æbleparken, og medfører at ﬂere
resourcestærke familier vælger
at bosætte sig her. Nedlæggelse
af haveforeningen kan betyde at
Æbleparken er i farezonen for at
tiltrække resourcesvage og socialt
belastede beboere, hvilket kan skabe problemer for området.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer - se svar til punkt 3. DOF-FYN
samt ﬁgur 5.1.
(A)1 Skønnet udfra beregninger i VIS (Vejsektorens Informations System).

Fig. 5.2 Oversigtskort over de 3 oprindelige linieføringer, samt linieføring foreslået af Jesper Reumert.
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12. Nis Michaelsen og Bente
Søgaard
Linieføringen bør føres udenom
skovene Hedvigslund og Strandskov. Samtidig foretrækkes den
sydlige linieføring, idet den er mest
skånsom overfor Bispeengen.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.

5

13. Johannes Chr. Nielsen
3 forslag til ændringer: 1) Ved Kanalforbindelsens tilslutning til andre
veje, bør der etableres lysregulering i stedet for rundkørsler, idet det
så vil være muligt at synkronisere
lyssignalerne, så der opnås bedst
muligt ﬂow i traﬁkken. 2) Ejbygade
skal gøres 4-sporet på hele strækningen, og der bør føres 4 ligeudgående spor gennem samtlige kryds,
bl.a. også gennem krydset Åsumvej/Ejbygade. 3) Det bør sikres,
at biler kan komme væk fra broen
og tilkørselsramperne, såfremt der
sker uheld med broen.
Svar:
Spørgsmålet om udformningen af
tilslutningerne til Kanalforbindelsen
er fortsat under overvejelse. Fyns
Amts Vejvæsen har oplyst, at man
er enig i, at signalreguleringer i nogle tilfælde kan være at foretrække
frem for rundkørsler. Det er således
hensigten, at når linieføringen for
Kanalforbindelsen lægges endeligt
fast i regionplanretningslinierne for
Kanalforbindelsen, at igangsætte
en nærmere analyse af hvordan
tilslutninger og krydsløsninger for
den valgte linieføring bedst kan udformes.
Kanalforbindelsen planlægges som
en 4-sporet vej på hele strækningen fra Otterupvej til Kertemindevej. Ejbygade syd for Kerteminde-
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vej er anlagt med 4 spor. Dog er der
i krydset Åsumvej/Ejbygade kun et
ligeud spor i hver retning. Det betyder, at der allerede i dag er betydelige kødannelser i myldretiden.
Når Ring 3 mellem Nyborgvej og
Kertemindevej åbnes for traﬁk, vil
der komme en aﬂastning af Kertemindevej, men når Kanalforbindelsen gennemføres vil der komme
en betydlig øgning af traﬁkken på
Ejbygade. Der er også i VVM-redegørelsen påpeget at Kanalforbindelsen vil forstærke det behov, der
allerede i dag er for en udbygning
af Åsumvej-/Ejbygadekrydset, og
at denne udbygning bør ske inden
ibrugtagning af Kanalforbindelsen.
Forslaget om mulighederne for
åbning af evt. midterautoværn eller rækværk mellem østgående og
vestgående kørespor ved broen
over kanalen bør indgå i det videre
arbejde.
14. Jørgen Meier Larsen
De 2 traﬁksystemer - Odense Kanal og Kanalforbindelsen bør holdes adskilt. Dette gøres bedst ved
at krydse Odense Kanal med en
tunnel. Da vejen kun kræver en frihøjde på 3,4 m vil det være relativt
let at lægge vejen i en tunnel under både Odense Kanal og under
engen vest for kanalen. Etablering
af en oplukkelig bro vil give store
ulemper, hver gang der skal ske
broåbninger for at store skibe skal
passere broen, idet det giver traﬁkstop og meget lange bilkøer.
En tunnel er ca. 300 mill. kr. dyrere
end en bro, men dette er en engangsudgift, hvorimod ulemperne
ved en bro vil være varige.
Svar:
En tunnelløsning er tidligere blevet
vurderet. En tunnelløsning vil imidlertid blive væsentligt dyrere end
en broløsning (merpris ca. 300 mill.
kr.), og løsningen er fravalgt som
urealistisk på grund af prisen.

Med hensyn til de løbende driftsog vedligeholdesesudgifter er disse
vurderet til at være mindre for en
tunnel end en klapbro eller drejebro. Efterfølgende er indhentet oplysninger vedr. driftsøkonomien for
de større traﬁktunneller, der er på
statens vejnet. På baggrund heraf
vurderes, at broløsningen kun vil
være ca. 1 mio. kr. dyrere i årlig
driftsomkostning end en tunnelløsning, svarende til ca. 20%.
Med hensyn til den tekniske udformning af en tunnel bemærkes,
at oversiden af tunnellen skal være
under den nuværende sejlrende.
Vejregelkrav til højden i tunnelen
vil være minimum 4,20 m + ca.
0,1 m til nødvendig tolerance til
belægningsfornyelse m.v. Evt. bør
overvejes en minimumshøjde på
4,50 m svarende til vejregelkravet
for hovedlandeveje og motorveje..
Disse hensyn medfører, at oversiden af kørebanen i tunnelen vil
skulle være ca. 15 m under normalt
daglig vande i Odense Kanal. (Den
angivne højde på 3,4 er kun aktuel
for veje, der er forbeholdt personbiltraﬁk).
15. Odense Havelodsselskab
v/Povl Pedersen
Den nordlige linieføring anbefales, idet denne linieføring berører
det mindste antal kolonihaver. De
ældre medlemmer af haveforeningerne har ikke kræfter til at starte
med en anden have et nyt sted, og
herved mister den sociale kontakt
med de øvrige haveejere (erfaringen viser, at under 30 % får en anden have).
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hed-vigslund og Strandskov mest muligt se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
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Vejen medfører, at der vil blive nedlagt et vist antal kolonihaver. Idet
der i øjeblikket er mange ubrugte
kolonihaver i Odense Kommune
vurderes det at samtlige kolonihaveejere, der skal afgive deres have,
vil kunne få en anden kolonihave.
Da der kun er et samlet kolonihaveområde, som helt forsvinder
(Hedvigslund H/F med 18 kolonihaver), og de øvrige kolonihaver
der forsvinder, ligger i relativt store
kolonihaveområder, vurderes det,
at en stor del af kolonihaveejerne
kan få en anden kolonihave indenfor samme haveforening. Dette bør
bevirke, at en større del har mod på
at starte med en anden have.
16. Boldklubben Marienlyst
v/Jens Gantriis
Boldklubben er i stor vækst, og har
derfor behov for ﬂere baner. Den
sydlige linieføring vil begrænse
mulighederne for at etablere nye
baner.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
Odense Kommune oplyser, at Marienlyst Boldklub er en klub i udvikling, og der er et reelt behov for
yderligere boldbaner på længere
sigt. Klubben har endvidere indgivet ønske om at få etableret en
kunstgræsbane i forbindelse med
anlægget, og en oplagt mulig placering af en sådan i byens nordøstlige del kan netop være ved Marienlystcentret.
Justeringen af den sydlige linieføring for at skåne skovene Hedvigslund og Strandskov ﬂytter imidlertid
samtidig linieføringen så meget mod
nordvest, at der ikke vil blive muligheder for at etablere nye boldbaner
i forbindelse med de eksisterende
boldbaner ved Marienlystcentret.

17. Jesper Pedersen
Linieføringen bør gå udenom skovene Hedvigslund og Strandskov.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt – se svar til punkt 3. DOF-FYN
samt ﬁgur 5.1.
18. Grundejerforeningen
Bispeengen/Munkemaen,
Boldklubben Søhus BK og
Søhusskolen
Den sydlige linieføring foretrækkes,
idet den ligger længst væk fra boliger i Søhusområdet, den vil give
den bedste ringsvejseffekt. Den
nordlige linieføring vil gå ret tæt på
boldklubbens opvisningsbane og
afskære evt. senere udvidelsesmuligheder, og da området bruges af
Søhusskolen og fritidsordningerne
vil der blive betænkeligt kort afstand mellem legende børn og en
tæt befærdet traﬁkåre. Engarealerne bag Søhusskolen har uvurderlig
betydning for undervisning i biologi,
og dette areal afskæres fra skolen
såfremt den nordlige linieføring
vælges.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer - se svar til punkt 3. DOF-FYN
samt ﬁgur 5.1.
Denne linieføring vil ikke inddrage
arealer ved Søhusskolen og boldklubben Søhus BK´s baneanlæg.
19. Rullekrovejens og tilstøden
de vængers Grundejerforening, samt beboerforeningen af 1990
Den sydlige linieføring foretrækkes,
idet de 2 øvrige linieføringer vil give
større støjgener og traﬁk tæt på
nærområdet, samt medføre dårligere tilkørselsforhold til boligområder og indkøbsmuligheder.

Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer, som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt – se svar til punkt 3. DOF-FYN
samt ﬁgur 5.1.
20. Mette Krog
Hedvigslundskoven ved Marienlyst bør bevares, idet Hedviglundsskoven er et vigtigt rekreativt naturområde for den nordlige del af
Skibhuskvarteret, som bl.a. bruges
meget af børn i forbindelse med
skolen og idræt. Desuden er der nu
etableret en hundeskov i en del af
området.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer, som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt – se svar til punkt 3. DOF-FYN
samt ﬁgur 5.1.
21. H. J. Hansen
Den sydlige linieføring foretrækkes,
idet den er optimal for virksomhederne på Havnevej og Tolderlundsvej. Der bør etableres til- og
afkørselsmulighed i begge retninger fra den sydlige linieføring ved
Hedvigslundsvej.
Broen over Havnegade skal have
en frihøjde på minimum 4,5 m for
at sikre specialtransporter, hvilket
understreges af, at Odense Politi
udskriver Havnegade som tvangsrute for specialtransporter på indtil
4,5 m fra Odense Centrum og Havneområdet.
Rundkørslen ved Ejbygade bør dimensioneres, så specialtransporter og modulvogntog på op til 25
meters længde kan passere.
Broen over Odense Kanal bør være
en klapbro med 2 uafhængige vejbaner, så brofagene kan repareres
enkeltvis, og det dermed ikke bliver
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nødvendigt at lukke broen i forbindelse med reparationer.
Tilkørselsanlægget til Ring 2 på
Middelfart ad Højemarksvej (Her
menes Møllemarksvej) vil blive
stærkt belastet, og det foreslås derfor, at der etableres en omfartsvej
ind over øvelsesterrænet Højstrup
med tilslutning på Rismarksvej og
Middelfartvej.
I etableringsfasen skal der sikres
den nuværende traﬁk ordentlige
vilkår.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer, som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.

5

Detailudformningen af krydsene
er ikke illustreret detaljeret på luftfotovisualiseringerne, men det kan
oplyses at der for den sydlige linieføring er forudsat til- og frakørselsmulighed i alle retninger ved forbindelsesvejen mellem Havnegade
og Kanalforbindelsen ved Hedviglundsvej. Det forventes også, at der
vil blive etableret et signalanlæg
i krydset, men der er ikke i VVMredegørelsen taget endelig stilling
hertil.
Ved Kanalforbindelsens skæring
med Havnegade vil der blive en frihøjde mellem kørebanen svarende
minimum til vejreglernes krav om
4,20 m. Ved detailprojekteringen
bør man se på, om det er muligt og
hensigtsmæssigt at øge frihøjden,
eksempelvis til 4,50 m som foreslået.
Det kan oplyses, at Fyns Amt har
forelagt spørgsmålet for Odense
Politi. Politiet har oplyst, at politiet
ikke umiddelbart ﬁnder det afgørende at vælge en frihøjde på 4,50 m,
idet høje særtransporter med be-
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forøget. I nogen omfang forventes
det, at der kan kompenseres herfor signal-teknisk. På sigt kan det
måske komme på tale at forlænge
venstresvingsbanen på Middelfartvej. Der er imidlertid ikke planer for
en ny vej over øvelsesterrænnet
ved Højstrup.

stemmelsessted i Havnegade syd
for Kanalforbindelsen kan komme
dertil via Otterupvej, Næsbyvej og
Toldbodgade, og med bestemmelsessted nord for Kanalforbindelsen
via Ejbygade.
Havnegade har især været anvist
som rute for meget høje særtransporters passage af Odense i de situationer, hvor transportens højde
har givet problemer ved passage
af viadukter på det øvrige vejnet.
Kanalforbindelsen vil være et alternativ til anvendelse af Havnegade i
disse særlige situationer.

Der er ikke på nuværende tidspunkt
langt planer for traﬁkafviklingen i
anlægsperioden, men det vil være
naturligt at søge løsninger, så den
nuværende traﬁk generes så lidt
som muligt.
22. Odense Auto-El
Den sydlige linieføring foretrækkes,
idet den giver den bedste traﬁkafvikling.

Rundkørslen ved Ejbygade er skitseret som 2-sporet med en midterø
på minimum 60 m. Det vil medføre, at modulvogntog på 25 m kan
passere relativt uhindret gennem
rundkørslen. Der vil dog være store
problemer med tilgængeligheden
for modulvogntog mange steder på
det omkringliggende vejnet, især på
vejnettet i byområdet. Der er ikke
aktuelle planer for at erhvervsområdet ved Havnegade skal prioriteres højt i et evt. kommende vejnet
for modulvogntog.

Der rejses dog indsigelse mod, at
en sydlige linieføring medfører, at
der skal eksproprieres ca. 1.000
m² af virksomhedens lejemål, og
da virksomheden ligger ud til åben
mark, anmodes der om at rykke linieføringen, så denne ekspropriation af virksomhedens areal kan
undgås.

Der tages i regionplantillægget for
Kanalforbindelsen ikke endelig stilling til udformningen af broen over
Odense Kanal. Her vil der være en
række forskellige hensyn at tage.
Synspunktet om, at der bør vælges
en klapbro med to uafhængige vejbaner mhp. på at sikre Kanalforbindelsen kan holdes åben for vejtraﬁk
ved reparationsarbejder på broen,
vil være et af ﬂere væsentlige hensyn.
Med hensyn til ændringerne i traﬁkmønstret ved Middelfartvej/Møllemarksvej/Rismarksvej- krydset, er
det således at den samlede traﬁkbelastning i krydset vil være forholdsvis uændret. Men det må forventes,
at bl.a. den venstresvingende traﬁk
fra Middelfartvej mod nord ad Møllemarksvej og Rismarksvej vil blive

Ifølge VVM-redegørelsen vil forbindelsesvejen til Havnegade blive
placeret på bagsiden af virksomhedens værksted - parallelt med ejendomsskel, og der ses derfor en mulighed for at få mere areal til rådighed, hvis denne rykkes mod nord.
Det foreslås, at forbindelsesvejen
rykkes således at Odense Auto-El
får en forplads på ca. 30 m mod forbindelsesvejen, og med vejadgang
til denne.
Broen over Odense Kanal bør etableres som en klapbro med 2 uafhængige klapper, så det er muligt at
afvikle traﬁkken over Odense Kanal
i et spor ved reparationer af broen.
Projektet bør gennemføres hurtigst
muligt af hensyn til den igangværende byudvikling på inderhavnen,
og således at hele projektet er færdigt samtidigt.
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Såfremt den nordlige eller midterste linieføring vælges, er det vigtigt
for aktiviteterne i erhvervsområdet
at Havnegade ikke skæres over,
idet der er meget transport mellem
virksomhederne på Havnegade.
Frihøjden under broen bør være
minimum 4,5 m, fordi en del af de
køretøjer Odense Auto-El servicerer er blokvogne og specialtransporter, der kan være ekstra høje.
Det forslag, som Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt,
ﬁndes helt uacceptabelt, idet denne
linieføring skærer tværs gennem
virksomheden.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
Disse justeringer af linieføringen
indebærer et væsentligt indgreb
netop ved Odense Auto-El, hvor
den sydligste af virksomhedens
bygninger må vige for vejanlægget.
I den videre planlægning og i samarbejde med virksomheden vil man
undersøge om det er muligt at tilvejebringe byggemuligheder på naboarealer, således virksomheden kan
fortsætte i området. Se endvidere
partshøring af Odense Auto-El og
svar hertil bagest i afsnit 5.
Detailudformningen af krydsene
er ikke illustreret detaljeret på luftfotovisualiseringerne, men det kan
oplyses at der for den sydlige linieføring er forudsat til- og frakørselsmulighed i alle retninger ved forbindelsesvejen mellem Havnegade
og Kanalforbindelsen ved Hedviglundsvej. Det forventes også, at der
vil blive etableret et signalanlæg
i krydset, men der er ikke i VVMredegørelsen taget endelig stilling
hertil.

Der tages i regionplantillægget for
Kanalforbindelsen ikke endelig stilling til udformningen af broen over
Odense Kanal. Her vil der være en
række forskellige hensyn at tage.
Synspunktet om, at der bør vælges en klapbro med to uafhængige
vejbaner mhp. at sikre Kanalforbindelsen kan holdes åben for vejtraﬁk
ved reparationsarbejder på broen,
vil være et af ﬂere væsentlige hensyn.
Ved Kanalforbindelsens skæring
med Havnegade vil der blive en frihøjde mellem kørebanen svarende
minimum til vejreglernes krav om
4,20 m. Ved detailprojekteringen
bør man se på, om det er muligt og
hensigtsmæssigt at øge frihøjden,
eksempelvis til 4,50 m som foreslået.

områderne. Hvis Kanalforbindelsen
skal bygges kan den linieføring som
Danmarks Naturfredningsforening
har foreslået anbefales.
Skovene rummer en del arkæologiske fund. Dette vil betyde, at der
skal foretages en del arkæologiske
udgravninger forud for realisering
af projektet, hvilket vil være både
dyrt og tidskrævende. Herudover
rummer skovene højryggede agre
- sandsynligvis fra den tidlige middelalder. Disse højryggede agre er
end ikke beskrevet i VVM-rapporten, på trods af, at de vil blive berørt
af Kanalforbindelsen.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.

Det kan oplyses, at Fyns Amt har
forelagt spørgsmålet for Odense
Politi. Politiet har oplyst, at politiet
ikke umiddelbart ﬁnder det afgørende at vælge en frihøjde på 4,50 m,
idet høje særtransporter med bestemmelsessted i Havnegade syd
for Kanalforbindelsen kan komme
dertil via Otterupvej, Næsbyvej og
Toldbodgade, og med bestemmelsessted nord for Kanalforbindelsen
via Ejbygade.

Der vil forud for etablering af vejen
blive foretaget arkæologiske undersøgelser efter nærmere aftale med
Odense By´s museer.
24. Mogens Rasmussen
Der fremsættes indsigelse mod
den nordlige linieføring, idet den
vil medføre en stor omvejskørsel
og merbelastninger for vejene Pomosavej, Slettensvej, Anderupvej,
Smedebakken m. ﬂ. ikke mindst
pga. bybusserne, som må ﬁnde alternative ruter. Herudover medfører
denne linieføring store hindringer
for de lokale erhvervsdrivende, idet
der ikke længere er direkte adgang
fra Klusetvej.

Havnegade har især været anvist
som rute for meget høje særtransporters passage af Odense i de situationer, hvor transportens højde
har givet problemer ved passage
af viadukter på det øvrige vejnet.
Kanalforbindelsen vil være et alternativ til anvendelse af Havnegade i
disse særlige situationer.
23. Per Nielsen
De 2 skove Hedvigslund og Strandskov bør bevares, idet der ikke er
meget skov tilbage i Odense, og det
tager lang tid for en erstatningsskov
at vokse op. Linieføringen bør ligge
nord om skovene, herved kommer
vejen også længere væk fra bolig-

Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt –
se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1. Denne linieføring berører
ikke det lokale vejnet eller buslinier
i Søhusområdet.
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25. Odense Bys Museer
Der er registreret ﬂere fortidsminder
inden for de 3 linieføringer, hvorfor
det anbefales, at der foretages systematiske arkæologiske forundersøgelser i god tid inden anlægsarbejdet skal startes, uanset hvilken
linieføring der vælges.
Haveforeningerne i området rummer en vigtig historisk fortælling om
de idealer for fritid, luft og sol, der
slog igennem i mellemkrigstiden,
men da haveforeningernes kulturmiljø er rigt repræsenteret i Odense
er de haveforeninger, der berøres
af Kanalforbindelsen ikke umistelige.
Odense Stålskibsværft må anses
for et nationalt industrielt ikon, som
pga sin centrale placering i fortællingen om Danmark som industrisamfund bør bevares for eftertiden.
Det er derfor vigtigt at Kanalforbindelsens vejanlæg, ramper m.m.
ikke medfører nedrivning af betydningsfulde dele af Stålskibsværftets
bygninger.

5

Odense Kanal er i sig selv et monument over det 19. og 20. århundredes industrielle og tekniske revolutioner. Kanalens linieføring og udseende står i det væsentlige som ved
anlæggelsen i 1904. Det vurderes,
at en klapbro vil ændre oplevelsen
af kanalen mindre væsentligt end
den skitserede drejebro.
Bispeengen vest for Kanalen er
dels gammel eng, dels indvundet
i 1800-tallet. Området afgrænses mod syd af et industriområde.
Den sydlige linieføring vil skabe en
grænse mellem industriområdet
og engen, frem for at skære enge
over. Ud fra en historisk synsvinkel
vil den sydlige linieføring være at
foretrække.
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Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer, som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.

27. Knud Rasmussen
Kanalforbindelsen vil totalt ødelægge skovene Hedvigslund og
Strandskov. Fredskovspligten er
skabt for at sikre vores skove for os
og vores efterkommere, imod ubesindig planlægning.

Det forventes ikke, at Odense Stålskibsværft vil blive berørt.

De nuværende skove er mere end
200 år gamle, og en erstatningsskov vil først være genskabt om
mere end 6 generationer, og har
kun teoretisk interesse for nulevende personer.

Regionplantillægget giver mulighed for at broen over Odense Kanal kan etableres som en oplukkelig bro (enten som en drejebro eller klapbro). Herved overlades det
til anlægsmyndigheden (Odense
Kommune) at vurdere, om broen
skal etableres som drejebro eller
klapbro.
26. Foreningen Sct. Hans´erne,
v/Bent Nielsen
Foreningen repræsenterer 240
husstande og gennemfører en
række beboeraktiviteter i lokalområdet og anvender bl.a. skovene
Hedvigslund og Strandskoven til
løbetræning, stavgang, løb m.m.
Herudover anvender mange beboere dagligt skovene til rekreative
formål - herunder den nyligt anlagte
hundeskov.
De skitserede linieføringer anses
som meget dårlige og uden hensyntagen til de naturværdier, skovene
repræsenterer, og som ikke kan
genskabes indenfor en overskuelig
årrække. Der opfordres derfor til, at
der udarbejdes en alternativ linieføring, der lægges tættere på Kanalen og industriområdet, og som
skåner skovene.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer, som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.

Det foreslås derfor, at der arbejdes med en anden linieføring, hvor
Havnegade indgår som en del af
Kanalforbindelsen. Der peges bl.a.
på linieføringen, der i VVM-redegørelsen er omtalt som alternativ
8, evt. med et parallelt forløb langs
Havnegade frem for at anvende
dele af Havnegade.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
28. Oluf Larsen
Linieføringen gennem Hedvigslund
og Strandskov er uacceptabel. De
viste linieføringer vil alle ødelægge
gamle skovarealer, og uanset der
bliver tilplantet nye skovarealer vil
det tage generationer at få skovarealer af samme kvalitet.
Ved en mere nordøstlig linieføring
vil det være muligt at tage hensyn
til de værdier, som skovene udgør.
Der savnes analyser af, hvorledes
linieføringen sydøst for Odense Kanal kan etableres under hensyn til
miljø og rekreative interesser.
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Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
29 Dorthe Bække Ottsen og
Hermann Ottsen
Den sydligste linieføring foretrækkes, idet det vil være logisk at køre
ad Rismarksvej og fortsætte ligeud
over Otterupvej.
En nordlig linieføring vil give et stort
traﬁkpres på Otterupvejen, og det
vil være ulogisk at skulle anvende
en i forvejen stærkt befærdet vej
for at komme til en nordligere Kanalforbindelse.
Den sydlige linieføring ligger længst
væk fra boligerne Bispeengen/
Munkemaen og Æbleparken, og vil
forstyrre naturområdet Bispeengen/
Munkemaen og kolonihaveområdet
Bernhardsminde mindst.
Engområdet bliver delt i 2 dele, såfremt der vælges den nordlige eller
midterste linieføring.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hed-vigslund og Strandskov mest muligt se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
30. Asger Bondo
Lineføringerne øst for Odense Kanal virker meget kyniske. Det virker som om Odense skal have en
bynær racerbane uden hensyn til
mennesker og natur.
Det forslås, at Havnegade og Ejbygade genbruges med de nødvendige udvidelser. Vest for Odense
Kanal foretrækkes den nordlige linieføring.

En nulløsning er bedre end en broløsning, og der foretrækkes en tunnelløsning.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
En tunnelløsning er tidligere blevet
vurderet. En tunnelløsning vil imidlertid blive væsentligt dyrere end
en broløsning (merpris ca. 300 mill.
kr.), og løsningen er fravalgt som
urealistisk på grund af prisen.
Med hensyn til de løbende driftsog vedligeholdesesudgifter er disse
vurderet til at være mindre for en
tunnel end en klapbro eller drejebro. Efterfølgende er indhentet oplysninger vedr. driftsøkonomien for
de større traﬁktunneller, der er på
statens vejnet. På baggrund heraf
vurderes, at broløsningen kun vil
være ca. 1 mio. kr. dyrere i årlig
driftsomkostning end en tunnelløsning, svarende til ca. 20%.
31. Ole og Mette Munk Jacobsen
Vejen bør lægges uden om de eksisterende skovområder. Skibhuskvarteret er et indelukket kvarter,
der har brug for en grøn lunge, der
kan holde industrikvarter og Fynsværket på afstand.
Hedvigslundskoven, Strandskoven
og Skibhusskoven bør forbindes
med en ny skovplantning, som så
kan udgøre et samlet skovområde.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hed-vigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.

Herudover vil der blive etableret
erstatningsskov mellem Hedvigslund og Strandskov, samt øst for
Ejbygade, og der vil blive etableret
beplantningsbælte ud til Ejbygade
mellem Strandskov og Skibhusskoven.
32. Miljøministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen
Der fremsættes indsigelse med vetovirkning mod planforslaget.
VVM-redegørelsen er ikke fyldestgørende vedr. habitatsdirektivets
bilag IV-arter, idet det ikke fremgår
af redegørelsen, om der forekommer arter omfattet af habitatsdirektivets bilag IV omkring og på der
arealer, hvorpå de 3 linieføringer
placeres, og om sådanne arter kan
blive påvirket af projektet.
De alternativer, der skåner fredsskovsarealerne er ikke tilstrækkeligt belyst. Fyns Statsskovdistrikt
har tidligere foreslået at yderligere
2 linieføringer henholdsvis nord og
syd om fredskovsarealerne blev
belyst, hvilket ikke er sket.
Skov- og Naturstyrelsen er indstillet
på hurtigt at gå i dialog med amtet
ang. den videre behandling af forslaget.
Svar:
Skov- og Naturstyrelsen har frafaldet indsigelsen på baggrund af en
justering af den sydlige linieføring,
der skåner skovene Hedvigslund
og Strandskov mest muligt, og fordi
der er foretaget supplerende undersøgelser af visse dyrearter omfattet af Habitatsdirektivets bilag 4
(ﬂagermus og padder), og på vilkår
om etablering af kompenserende
foranstaltninger til modvirkning af
negative påvirkninger på naturområder - se retningslinie 9.
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33. Kurt Linding Henriksen
Den foreslåede frihøjde under broen over Havnegade på 4,20 m er
for lav. Den bør være 5 m.
Tilkørselsforholdene fra Kanalforbindelsen til Havnegade er for
snævre, og bør have karakter af
en glidende til- og frakørsel. Broen
over Odense Kanal bør være en
klapbro med 4 broklapper, der muliggør eftersyn og reparation uden
lukning af broen. Lodserne bør
kunne åbne og lukke broen efter
kl. 22.00, hvilket må kunne klares
elektronisk. Den sydlige linieføring
foretrækkes, og hen over Bispeengen bør vejen lægges på en bro af
hensyn til ﬂora og fauna.
Som bruger af en kolonihave i
H/F Egebæk ønskes en økonomisk
kompensation for rømning af have
og bygning, der gør etablering i en
tilsvarende have mulig. Der forventes en hurtig ekspropriation efter
linieføringens vedtagelse, idet det
formentlig tager 2-3 år at ﬁnde en
anden egnet have i området.

5

Svar:
Ved Kanalforbindelsens skæring
med Havnegade vil der blive en frihøjde mellem kørebanen svarende
minimum til vejreglernes krav om
4,20 m. Ved detailprojekteringen
bør man se på, om det er muligt
og hensigtsmæssigt at øge frihøjden, eksempelvis til 4,50 m, som er
standard for motorvejsbroer.
Det kan oplyses, at Fyns Amt har
forelagt spørgsmålet for Odense
Politi. Politiet har oplyst, at politiet
ikke umiddelbart ﬁnder det afgørende at vælge en frihøjde på 4,50 m,
idet høje særtransporter med bestemmelsessted i Havnegade syd
for Kanalforbindelsen kan komme
dertil via Otterupvej, Næsbyvej og
Toldbodgade, og med bestemmelsessted nord for Kanalforbindelsen
via Ejbygade. Havnegade har især
været anvist som rute for meget
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34. Primagaz
Den nordlige og midterste linieføring vil få vitale konsekvenser
for Primagaz, idet det fremgår af
VVM-rapporten at Primagaz skal
omlokaliseres, såfremt en af disse
linieføringer vælges.

høje særtransporters passage af
Odense i de situationer, hvor transportens højde har givet problemer
ved passage af viadukter på det
øvrige vejnet. Kanalforbindelsen vil
være et alternativ til anvendelse af
Havnegade i disse særlige situationer.

Primagaz har drevet virksomhed
på ejendommen med påfyldning af
gasﬂasker siden 1999, og anlægget er etableret i 1950. Anlægget er
en risikobetonet virksomhed og er
det eneste af sin art hos Primagaz
i Danmark, og der er de sidste år
investeret over 20 mill. kr. i bl.a. forbedrede sikkerhedsforhold, i samråd med risikomyndighederne.

Det vurderes at være meget arealkrævende at etablere et rampekryds med ﬂettestrækninger ved
Havnegade og også ved den evt.
forbindelsesvej til Havnegade. Derfor ﬁndes en sådan løsning ikke realistisk. Svarende til de øvrige dele
af Ring 2 er der taget udgangspunkt
i løsninger med niveaukryds.
Der tages i regionplantillægget for
Kanalforbindelsen ikke endelig stilling til udformningen af broen over
Odense Kanal. Her vil der være en
række forskellige hensyn at tage.
Synspunktet om, at der bør vælges
en klapbro med to uafhængige vejbaner mhp. på at sikre Kanalforbindelsen kan holdes åben for vejtraﬁk
ved reparationsarbejder på broen,
vil være et af ﬂere væsentlige hensyn. Tilsvarende tages der ikke i
denne del af planlægningsprocessen stilling til retningslinier og teknologi for broåbninger.
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
Der vil blive ydet erstatning for nedlagte haver i.h.t. gældende regler
og om nødvendigt ved ekspropriation. Dette vil dog først ske ved
Odense Byråds vedtagelse af Kanalforbindelsens gennemførelse.
Der forventes at gå ca. 2 år med
projektering af kanalforbindelsen
fra Byrådets vedtagelse af projektets gennemførelse, og til at anlægsarbejder vil blive igangsat og
kolonihaverne skal rømmes.

Det anbefales, at etablere Kanalforbindelsen i den sydlige linieføring og så langt væk fra Primagaz
som muligt.
Det fremføres, at Primagaz tidligere har indsendt en protest mod planerne om Kanalforbindelsen, uden
at dette er beskrevet i afsnittet ”Indkomne ideer og forslag”.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
Fyns Amt har ikke registreret, at
der er indkommet indsigelser mod
projektet fra Primagaz i ideefasen.
Primogaz har derimod på et senere tidspunkt (6. september 2004)
fremsendt et brev hvori det frarådes at etablere en stærkt traﬁkeret
vej som nabo til virksomheden, og
anmodet om, at den eksisterende
sikkerhedszone respekteres. Virksomheden har i en anden sag anmodet om tilladelse til udvidelse.
I forbindelse med denne ansøgning er der fremsendt kopi af korrespondance mellem Primagaz og
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Beredsskabsstyrelsen, hvoraf det
fremgår, at Primagaz har anmodet
Beredskabsstyrelsen om en vurdering af, om Kanalforbindelsen kan
påvirke ansøgning om udvidelse af
Primagaz sammenholdt med den
sikkerhedszone der er omkring
Primagaz (deklarationsbælte 50 m
nordøst for virksomheden). Odense Kommune har efterfølgende oplyst til Fyns Amt, at kommunen som
mil-jømyndighed ikke har kendskab
til denne sikkerhedszone, og at sikkerhedszonen ikke er tinglyst på de
omkringliggende ejendomme.

Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.

35. Industri- og Handelsekammeret Odense-Fyn
Industri og Handelskammerets
bestyrelse har drøftet forslaget til
regionplantillæg. Den sydlige linieføring anbefales, idet den bedst
tilgodeser den tunge traﬁk, og der
opnås en direkte forbindelse til
Rismarksvej, og derved en mindre
traﬁkbelastning end de øvrige linieføringer.

37. Danmarks Naturfrednings
forenings lokalkomité for
Odense
VVM-redegørelsen mangler at forholde sig til en række problemstillinger på den vestlige side af Odense Kanal, og mangler endvidere et
alternativ, som skåner skovene på
den østlige side af Odense Kanal.
I VVM-redegørelsen bør belyses
ﬂere alternativer til linieføringerne
gennem Hedvigslund og Strandskov. De 3 alternativer er kun variationer over samme tema.

Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
36. Otterup Kommune,
Økonomiudvalget
Otterup Kommune har tidligere anbefalet en tunnelløsning, men tager til efterretning at Fyns Amt og
Odense Kommune har valgt at se
bort fra en tunnel.
Af de 3 foreslåede linieføringer anbefales den sydlige linieføring. Det
vurderes dog som uheldigt, at der
ikke gives mulighed for etablering
af en tunnelløsning, da denne i
langt højere grad ville bevare naturområdet vest for Odense Kanal.

En tunnelløsning er tidligere blevet
vurderet. En tunnelløsning vil imidlertid blive væsentligt dyrere endt
en broløsning (merpris ca. 300 mill.
kr.), og denne løsning er derfor fravalgt som urealistisk pga. prisen.
Se også svar til nr. 14 og 30.

Såfremt Kanalforbindelsen bliver
gennemført anbefales den sydlige
linieføring, og hele strækningen
over Bispeengen bør placeres på
en bro.
Bliver Kanalforbindelsen gennemført vil mindst én og måske ﬂere
fuglearter samt evt. ﬂere plantearter
forsvinde fra området. Der mangler
en redegørelse for, hvordan projektet vil påvirke Munkemaen/Bispeengen, herunder hvilke fugle- dyre, og
plantebestande, der vil forsvinde
.
Der bør derfor i VVM-redegørelsen
opstilles en målsætning for hvilke
tiltag der skal til for at bevare de
arter, der er i området. For de arter, der får forringede vilkår, skal
der genoprettes et naturområde,
som i dag er ødelagt. Det kunne
f.eks. være ved Odense Fjord, hvor

Odense Havn ejer arealer ved Hasselø, der kunne indgå i et projekt
for Lumby Inddæmmede Strand.
Der foreslås en ny linieføring, hvor
Kanalforbindelsen lægges parallelt
med Havnegade og tilsluttes Ejbygade med en rundkørsel. Dette forslag vil skåne skovene - Se nedenstående illustration.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
Indgreb og kompenserende foranstaltninger er beskrevet i VVM-redegørelsen, samt i tillæg hertil, udarbejdet efter offentlighedsfasen.
38. Odense Kommunale
Motorklub
Det oplyses at Danmarks Naturfredningsforenings forslag medfører, at Kanalforbindelsen kører
lige gennem klubbens baneanlæg.
I 1993 veg klubbens baneanlæg
for et kullager ved Fynsværket.
På det tidspunkt skulle der være taget højde for den fremtidige linieføring af Kanalforbindelsen.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
Denne linieføring vil forløbe mellem
Strandskov og motorsportsanlægget, men vil ikke berøre selve motorsportsanlægget.
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39. Mads Hjuler
Den sydlige linieføring er det bedste af de fremlagte forslag. Imidlertid har forslaget en linieføring øst
for Odense Kanal, som er uheldig i
forhold til de rekreative interesser.
Det foreslås at trække linieføringen parallelt med Havnegade, og

5

tilslutte den til Ejbygade i en rundkørsel. På denne møde undgås
”landskabsspild”, idet landskabet
mellem Havnegade og Kanalforbindelsen alligevel er så beskedent,
at de landskabelige kvaliteter vil
forsvinde, og Hedvigslund vil blive
skånet.

Det bør være et ufravigeligt krav, at
der etableres erstatningsskov. Herudover bør der også tænkes mere
aktive rekreative arealer. Kvarteret
savner naturlegepladser, kælkebakker og udﬂugtsmål - evt. i stil
med Madsby i Fredericia.

Fig. 5. 3 DN’s forslag til linieføring som illustreret i FS den 21. april 2006.

Fig. 5.4 DN’s forslag til linieføring som skitseret på kopi af luftfoto indsendt til Fyns Amt (akt 211)
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Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1. Herudover vil der blive
etableret erstatningsskov mellem
Hedvigslund og Strandskov, samt
øst for Ejbygade, og der vil blive
etableret beplantningsbælte ud til
Ejbygade mellem Standskov og
Skibhusskoven.
Der arbejdes med at udvikle Stige
Ø til et stort rekreativt område.
Stige Ø ligger mindre end 10 minutter fra Skibhuskvarteret.
40. Borgerlisten Odense
Samtlige 3 linieføringer lægger op
til, at vejen skal etableres som en
højklasset vej med mulighed for at
køre med store hastigheder. Den
øvrige del af Ring 3 har hastighedsbegrænsning til 60 km/t og derfor
virker det forkert, hvis hastigheden
på Kanalforbindelsen skal være
væsentlig højere.
Der ønskes en vurdering af, hvad
der kan spares ved ikke at etablere
strækningen fra Ejbygade til krydsningen med Havnegade, og i stedet
lade Havnegade indgå som en del
af projektet. En sådan løsning vil
skåne Hedvigslund og Strandskov.
Den nordlige linieføring anbefales.
Krydsningen med Odense Kanal
bør dog etableres som en tunnel.
Alle 3 linieføringer indebærer, at der
etableres en oplukkelig bro over
Odense Kanal. En broløsning vil til
enhver tid være til gene for skiftevis
den sejlende og den kørende traﬁk.
Der stilles derfor krav om, at Kanalforbindelsen etableres som en tunnelløsning.
De besparelser det medfører at
etablere en bro i stedet for en tunnel er meget kotsigtede. Udgifterne

vurderet til at være mindre for en
tunnel end en klapbro eller drejebro. Efterfølgende er indhentet oplysninger vedr. driftsøkonomien for
de større traﬁktunneller, der er på
statens vejnet. På baggrund heraf
vurderes, at broløsningen kun vil
være ca. 1 mio. kr. dyrere i årlig
driftsomkostning end en tunnelløsning, svarende til ca. 20%.

til vedligeholdelse af broen er ca. 5
mill. kr. årligt, og da breoen skal en
levetid på minimum 100 år andrager dette beløb i alt ca. 500 mill. kr.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt
- se svar til punkt 3. DOF-FYN samt
ﬁgur 5.1.
Til grund for projekteringen er lagt
vejregelforslaget for ”Veje og stier
i åbent land”, hvilket vurderes som
naturligt, da der er tale om en stort
set facadeløs ved svarende til f.eks.
Ejbygade, der jo indgår som en af
de nyeste delstrækninger af Ring
2 ved Odense. Som det fremgår af
VVM-redegørelsen side 26, er der
taget udgangspunkt i en ønsket
hastighed på 60 km/t ved valg og
vurdering af kurveparametre.
For den nordlige og den midterste
linieføring er der i VVM-redegørelsen side 120 redegjort for et alternativ, hvor Havnegade indgår i
Kanalforbindelsen på strækningen
mellem Ejbygade og Kanalforbindelsens skæring med Havnegade.
Det fremgår af oplysningerne her,
at der er en besparelse på ca. 15
mio. kr. idet det dog skal tages i
betragtning, at en Kanalforbindelse
via Havnegade vil være forbundet
med en række traﬁkale og sikkerhedsmæssige problemer, samt
ulemper for erhvervsområdet omkring Havnegade, som undgås ved
at etablere Kanalforbindelsen i et
nyt tracé.
En tunnelløsning er tidligere blevet
vurderet. En tunnelløsning vil imidlertid blive væsentligt dyrere end
en broløsning (merpris ca. 300 mill.
kr.), og løsningen er fravalgt som
urealistisk på grund af prisen.
Med hensyn til de løbende driftsog vedligeholdesesudgifter er disse

41. Odense Manøvrebane v/Advokat Erling Halskov
Der fremsættes indsigelse mod, at
der eksproprieres dele af Odense
Manøvrebane. Der er store krav
til en manøvrebane, og det vil ikke
være muligt at afgive noget jord fra
anlægget, såfremt anlægget skal
bibeholdes.
Det er forbundet med store omkostninger at etablere en ny manøvrebane, og såfremt der eksproprieres
fra ejendommen. Erstatningskravet
vil også omfatte det indtjeningstab,
der vil være for hver dag banen er
lukket.
Der er tidligere fremsendt indsigelse mod projektet, hvori der er gjort
opmærksom på, at der ikke kan afgives jord fra manøvrebanen til projektet. Disse kommentarer er ikke
medtaget i forslag til regionplantillæg i afsnittet ”Indkomne ideer og
forslag”.
Svar:
Amtsrådet har valgt den sydlige
linieføring, men med visse justeringer som skåner skovene Hedvigslund og Strandskov mest muligt - se svar til punkt 3. DOF-FYN
samt ﬁgur 5.1. se svar til DOF-FYN
ovenfor. Denne linieføring vil ikke
berøre Odense Manøvrebane.
Den tidligere fremsendte indsigelse
mod projektet er ved en fejl ikke
medtaget i forslag til regionplantillæg i afsnittet ”Indkomne ideer og
forslag”, hvilket hermed skal beklages.
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Supplerende høring.
På baggrund af indsigelse fra
Skov- og Naturstyrelsen er der med
udgangspunkt i den sydlige linieføring foretaget visse justeringer
af linieføringen. De borgere der vil
blive berørt af disse justeringer er
blevet partshørt i perioden. Nedenfor bringes et resumé af indkomne
bemærkninger samt svar hertil.

5

1. Odense Auto-El:
Odense Auto-El fremfører, at det er
ærgerligt at linieføringen medfører,
at en del af virksomhedens bygninger og udenomsarealer skal eksproprieres. Virksomheden vil gerne
blive på adressen, og foreslår derfor
at virksomheden som kompensation for de arealer der skal eksproprieres i stedet overtager et areal
på ca. 5.000 m² nord for virksomhedens nuværende bygninger og
gerne med mulighed for udkørsel til
Havnegade. Virksomheden ønsker
at købe dette areal, samt den del af
virksomhedens nuværende areal,
der ikke skal bruges til Kanalforbindelsen, idet virksomheden i dag er
areallejer hos Odense Havn.
Svar:
Odense Kommune har oplyst, at
kommunen er i dialog med Odense
Auto-El om løsningsmuligheder,
og at Odense Kommune og Odense Havn vil arbejde positivt for at
der kan kompenseres, således at
Odense Auto-El kan blive i området
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Hvis du vil klage over afgørelsen
Hvem kan klage?
•
•
•

Miljøministeren
Enhver med en retlig interesse, f.eks. naboer og andre berørte borgere
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø.

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over retlige fejl, dvs. om retsregler og retsprincipper er korrekt fulgt.
Retlige fejl kan for eksempel være:
•
•

Om sagen er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens procedureregler.
Om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, ligebehandling
m.m. er fulgt.

Du kan således ikke klage over, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Hvor skal klagen sendes hen?
Din klage skal sendes skriftligt til:
Naturklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K

Hvad er klagefristen?

Klagen skal være indgivet inden ﬁre uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort i
avisen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den
følgende hverdag.

Har klagen opsættende virkning?

Nej, klagen har normalt ikke opsættende virkning. Det betyder, at såfremt der er tale
om en tilladelse, kan denne udnyttes, selvom der er blevet klaget. Dog sker det på eget
ansvar, da Naturklagenævnet efterfølgende kan ændre afgørelsen. Dog kan Naturklagenævnet – hvis nævnet skønner det fornuftigt - give en klage opsættende virkning og således påbyde arbejdet standset.

Indbringelse for en domstol

Afgørelsen kan indbringes for en domstol inden seks måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

