Tillæg til redegørelse for vej- og broanlæggets virkning på miljøet (VVM)

Dette tillæg til redegørelsen for vej- og broanlæggets virkning på miljøet kan ses på Fyns Amts hjemmeside:
www/fyns-amt/vvm indtil 31. december 2006
Det kan endvidere ses på Odense Kommunes hjemmeside: www.odense.dk

Tillæg til VVM-redegørelse for Kanalforbindelsen

Baggrund
Kanalforbindelsen er en vej- og stiforbindelse på tværs af Odense Kanal mellem Otterupvej og
krydset Ejbygade/Kertemindevej. Der anlægges en ca. 3½ km 4-sporet facadeløs vej for motortrafik mellem Otterupvej og krydset Ejbygade/Kertemindevej med tilhørende forbindelsesveje
og stier1.
Fyns Amt fremlagde i perioden 13. marts til 8. maj 2006 et forslag til regionptillæg med VVMredegørelse for Kanalforbindelsen.
I den offentlige høringsfase indkom en række indsigelser og bemærkninger til det fremlagte
forslag. Indsigelser og bemærkninger er efterfølgende vurderet teknisk med henblik på politisk
behandling i Odense Byråd og Fyns Amtsråd i efteråret 2006.
En række indsigelser omhandlede indgrebet i skovene Hedviglund og Strandskoven på østsiden
af Odense Kanal. Skov- og Naturstyrelsen gjorde indsigelse med vetovirkning.
Der er efterfølgende udført supplerende undersøgelser vedr. forekomsten af paddearter og flagermusarter, der er strengt beskyttede i henhold til EU’s habitatdirektiv. Undersøgelser viste
bl.a. forekomst af stor vandsalamander og dværgflagermus, og undersøgelserne er derfor fulgt
op med forslag til foranstaltninger til modvirkning af vejprojektets evt. negative konsekvenser
for disse arter.
På baggrund heraf og i dialog med bl.a. Skov- og Naturstyrelsen er der udarbejdet et forslag til
ændring af den sydlige linjeføring, så linjeføringen får et mere nordligt forløb mellem Havnegade og Ejbygade og indgrebet i skovene dermed reduceres.
I det følgende beskrives det justerede forslag, idet det skal understreges, at der er tale om et
forprojekt, og at der kan ske mindre justeringer ved detailprojekteringen.
Endvidere beskrives de særlige afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger,
der skal etableres for at modvirke vejanlæggets negative påvirkning af bestandene af stor vandsalamander og flagermus.
Skovloven
Både Hedviglundskoven og Strandskoven er omfattet af fredskovpligt i henhold til Skovloven2.
Indgrebet i skovene er betinget af en dispensation fra fredskovpligten, som normalt vil blive
fulgt af krav om at et andet areal får pålagt fredsskovpligt (erstatningsskov).
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Habitatdirektivet
Habitatdirektivet3 fra 1992 forpligter EU's medlemsstater til at bevare naturtyper og arter, som
er af betydning for EU. Artikel 12 i habitatdirektivet medfører en streng præventiv beskyttelse
af bestemte dyrearter. Drab, indsamling af individer og beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder forbydes.
Hensigten med beskyttelsen i artikel 12 er at bevare den økologiske funktionalitet af yngle og
rasteområder for en given art, således at de nødvendige betingelser, for at en bestand af en art i
et område kan yngle og hvile/skjule sig, bevares og ikke forringes af menneskelige aktiviteter.
Det kan imidlertid accepteres inden for rammerne af habitatdirektivets artikel 12, at et givet
yngle- eller rastested ødelægges, hvis der forinden eller samtidig gennemføres foranstaltninger,
der samlet set sikrer en fortsat økologisk funktionalitet for den eller de berørte arter i det lokalområde, der berøres af ændringer.
Habitatarter
De arter, der omfattet af beskyttelsen efter habitatdirektivets artikel 12 er opført i bilag IV til
direktivet. Skov- og Naturstyrelsen påpegede, at der kunne være forekomst af flagermusarter
og paddearterne springfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. I sommeren 2006 er der
derfor på foranledning af Skov- og Naturstyrelsens indsigelse gennemført specifikke eftersøgninger efter paddearter og flagermus.
Undersøgelserne er gennemført af Niels Damm, Amphi Consult, for så vidt angår padder, og
Hans J. Baagøe, Zoologisk Museum, Københavns Universitet, for så vidt angår flagermus.
Padder4
Undersøgelsen har primært omfattet paddearterne stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø.
Der er alene fundet et eksemplar af arten stor vandsalamander i et vandhul i den østlige udkant
af Strandskoven. Det vurderes at være tegn på, at det er sandsynligt at der er en lille bestand i
området. Det et ikke sikkert at bestanden vil være levedygtig på længere sigt, bl.a. fordi vandhullerne i området er dårligt egnede for ægklækning og opvækst af larver. Denne tilstand er
under forværring.
Der er ikke fundet tegn på tilstedeværelse af de nævnte frøarter. Engområderne vest for Odense
Kanal, Bispengen og Munkemade, er også undersøgt, men her er der ikke tegn på tilstedeværelsen af hverken springfrø, spidssnudet frø eller stor vandsalamander.
Etablering af Kanalforbindelsen vil forstærke den barriere og trussel for bestanden af vandsalamandere, som udgøres af trafikvejene i området.
Som afværgeforanstaltning foreslås paddehegn og faunapassager på delstrækninger af den nye
vej, herunder også den del af Ejbygade nord for Kertemindevej, der udvides som en del af vejprojektet.
Som kompenserende foranstaltninger foreslås restaurering af udvalgte vandhuller og etablering
af nye skovområder - ca. 5 ha. i alt - i området.
Såfremt ovenstående foranstaltninger iværksættes vurderes projektet som helhed at kunne gennemføres inden for rammerne af artikel 12 i habitatdirektivet. I princippet kan alle linjeføringer
lade sig gøre, men jo mindre del af skovene, der berøres og jo større del af skoven der bevares
samlet, jo bedre er det.
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Vurdering af konsekvenser af Kanalforbindelsen for padder omfattet af bilag IV i Habitatdirektivet. Notat udarbejdet af Niels Damm, Amphi Consult, august 2006
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Flagermus5
Ved undersøgelsen er der konstateret dværgflagermus i begge skovområder. På baggrund af
den iagttagne adfærd under observationerne, vurderes det meget sandsynligt, at dværgflagermus har kolonier i træer i den nordlige del af Hedviglundskoven og på lokaliteter i Strandskoven.
Enkelte sydflagermus og brunflagermus kunne konstateres i området i forbindelse med fødesøgning.
Dværgflagermusen er relativ almindelig og ikke specielt truet. Alligevel er arten medtaget i
Habitatdirektivets bilag 4.
Det anbefales, at skovene så vidt muligt holdes intakte. Det skønnes at de nye veje vil være til
mindst gene for flagermusene, hvis de anlægges, så de kun tangerer skovene og ikke føres midt
gennem skovene. En løsning, der fjerner mindst muligt at den ældre skov med modne træer bør
foretrækkes.
Generel vurdering vedr. habitatarter
Odense Kommune og Fyns Amt vurderer på baggrund af de foretagne undersøgelser, at gennemførelse af planerne for Kanalforbindelsen kan ske uden at være i modstrid med Habitatdirektivet.
For så vidt angår Stor Vandsalamander er der peget på afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger, som det er muligt at gennemføre i forbindelse med etableringen af vejanlægget.
For så vidt angår forekomsten af flagermusarterne, tolkes undersøgelsen således, at den nye vej
kan etableres uden at blive en egentlig trussel for bestandene af flagermus i området. Den nødvendige træfældning kan foretages forår eller efterår uden for yngle- og dvale-perioder. Det vil
dog være mest fordelagtigt med etablering af vejen i udkanten af skovene. Nyplantning af skovearealer med en udformning, der stimulerer insektlivet, og som på sigt giver nye yngle og rasteområder vil også være positiv for områdets bestande af flagermus.
De konkrete foranstaltninger, der planlægges iværksat for den nye justerede linjeføring, er
nærmere beskrevet senere i notatet.
Den justerede linjeføring
Den nye – justerede – linjeføring følger den oprindelige sydlige linjeføring på strækningen fra
Otterupvej til øst for Havnegade. Herfra fortsættes mod øst med en skarpere S-kurve (mindre
kurveradier), end det er tilfældet for den oprindelige sydlige linjeføring. Dermed får den nye
vej et nordligere forløb gennem Hedviglundskoven. Øst for Hedviglundskoven fortsættes med
en tilnærmelsesvis lige strækning til Ejbygade gennem den nordligste del af Strandskoven. Vejen anlægges så nordligt som muligt, men således at der ikke bliver behov for omlægning af
motorbanen, der ligger nord for Strandskoven.
Ejbygade udbygges fra 2 til 4 spor på strækningen syd for tilslutning af Kanalforbindelsen.
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Flagermusene i Hedvigslund og Strandskov sommeren 2006. Notat udarbejdet af Hans J. Baagøe, Zoologisk
Museum, Københavns Universitet, 2. august 2006
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Den justerede linjeføring er vist på figur 1.
.

Figur 1.Kanalforbindelsen: Den nye – justerede – linjeføring er vist med rød farve Den oprindelige
sydlige linjeføring er vist med en gulbrun farve.

Forbindelsesvej til Havnegade
Svarende til planerne for den oprindelige sydlige linjeføring etableres en forbindelsesvej til
Havnegade på arealet mellem virksomhederne på Hedviglundsvej og manøvrebanen til køreskoleundervisning ved Hedviglundskoven. Manøvrebanen forudsættes ikke berørt. Den endelige placering af forbindelsesvejen kan afhænge af lokale ønsker og muligheder for udnyttelse af
restarealerne mod Havnegade.
Længdeprofil
Længdeprofilet afviger lidt fra det længdeprofil, der i VVM-redegørelsen er vist for den oprindelige sydlige linjeføring. I stedet for en langt glidende forløb får længdeprofilet et mere småbakket, uroligt forløb på grund af den nødvendige tilpasning til forbindelsesvejen til Havnegade. Forbindelsesvejen er kortere, men der skal stadig overvindes en stor højdeforskel mellem
terrænet, hvor den nye vej forløber, og Havnegade.
Det mere urolige forløb vil påvirke trafikantoplevelsen negativt. F.eks. vil bilister, der kører
mod vest, først ved passagen af Havnegade få oplevelsen af byrum og landskab omkring Kanalen og Bispengen. Til gengæld vil forløbet gennem Hedviglundskoven stort set komme til at
ligge i terræn, hvor der for den oprindelige sydlige linjeføring var tale om et forløb på en lille
dæmning.
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Figur 2. Længdeprofil for den justerede linjeføring mellem Otterupvej og Havnegade. På illustrationen
er højden overdrevet i forhold til vejlængden.
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Krydsløsninger ved Ejbygade
Der er to forskellige forslag til krydsløsninger ved Ejbygade. Løsningerne er illustrerede på figur 3 og figur 4.

Figur 3: Kryds i niveau.

Kryds i niveau. I denne løsning etableres en signalregulering i krydset Kanalforbindelsen/Ejbygade med en shunt for højresvingende fra Kanalforbindelsen mod syd ad Ejbygade. I
krydset Ejbygade/Skibhusvej etableres en 2-sporet rundkørsel med tunneller for stiforløbene.

Figur 4: Niveaufri skæring
mellem Ejbygade og Skibhusvej.

Niveaufri skæring ved Skibhusvej. Krydset Kanalforbindelsen/Ejbygade udformes med en 4benet, 2-sporet rundkørsel. Der etableres fortsat en shunt for højresvingende fra Kanalforbindelsen mod syd ad Ejbygade. Det 4-ben i rundkørslen er en ny forbindelsesvej til Skibhusvej
øst for Ejbygade.
Ved Skibhusvej føres Ejbygade under Skibhusvej. Forbindelsen mellem Skibhusvej og Ring 2 /
Kanalforbindelsen bliver således via den nye forbindelsesvej øst for Ejbygade.
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Stiforløb på østsiden af Ejbygade skal vurderes nærmere med hensyn til krydsninger af veje.
Stitunneller kan overvejes.
Trafikale konsekvenser
Det overordnede formål med Kanalforbindelsen er at forbedre infrastrukturen omkring Odense
for såvel den nationale/regionale gennemkørende trafik, oplandstrafikken til Odense og trafikken mellem bydelene i Odense. Kanalforbindelsen skal give en aflastning af centrale bygader
og vejnettet syd om Odense Havn.
Med den justerede linjeføring vil både trafikken på Kanalforbindelsen og aflastningen af vejnettet inden for Ring 2 være stort set uændrede i forhold til den oprindelige sydlige linjeføring.
I 2015 vil trafikken på broen over Kanalen være ca. 20.000 biler i døgnet (årsdøgntrafik 2015).
Trafikanternes tidsomkostninger vil øges i forhold til den oprindelige sydlige linjeføring, fortrinsvis på grund af den ændrede linjeføring og de nye krydsløsninger ved Ejbygade. Ændringen vil dog være marginal i forhold til den totale tidsbesparelse.
Den skarpere S-kurve ved Hedviglundskoven medfører dårligere oversigtsforhold i kurven, og
det er et risikomoment ved større kødannelser i forbindelse med broåbninger. Det kan blive
nødvendigt at kompensere herfor ved en lavere hastighedsbegrænsning6 og/eller etablering af
et køvarslingssystem.
En krydsløsning med en niveaufri skæring mellem Ejbygade og Skibhusvej vil være den bedste
for den gennemkørende ringvejstrafik, men denne løsning vil samtidig medføre lidt omvejskørsel for trafik mellem den sydlige del af Ring 2 og Skibhusvej.
Påvirkning af miljøet
I dette afsnit beskrives de områder, hvor det justerede linjeføringsforslag adskiller sig fra
VVM-redegørelsens beskrivelse af den sydlige linjeføring.
Landskabelig indpasning
Jf. afsnittet vedr. længdeprofil er der tale om, at den justerede linjeføring er lidt vanskeligere at
give en optimal landskabelig indpasning end den oprindelige på strækningen mellem Odense
Kanal og Hedviglundskoven. På strækningen øst for kanalen vil Kanalforbindelsen få et uroligt
småbakket længdeprofil, der ikke vil opleves naturligt i terrænet. Det er dog et plus, at strækningen gennem Hedviglundskoven kommer til at ligge næsten i terræn, hvor der tidligere har
været tale om, at vejen skulle ligge på en lav dæmning.
På delstrækninger nord for skovene vurderes det muligt, at trafikanterne på den nye vej kan opleve udsigten over Havneområdet. Det bør der tages hensyn til ved tilrettelæggelse af beplantning, skovrejsning m.v.
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Ved skitseprojekteringen, der er udført i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen, er det forudsat at
den ønskede hastighed på den nye vejforbindelse er 60 km/t.

7

Natur, flora og fauna
Med den justerede linjeføring reduceres indgrebene i skovene. I nedenstående tabel kan nøgletal for indgrebet i skovene sammenlignes for hhv. den justerede sydlige linjeføring og den oprindelige sydlige linjeføring.
Hedvigslund
Justeret linje

Oprindelig

Strandskoven
Justeret linje

Oprindelig

Skovareal, der
forsvinder

Ha

0,8 ha

0.9 ha

0,8 ha

1,6 ha

I % af hele skoven

10 %

12 %

8%

18 %

Fordeling af
restskovareal

Nord for ny vej

10 %

35 %

0

16 %

Syd for ny vej

90 %

65 %

100 %

84 %

Nye, specifikke eftersøgninger efter dels paddearter og dels flagermusarter har påvist, at
dværgflagermus har yngle- og rasteområde i skovene, samt at der er en mindre og formodentlig
truet bestand af stor vandsalamander i vandhuller i området. Det er arter, der er strengt beskyttede i henhold til EU’s habitatdirektiv. Det skal derfor sikres, at vejprojektet ikke medfører negative effekter for de berørte bestande i området.
For flagermusenes vedkommende medfører vejanlægget, hvis det etableres uden kompenserende foranstaltninger, at omfanget af potentielle yngle- og rastemuligheder, samt område for fødesøgning indskrænkes. Vejen vil også være en barriere, hvor et vist antal trafikdrab ikke kan
undgås. Antallet af trafikdrab vil dog ikke have et omfang, der vil true bestanden.
For padderne vil vejen fremstå som en betydelig barriere, og her er risikoen for trafikdrab i et
omfang, der påvirker bestanden negativt, større. Den øgede trafik på Ejbygade mellem Kertemindevej og det nye kryds ved Kanalforbindelsen vil tilsvarende medføre øget dødelighed for
bestanden af stor vandsalamander under vandringer mellem rastesteder og ynglesteder. De
hyppigste krydsninger af vejanlægget vil ske i tilknytning til skovområderne.
I Hedviglundskoven er der tale om en indskrænkning og fragmentering af rastestederne for
padderne, herunder også stor vandsalamander. I Strandskoven, vil fragmenteringen være mindre udpræget, da det kun er den nordlige del af skoven, der berøres, og den øvrige del af skoven efterlades samlet syd for den nye vejlinje.
For paddernes vedkommende vil gennemførelse af den justerede linjeføring medføre nedlæggelse af et vandhul i den nordlige del af Strandskoven, der er et potentielt yngle- og rasteområde. Dette vandhul er vurderet som meget næringsbelastet med meget mudret bund, et tæppe af
andemad på overfladen, samt mange skyggende træer ved bredden.. Der blev dog fundet enkelte larver af lille vandsalamander i vandhullet. Vandhullet er ikke aktuelt velegnet som ynglested for stor vandsalamander, men udfra en overordnet betragtning er der tale om at stor vandsalamander fratages et potentielt ynglested.
Samlet betyder forekomsten af habitatarter, at en række indsatser vedr. naturindgrebet og kompensation herfor skal præciseres.
På baggrund af de undersøgelser og anbefalinger, der er givet af Niels Damm, Amphi Consult,
for så vidt angår padder, og Hans J. Baagøe, Zoologisk Museum, Københavns Universitet, for
så vidt angår flagermus er der i det følgende givet en oversigt over de indsatser, der iværksættes ved realisering af Kanalforbindelsen. Det vurderes, at den økologiske funktionalitet for bestandene af stor vandsalamander og flagermus med de beskrevne foranstaltninger fuldt ud op8

retholdes. For så vidt angår stor vandsalamander vil der endda være tale om meget betydelige
forbedringer.
Supplerende indsatser, afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger
For en række af afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger gælder det, at det
er vigtigt at de iværksættes så tidligt som muligt, og helst et par år i forvejen for selve anlægsprojektet. Den naturlige anlægsproces for Kanalforbindelsen vil netop også være sådan, at de
første arbejder vil blive igangsat i området ved Kanalkrydsningen og blødbundsområdet vest
for Kanalen. For det nye vejanlæg mellem Havnegade og Ejbygade vil der naturligt kunne gå
1½ - 2 år fra igangsætning af realisering af Kanalforbindelsen til vejkorridoren skal etableres.
Forberedelser af vejkorridoren gennem skovene og etablering af nye skovbryn
o
Træfældning i skovene vil blive udført uden for flagermusenes yngle- og dvaleperioder
o
De nye skovbryn, der skal dannes omkring den nye vejkorridor, vil blive forberedt
over nogle år ved gradvist udtynding og nyplantning.
Forberedelsen af vejkorridoren igangsættes så hurtigt som muligt efter at det er besluttet
at realisere projektet for Kanalforbindelsen.
Erstatningsskov
o
Erstatningsskov i området etableres med en sammensætning, der er velegnet i forhold til den øvrige flora og fauna, herunder også bestandene af flagermus og stor
vandsalamander
I det omfang det er muligt etableres erstatningsskov i nærområdet, jf. kortbilag, der viser
potentielle muligheder for etablering af erstatningsskov. Der er dels tale om nye skovrejsningsområder øst for Ejbygade og dels udvidelse af de eksisterende skove, hvor det er
hensigtsmæssigt. I en første fase, i forbindelse med projektet for Kanalforbindelsen, vil
der blive etableret ca. 5 ha. ny skov7.
Mellem Hedviglundskoven og Strandskoven søges etableret et sammenhængende bælte
med erstatningsskov syd for det nye vejanlæg8. Erstatningsskovarealerne vil binde restskovarealerne syd for vejanlægget sammen. Det vil betyde, at de bliver mindre sårbare,
og der bliver bedre spredningsmuligheder for flora og fauna. Der opnås også bedre mulighed for at udnytte skovene rekreativt, og i forhold til boligområdet syd for vejen opnås
en klar visuel adskillelse mellem boliger og vejanlæg. Skovrejsning i dette område kan
aktualisere en udvidelse af omfanget af hegning for padder.
Tilsvarende vil Strandskoven og Skibhusskoven i fremtiden blive bundet sammen af den
relative brede afskærmningsbeplantning mod Ejbygade og andre beplantningsbælter gen-
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Det skal bemærkes, at det endelige krav om etablering af ny fredsskov i forbindelsen med en dispensation fra
fredskovpligten først vil blive fastsat ud fra et mere detaljeret projekt for det nye vejanlæg, jf. afsnit om forholdet
til Skovloven side 11.
8
I Odenses Kommune- og Miljøplan 2004 - 2016 er dele af arealet aktuelt udlagt til lettere industriområde, den
øvrige del af arealet er udlagt til friareal i byzone. Realisering af skovrejsning i de forskellige delområder vil være
afhængig af, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at ændre på den nuværende arealanvendelse. Eksempler på
hensyn er at beplatning på restarealer ved kolonihaver, der nedlægges som følge af vejanlægget vil ske under hensyntagen til mulighederne for rømning af haverne, og inddragelse af dyrkede arealer kan formentlig inddrage hensyn til høst af afgrøder m.v. Skovrejsning mellem Strandskoven og Hedviglundskoven vil i første række ske på
arealer nordøst for Hedviglundskoven og arealer i vestsiden af Strandskoven.
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nem området, som etableres som en del af byggemodningen af boligområdet Marienlund
Hovedgaard9.
Øst for Ejbygade etableres erstatningsskov i området nord for mellem Skibhusvej, Ejbygade og Havnegade. Et område på ca. 4 ha er lokalplanlagt formålet10.
Erstatningsskovarealerne etableres med eg som den dominerende træart, og med bøg, ask
og evt. andre træarter i mellem. Der etableres bryn med buske og mindre træer omkring
de ny skove. Alle buske og træer skal være danske, og gerne fra lokale frøkilder. Eg er
valgt som den dominerende træart, og brynene etableres for at få en stabil skov. Egeblandingsskoven vil sammen med brynene og en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af plejen af
skovene give gode muligheder for flora og fauna. På sigt vil der opstå revner og hulheder
i grene og træer som igen vil være til glæde for faunaen i området.
Etablering af erstatningsskovarealer igangsættes så hurtigt som muligt. Relevante beplantningsprojekter vil blive søgt indpasset i øvrige projekter i området, herunder byggemodningsopgaver og i den almindelige drift og pleje af kommunens skovarealer.
Etablering af erstatningsskove og forberedelse af fældning skal iværksættes i første fase
af anlægsprojektet og minimum 1-1½ år før jordarbejdet i vejkorridoren påbegyndes.
Retningslinjer for fremtidig drift og pleje af skovarealerne
o
Odense Kommune har beskrevet driften af de kommunale skove i den populære
skovbog Odenses Skove – ved indgangen til et ny årtusinde11.
De eksisterende kommunale skovarealer, herunder Hedviglundskoven og Skibhusskoven,
og de nye skovrejsningområder øst for Ejbygade vil blive drevet i overensstemmelse med
principperne beskrevet i Odenses Skove – ved indgangen til et nyt årtusinde . Skovene
drives så naturnær som muligt, og således der også er taget hensyn til den rekreative brug
af skovene. Der fældes ved plukhugst, evt. sikkerhedsfældning, og skovene fornyes ved
selvforyngelse.
Ovenstående indebærer bl.a. også, at store, gamle træer i skovområderne uden for korridoren i videst muligt omfang sikres som yngle- og rastesteder for dværgflagermusene, og
at mellemstore træer, der er på vej til at blive interessante som opholdssteder for flagermusene, bevares. Både på kort sigt og på lang sigt vil en alsidig aldersfordeling være
gavnligt i forhold til naturinteresserne i området.
Der bevares så meget dødt ved og f.eks. høje træstubbe i skovene som muligt. Permanente kvasbunker laves af ryddede træer fra vejkorridoren i både eksisterende og nye skovområder. Kvasbunkerne kan bruges af både pattedyr, padder og insekter til bl.a. overvintring.
Oprensning af vandhuller
o
Der vil blive foretaget en oprensning af vandhuller i området, der gør dem bedre
egnet for stor vandsalamander og andre paddearter.
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Odense Kommune: Lokalplan nr. 1-641. For nyt boligområde ved Marienlund Hovedgaards arealer ved Skibhusvej og Sandhusvej..
10
Odense Kommune: Lokalplan nr. 1-636. For Skibhusene.
11
Odenses Skove – ved indgangen til et ny årtusinde. Udgivet af Odense Kommunes Park- og Vejafdeling, 2001.
Rapporten kan bl.a. dovnloades fra: http://www.odense.dk/upload/erhverv/euudbud/odensesskove001.pdf
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Vandhullerne vist på kortbilag vil så snart det besluttes at iværksætte projektet for Kanalforbindelsen blive oprenset. For et af de viste vandhuller i Skibhusskoven vil oprensningen have karakter at nyetablering af et vandhul.
Der er tale om i alt 5 vandhuller i området, hvor vandhullets omgivelser er således, at det
med stor sandsynlighed kan forventes at vandhullerne også på sigt kan sikres egnede som
ynglesteder for stor vandsalamander. De 3 vandhuller er beliggende i bestående fredskov,
heri indgår det vandhul, hvor tilstedeværelsen af stor vandsalamander konkret er konstateret. 1 vandhul er beliggende i naturområde tæt på et eksisterende skovareal og et område for etablering nye skovarealer. Og 1 vandhul er beliggende i et område, der er lokalplanlagt som friareal. Friarealet støder op til Skibhusskoven, og det er i lokalplanens bestemmelser fastlagt, at arealet mellem vandhullet og skoven skal udformes som en naturlig faunapassage12.
Oprensningen vil blive tilpasset, så vandhullet fremover tilgodeser paddernes behov
bedst muligt, bl.a. vil stejle brinker blive undgået og omfanget af skyggende vegetation
begrænses.
Oprensningen af vandhuller skal ske i perioden fra oktober – januar, hvor der ikke opstår
konflikter med paddernes ynglesæson.
Paddehegn og paddetunneller
o
Det nye vejanlæg vil blive udført med paddehegn og paddetunneller på udvalgte
strækninger, således at vejens barrierevirkning i forhold til paddearterne minimeres.
Etablering af paddehegn og paddetunneller mindsker risikoen for trafikdrab på padder.
Paddehegn langs den justerede linjeføring og paddetunneller under den nye vej etableres
i princippet som vist på kortbilag, og i overensstemmelse med anbefalingerne på baggrund af Amphi Consults undersøgelser13. Endelig fastlæggelse vil dog først ske ved detailprojektet, idet f.eks. lokale terræntilpasninger, tilpasning til nye skovplantninger og
tilpasning til de konkrete krydsløsninger, ledningsanlæg o.l. kan give anledning til behov
for justeringer.
Paddehegnene etableres tilstrækkeligt høje og med en bagudbøjning, således padder forhindres i at forcere dem. De nedgraves minimum 10 cm i jorden af hensyn til de padder,
der kan grave. Paddehegnene forventes udført i beton, metal eller et tilsvarende produkt.
Paddetunneller udføres som tørpassager og bør være åbne i bunden. Både tunneller og
hegn udføres i øvrigt i overensstemmelse med vejregelvejledninger herom14.
Det forudsættes, at paddehegn og paddetunneller efterses og vedligeholdes som en del af
den almindelige drift af vejanlægget.
Anlægsfasen
I anlægsfasen kan der opstå behov for sænkning af grundvandstanden, midlertidig tørlægning af et vandhul eller lignende. Der kan også være risiko for, at der lægges æg i
midlertidige vandhuller, der opstår under anlægsarbejdet. Det er væsentligt at disse akti12

Odense Kommune: Lokalplan nr. 1-641. For nyt boligområde ved Marienlund Hovedgaards arealer ved Skibhusvej og Sandhusvej..
13
Vurdering af konsekvenser af Kanalforbindelsen for padder omfattet af bilag IV i Habitatdirektivet. Notat udarbejdet af Niels Damm, Amphi Consult, august 2006
14
Fauna- og menneskepassager. En vejledning. Vejdirektoratet, Vejregelrådet oktober 2000. Endvidere har Vejdirektoratet aktuelt udarbejdet forslag til en ny vejledning: Hegning langs veje. En vejledning.
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viteter ikke påvirker bestanden af stor vandsalamander negativt. Hvis der er risiko for
negative påvirkninger skal disse aktiviteter i givet fald foretages uden for ynglesæsonen.
For midlertidige vandhuller kan der være tale om indsamling og genudsætning af æg og
yngel, inden vandhullerne forsvinder igen.
Skovloven
Både Hedviglundskoven og Strandskoven er omfattet af fredskovpligt i henhold til Skovloven.
Indgrebet i skovene er betinget af en dispensation fra fredskovpligten, som normalt vil blive
fulgt af krav om at et andet areal får pålagt fredskovpligt (erstatningsskov).
Nye skovområder vil så vidt muligt blive etableret i nærområdet. Bl.a. vil der være mulighed
for skovrejsning på arealet mellem Skibshusene og Havnegade. Der vil også blive set på mulighederne for at skabe et mere sammenhængende skovområde syd for den nye vej.
I forbindelse med behandlingen af dispensation fra fredskovpligten forudsættes taget stilling til
behovet for tinglysning af fredskovpligt og evt. bestemmelser for den fremtidige drift og pleje
af skovarealerne.
Skov- og Naturstyrelsen har oplyst at erstatningskravet som udgangspunkt kan forventes at være dobbelt så stor, som det skovareal, hvor fredskovpligten ophæves ved etablering af vejkorridoren. I vurderingen forventer Skov- og Naturstyrelsen også at overveje krav i forlængelse af
vurdering af følgevirkninger på fredskovarealer, der støder op til vejanlægget.
Det konkrete krav vil først blive endeligt fastlagt, når der foreligger et detaljeret projekt for
Kanalforbindelsen.
Befolkningens adgang til naturen / rekreative interesser
Justeringen af linjeføringen medfører at der vil være større sammenhængende skovarealer i
området mellem Skibhuskvarteret og den nye vej, hvilket i forhold til den oprindelige sydlige
linjeføring må siges at være en forbedring.
I forbindelse med rejsning af erstatningsskov og afskærmningsbeplantning ved boligområdet
Marienlund Hovedgård bør det rekreative stinet i områderne vurderes nærmere, herunder kan
det være aktuelt at overveje om der i detailprojektet for Kanalforbindelsen kan indpasses supplerende stitunneller eller stibroer i relevante områder.
Der er også blevet peget på, at trafikstøjen fra den nye vej vil mindske den rekreative værdi af
skovarealerne nærmest vejen. Ved detailprojekteringen bør det vurderes, om det er muligt og
hensigtsmæssigt at etablere støjafskærmning på delstrækninger gennem skovene.
Med hensyn til indgrebet i kolonihaverne har justeringen ikke et omfang, der medfører afgørende ændringer. Det vil fortsat være således, at ca. 40 haver i haveforeningen Egebæk og 18
haver i haveforeningen Hedvigslund nord for Hedviglundskoven må nedlægges ved gennemførelse af vejprojektet.
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Ejendomsforhold
Den justerede linjeføring indebærer et væsentligt indgreb i Odense Auto El’s ejendom på Hedviglundsvej, hvor den sydligste af virksomhedens bygninger må vige for vejanlægget. Det kan
undersøges, om der kan tilvejebringes byggemuligheder eller erstatningsbygninger på naboarealer, således at virksomheden kan fortsætte i området.
Uanset valg af krydsløsninger ved Ejbygade og Skibhusvej vil bygningerne på ejendommen
Skibhusvej 359 skulle vige for vejanlægget.
Vejtrafikstøj
For så vidt angår vejtrafikstøj giver den ændrede linjeføring ikke anledning til væsentlige ændringer. Ved Skibshusene kommer det nye vejanlæg lidt tættere på bebyggelsen i den sydvestlige del af Skibshusene. Det gælder især for krydsløsningen, hvor Ejbygade føres under Skibhusvej. Her vil den nye forbindelsesvej mellem Skibhusvej og rundkørslen ved Ejbygade/Kanalforbindelsen blive placeret øst for Ejbygade, jf. figur 4. Støjberegninger15 viser imidlertid, at med den forventede trafik (en årsdøgntrafik i 2015 på knap 1.700 biler/døgnet) kan
regionplanens retningslinjer vedr. vejtrafikstøj overholdes uden der er behov for støjskærme eller lignende.
Hvis det senere, evt. under detailprojekteringen, viser sig ønskeligt at vurdere en placering af
forbindelsesvejen, så den kommer tættere på bebyggelsen ved Skibshusene skal der udføres
nye og mere detaljerede beregninger.

Sammenfattende vurdering
Som helhed er der tale om at det justerede linjeføringsforslag indeholder klare forbedringer i
forhold til den oprindelige sydlige linjeføring med hensyn til indgrebene i skovene. Den væsentligste ulempe vurderes at være indgrebet ved Odense Auto El.
De overordnede mål for Odense Kanalforbindelse med hensyn til forbedringer af infrastrukturen omkring Odense og aflastningen af vejnettet inden for Ring 2 opfyldes fortsat. Der er dog
små forringelser for så vidt angår trafikafvikling, fremkommelighed og trafiksikkerhed i forhold til det oprindelige forløb af den sydlige linjeføring.
Med hensyn til forekomsten af stor vandsalamander og dværgflagermus vurderes det på baggrund af de foretagne undersøgelser og de beskrevne afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger, at planerne for Kanalforbindelsen kan ske uden at være i modstrid med
Habitatdirektivet.
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Trafiktal er beregnet vha. Odense Kommunes og Fyns Amts fælles trafikmodel for Odense Kommune. Der er
udført støjberegninger med beregningsprogrammet NBStøj5.4. Det er her forudsat, at den nye forbindelsesvej ved
Skibshusene nogenlunde ligger i terræn og at hastigheden vil være 50 km/t. Årsdøgntrafikken er i støjberegningerne sat til 1.800 biler/døgnet og lastbilandelen er sat til 8 %. Det udendørs støjniveau (angivet som middelværdi
for et gennemsnitsdøgn) ved nærmeste skel beregnedes til 50 dB(A) i 1,5 meters højde over terræn og 55 dB(A) i
4 meters højde over terræn.
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Kortbilag
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