BYARKITEKTONISKE PRINCIPPER
For at forstå byen, dens sjæl og identitet er der foretaget en analyse af forskellige træk i byen. Nogle af
registreringerne er samlet op fra Kommuneatlas Odense, udgivet i 1996-97 af Skov- og Natursty-relsen
i samarbejde med Odense Kommune. Bind I beskriver bevaringsværdige sammenhænge, mens bind II
beskriver bevaringsværdige bygninger. Kommuneatlas giver et overblik over arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.
Kvarterplanen vil i det følgende søge at omsætte nogle af disse iagttagelser til politikker i form af mål
og principper for byggeri og bearbejdning af rum. Herudover er der anvendt registreringer og vurderinger fra bylivsundersøgelsen. Endelig har kommunen selv foretaget yderligere registreringer til brug
for kvarterplanarbejdet.
Odense bymidte ses ud fra en arkitektonisk betragtning og ud fra en funktionel vurdering - om byen
fungerer godt. Vi ser på bystrukturen, bebyggelsesstrukturen, gaderum, bygninger, parker - og især på
samspillet mellem de forskellige elementer. Målet er „den gode by„, der selvfølgelig ikke opnås alene
ved hjælp af god arkitektur og flotte pladser, men det er vigtigt at skabe gode fysiske rammer, hvor livet kan udfolde sig. For hvert emne foreslås, hvilke mål der skal stræbes efter, og hvilke principper der
skal arbejdes ud fra for at nå målet.
Vi starter med de overordnede træk og arbejder os nedad i skala og ned i mindre områder for på den
måde at sikre „det store perspektiv„ også i det enkelte byggeri eller anlægsarbejde.
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Overordnede træk
Odense blev omtalt første gang i et brev i 988. Byens navn er sammensat af ordene Odins vi, som
betyder Odins helligdom. Byen var placeret ved den vigtige vej tværs over Fyn. Syd for åen ved
Nonnebakken lå en af Danmarks fem ringborge fra vikingetiden. Den ældste bebyggelse har ligget,
hvor Torvegade krydser Vestergade.
Bymidten ligger på en hedeslette, som gennemskæres af Odense Å. Højdeforholdene varierer fra 0 til
20 m over havoverfladen. Fjorden og åen tegner de store linjer i byens geografi. Terrænet falder ret
stejlt imod havnen og den udtørrede Næsbyhoved Sø, og ådalen med dens skrænter løber gennem
byen.
De gamle vejforløb Vestergade og Skt. Jørgens Gade underordner sig terrænet, mens de nyere veje er
trukket efter andre forudsætninger. Jernbanen underordner sig ligeledes terrænet.

Princip

De tre øst-vestgående linier skal tydeliggøres for at gøre byens historie forståelig og
som retninger, man kan
orientere sig efter.

Princip

Vestergade skal styrkes som hovedgade.

Topografisk ser man åen skære sig gennem
terrænet, det lavtliggende område med havnen
imod nord samt Vestergade beliggende på en
højderyg i øst-vestlig retning.
Et tredje bånd er jernbanen parallelt med
hovedgaden og åen.
Illustration: Kommuneatlas Odense.
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Byen år 1600.

Byen år 1870.
Kortet fra 1873 giver et billede af byens udvikling med åen, Vestergadelinjen og jernbanen som
væsentlige forudsætninger. Illustration: Kommuneatlas Odense.
Målet er at fastholde og tydeliggøre historiske, landskabelige og byarkitektoniske træk.

Den øverste skitse af Odenses afgrænsning fra omkring år 1600 viser byens udvikling omkring
Vestergadelinjen og afgrænset af åen imod syd. Kirker og klostre dominerede byens liv og optog omkring halvdelen af byens areal.
Den midterste skitse fra 1870 viser den nyanlagte jernbane som den nye grænse mod nord langs den
nuværende Østre og Vestre Stationsvej. Byen har udviklet sig langs indfaldsvejene og mod havnen, og
Godthåbsgadekvarteret er vokset frem syd for åen.
Den nederste skitse fra 1920 viser Odense som industriby med vækst syd for åen og langs indfalds
vejene. Den nuværende jernbane er anlagt og industriområdet i Glasvejkvarteret under udbygning.
Ved havnen er Skibhuskvarteret kommet til.

Byen år 1920.

15

Princip

Middelalderbyens særlige karakter i form
af gadeforløb, rum og bebyggelse skal
tydeliggøres.

Princip
Nyt byggeri skal forholde sig til de eksisterende bebyggelsesmønstre:

Middelalderbyen skiller sig ud fra de nyere kvarterer med hensyn til gadeforløb,
rum og bebyggelse og udgør en vigtig del af bymidtens identitet.

Karréstruktur i tætbyen

Åben bebyggelse ved åen

I bymidten er der forskellige bebyggelsesmønstre, som er historisk betinget. For at
opfatte byen som harmonisk og sammenhængende skal man bevare og bygge videre på de oprindelige strukturer.
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Store fritliggende volumener langs banen

Princip
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Sigtelinierne til Domkirken tydeliggøres i
bearbejdningen af gaderummene, og kiggene må ikke sløres med ny bebyggelse.
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Sigtelinierne til Domkirken er et vigtigt træk i forhold til byens identitet og som orienteringspunkt.
Et andet dominerende træk er de store veje, som fører ind til byen. Hvor de kommer ind til byen, forgrener de sig i byens mindre gadenet. På vej ind til byen skal man kunne opfatte, at man nærmer sig bymidten.

Princip

De store vejes forløb skal fortættes, og bymæssigheden forstærkes på vej mod centrum.

På billedet af Nyborgvej kan man se forløbet fra de mere åbne områder og bebyggelsestyper ind til den
tætte by. Nogle steder er der huller i den inderste bebyggelsesstruktur, som gør, at man ikke kan aflæse
nærheden til centrum.

Illustration og foto:
Kommuneatlas Odense.
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Sammenhænge og forbindelser
Princip
Der skal sikres oplagt adgang til målet:
- visuel kontakt
- funktionel adgang
- behagelig oplevelse.

Når man færdes i byen, er sammenhænge og forbindelser helt afgørende for, om byen fungerer og
er rar at være i. Både kommuneplanen og bylivsundersøgelsen understreger behovet for forbedringer.
Målet er at etablere trygge og visuelt/funktionelt gode forbindelser mellem områder med behov for
sammenhæng. Især mellem centrum og andre områder, da mange af byens fælles funktioner er koncentreret i centrum. Også adgangen til havnen er vigtig.
Århus, Aalborg og Odense er forskellige byer placeret ved henholdsvis hav, fjord og inde i landet.
Byernes centre er også forskellige, men alligevel kan man godt få et perspektiv på Odense ved at sammenligne med de to andre byer. I Århus og Aalborg er der en sluttet ringvej omkring midtbyområdet,
stort set svarende til midtbyens grænse mod den øvrige by. I Odense ligger ringvejen væsentlig længere væk fra midtbyområdet. Det betyder, at især Thomas B. Thriges Gade og Østre Stationsvej må
bære megen gennemkørende trafik.

Århus
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Aalborg

Odense

Trafiktallene viser også, at en del af cityringen i Odense samtidig indgår i det overordnede vejnet.
Forskellen mellem højeste og laveste trafiktal på cityringen er større i Odense end i Århus og Aalborg.
Placeringen af cityringen i Odense og de store trafikmængder gør den til en væsentlig fodgængerbarriere, som skal overvindes. Princippet med cityringen som fordeling til området inden for ringen har aldrig været gennemført konsekvent, idet Vindegade har givet mulighed for gennemkørende trafik. Det
indgår nu som forslag i trafikplanen, at Vindegade ikke længere skal give mulighed for gennemkørsel
for privatbiler, således at området inden for cityringen i højere grad fredeliggøres for trafik. En lignende ændring er sket i Århus med blotlæggelsen af åen og i Aalborg med sammenbinding af byens
to gågader.

Cityringens laveste og højeste trafiktal.

Som det også er påpeget i bylivsundersøgelsen, er det særlig vigtigt at forbedre øst-vest-forbindelsen
imellem gågadenettet og H. C. Andersenkvarteret/Overgade og nord-syd-forbindelsen henholdsvis
mellem gågadenettet og stationsområdet og mellem gågadenettet og åen.

Princip
Vestergade
Overgade

Bymidtens øst-vest forbindelser skal
styrkes.

Princip

Banegård
Byen

Å- parker
Vigtig forbindelse
Sekundær forbindelse

Bymidtens nord-syd forbindelser skal
styrkes.

Svag forbindelse
Stærk barriere
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Kortet viser de gader, der allerede i dag er attraktive og fodgængervenlige.
Samtidig vises det område, hvor
det fodgængervenlige område
bør styrkes til et sammenhængende net, så det i højere grad
indbyder til at gå forskellige ture,
end gågaderne Vestergade og
Kongensgade og de tilknyttede
gader gør i dag.

I centrum færdes de fleste til fods. Målet er at skabe og styrke sammenhængende fredelige områder
for fodgængere.

Odense bymidte 1969.

Odense bymidte 1988.

Odense bymidte 1998.

Princip:
Der skal skabes et fodgængervenligt net af
gader og pladser med sammenhæng til
gågadenettet.
Gaderne kan godt have forskellig funktion
og karakter, men her er bearbejdningen
af mødet mellem gågade og sivegade vigtig.
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Kortene viser udviklingen af bymidtens fodgængerområder i offentlige gader og på torve
samt i offentlige og private passager og pladsdannelser inde i karréerne. Odense har et relativt stort gågadenet, som i kanterne støder
op til gader, hvor trafikken foregår på bilernes
præmisser. Odense har relativt få torve til ophold.

ÅRHUS

Gågadenettet i Århus er et kompakt og sammenhængende net.

AALBORG

Århus Banegård

I Aalborg er der to langstrakte
gågadeområder, og en sammenbinding er under udførelse.

Aalborg Banegård

Odense Banegård
Center

1.0 km

ODENSE

1,5 km

Gågadeområdet i Odense består
af to lange gader, Vestergade og
Kongensgade, samt en del små
gader, som peger ud fra dem og
ender højst forskelligt.

Gågader
„Hyrdinden og skorstensfejeren“
Et eksempel på en fint markeret gågadeafslutning og en smuk belægning.

Bus-gågader og
bus-cykel-gader
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Bebyggelsesmønstre
For at opfatte byen som hel skal man bevare og bygge videre på de oprindelige strukturer.
Det er også målet når man kigger på den enkelte karré.

På kortet er registreret de største huller og brud på bebyggelsesstrukturen:
1

„Vesterport“

8

Grønnegade

2

„Texacogrunden“

9

Hjørnet Vesterbro og Vindegade

3

Adamsgade

10

Sdr. Boulevard

4

Hjørnet Thomas B. Thriges Gade og
Hans Mules Gade

11

Benediktsgade

12

Th. B. Thriges Gade ved Skibhusvej

13

Mellem Th. B. Thriges Gade og
Buchwaldsgade

14

Parkering ved Brandts Klædefabrik

5

Thomas B. Thriges Gade ved koncerthuset

6

Fisketorvet og I. Vilh. Werners Plads

7

Slotsgade og Klostervej

Princip
Ved nyt byggeri, ny beplantning og belægning skal der tages udgangspunkt i
stedets bebyggelsesmønster for at „hele“.

Huset i Gravene tilpasser sig meget trofast de
små gamle byhuse i gaden med hensyn til
størrelse, farve, vinduer osv.
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7

6
11

Huset i den københavnske gade tager også
udgangspunkt i den eksisterende struktur - karréen - og tilpasser sig den rytme og detaljering, de andre huse i gaden har. Og alligevel
er det helt sig selv. Det kan lade sig gøre, når
der arbejdes i respekt for det eksisternede,
men med evnen og modet til at nyfortolke - i
høj kvalitet.

Området mellem Jernbanegade og Nørregade er karaktiseret ved en kile af markante og arkitektonisk
dominerende bygninger, som strækker sig ind i byens midte og præger stedet. Mange af disse bygninger har offentlige funktioner. Området er et eksempel på, at et bebyggelsesmønster giver en særlig
identitet.

Princip

De markante bygninger skal hver for sig
dominere deres nære omgivelser. Fladen
omkring bygningen skal understrege bygningernes individuelle karakter.

Odense Teater med ny forplads.
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Indfaldsveje og cityring
Målet er, at større trafikerede gader og veje i bymidten skal bearbejdes under hensyn til historiske,
landskabelige og byarkitektoniske træk og sammenhænge og forbindelser. Bymiljøet og fodgængeren
skal igen bringes i fokus.

Sigtelinie fra Nyborgvej mod
Domkirken.

Indfaldsvejene
På deres vej mod byen præges indfaldsvejene af industrikvarterer, forskellige boligkvarterer og sammenvoksede landsbyer vekslende med grønne områder eller åbent land , der endnu ikke er bebygget.
Hvor der er en stigende fortætning og bymæssighed i bebyggelsen, opleves klart, at man nærmer sig
byen.
Indfaldsvejene har vidt forskellig karakter efter de områder, de løber igennem. Ofte dannes deres
særlige karaktertræk mange kilometer fra bymidten for at tabes igen, idet man nærmer sig centrum. Et
karaktertræk kan fx være det grønne vejbillede med grønne områder og klippede eller fuldkronede vejtræer. Et andet karaktertræk kan være et oplevelsesrigt forløb af nye kik og sigtelinjer til markante bygninger.
Fra Nyborgvej, Middelfartvej og Hunderupvej har man desuden allerede mange kilometer fra centrum
en tydelig sigtelinje mod domkirken.

Indfaldsvejene og mødet med cityringen.
Cityringen er som figur betragtet forskudt i forhold til centrum og altså i forhold til det, den
skal være en ring omkring og fordele trafik ind
til. Derfor er mødet med cityringen, når man
kommer udefra, ikke alle steder det samme
som mødet med centrum.
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Ad Middelfartvej kommer man fra områder med høj, karakterfuld bebyggelse til jernbanebroen, hvor
rummet omkring trafikanten pludselig bliver meget stort. Ved Grønløkkevej mødes man af tilbagetrukket, spredt erhvervsbebyggelse, hvorefter man sluses ind ad Vesterbro, der hurtigt skifter karakter fra
højere bebyggelse til lav og uens bebyggelse. Sigtelinjen mod Domkirken er væk, men er afløst af rumoplevelsen i den tætte by.

En smukkere ankomst til byen får man fra Hunderupvej/Læssøegade, hvor man efter villakvarterer og
ældre etagebebyggelse når de store offentlige bygninger nær åen, hvorefter bebyggelsen ved åen og
Klaregade danner en port, der klart signalerer, at nu er man i byen. Trafikken foregår på andre betingelser, og bilisten kan begynde at se efter en parkeringsplads.

Villaer langs Læssøegade.

Middelfartvej set mod vest.

Etagebebyggelse langs Læssøegade.

Bebyggelsen danner port ved ankomsten fra Hunderupvej til bymidten.

Alle indfaldsvejene er forskellige med hensyn til udformning, karakter, funktion og belastning, og indfaldsvejene får dobbeltfunktion på visse strækninger, hvor de også fungerer som gennemfartsveje.
Målet er at understrege de forskellige indfaldsvejes individuelle karakter gennem sikring af sigtelinjer,
fortsættelse af de grønne vejbilleder og udarbejdelse af belægnings- og belysningsplan. Den stigende
grad af bymæssighed i bebyggelsen skal forstærkes på vej mod centrum. Herudover skal mødet med
bymidten tydeliggøres ved at bearbejde udvalgte punkter. Mødet med byen kan tydeliggøres med portvirkning eller andet.
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Cityringen
Cityringen består af forskellige gader og delstrækninger, som er uens i både udformning, karakter,
funktion og belastning. Ligesom indfaldsvejene bærer delstrækninger en del gennemkørende trafik,
især Thomas B. Thriges Gade og Østre Stationsvej.
Cityringen opleves ikke visuelt og rumligt som en ring. Samtidig er der en del rumlige og visuelle problemer knyttet til den.
Målet er at skabe sammenhæng eller forbindelse på tværs af cityringen, hvor der er behov for det.
Samtidig skal de rumlige og visuelle forhold på og omkring cityringen forbedres.

Vestre Stationsvej udgør en del af cityringen,
hvor de visuelle forhold skal forbedres.

Cityringen skærer nogle steder
igennem områder, som visuelt og
funktionelt hører sammen.
Dermed bliver cityringen en barriere i forhold til ønsket om en
sammenhængende by.

Cityringens delstrækninger har forskellig
karakter, her Vesterbro.

Byfunktioner
Rekreative områder

Afhængigt af stedet i byen kan der skabes forbindelse og sammenhæng på tværs af cityringen efter to
forskellige principper: Et „tæppe“ eller en „rød løber“.
„Tæppet“, hvor der er brug for at skabe et sammenhængende byområde på tværs af og på trods af cityringen.
En „rød løber“, hvor der kun er behov for en god forbindelse fra et punkt til et andet. En funktionel, visuelt god og behagelig forbindelse mellem bymidten og en attraktion i nær tilknytning til den, men placeret i en anden type byområde, og derfor uden behov for en så tæt sammenbinding.
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Princip

Tæppet.

Klosterbakken er et eksempel på
et „tæppe“, der skal skabe sammenhæng, fordi der er by på
begge sider af gaden og flere
åbninger ned mod åen mellem
bygningerne.

„Tæppet“ anvendes på tværs af cityringen:

Princip

• Mellem Odense Banegård Center og „Texacogrunden“/Kongens Have.
• Mellem Fisketorvet/I. Vilh. Werners Plads og Overgade-kvarteret.
• Mellem rådhusområdet og åparken (Skt. Knuds Plads, Klingenberg, Klosterbakken).
• Til at samle Vesterbro som lokalt kvarter på strækningen fra Føtex til Store Glasvej.

„Den røde løber“ anvendes på tværs af cityringen:

Den røde løber.

• Mellem Dronningensgadekvarteret og den nye kvarterpark ved Odense Glasværk.
• Fra Ny Vestergade til Munke Mose.
• Fra Klaregade til Hunderupvej.
• Ved Hans Jensens Stræde.
• Fra Kongensgade til „Vesterportgrunden“.

Udformningen af henholdsvis „tæppet“ og „den røde løber“ er ikke entydig, men vil afhænge af det
konkrete sted, dets funktion, arkitektur osv. Principperne er blot „indgangen“ til den konkrete løsning.

Forbindelsen fra Ny Vestergade
til Munke Mose kan blive et eksempel på „den røde løber“.
„Løberen“ anvendes her til at forbinde, hvor der kun er by på den
ene side af gaden og kun mulighed for adgang til parken i et enkelt punkt, nemlig ved broen.
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Grøn str uktur
Byens store grønne træk udgøres af skove, ådal og havn, men også parkerne og det grønne i gader og
på pladser er en del af den grønne struktur.

Skove, ådal og havn udgør den
overordnede grønne struktur.

Princip
Der skal være forskel på byrum og åparker. Mødet mellem by og park skal bearbejdes bevidst, og forskellen og samspillet
styrkes.

Åparker og byparker i bymidten.

Målet er at øge tilgængeligheden til skove, ådal og havn og bevare dem som landskabelige og kulturhistoriske træk. Kontakten mellem by og å skal forstærkes, og oplevelsen af forløbet langs åen styrkes

Nyanlæggene ved Skt. Knuds Plads og Klosterbakken er fine eksempler på, hvordan samspillet mellem by og åpark kan styrkes.
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Princip
Byparkerne skal have forskellig identitet,
forskellig indretning og forskellig brug.
Kanterne skal være præcise, og der skal
være en høj grad af bearbejdning og
pleje.

Lotzes Have afgrænses præcist mod Thomas
B. Thriges Gade med en krum mur.
Målet for byparkerne er, at de skal være repræsentative, brugbare og oplevelsesrige for mange.

Kongens Have afgrænses mod øst af
en smuk allé.
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Princip
For gader og pladser er målet, at det grønne skal bidrage til et godt helhedsindtryk.
Traditionelt var gaderne stenrum, hvor husene og belægningerne var de væsentligste elementer.
Træerne blev plantet i rum mellem bygninger, på åbne pladser eller i haver og gårde langs gaden, så
trækronerne af de fuldt udvoksede træer blev værdifulde elementer i gadebilledet.

Stammehækken med sin præcise form definerer og inddeler rummet
på en smuk måde.

En del af boligområderne har smukke træplantninger. Beplantningens karakter hænger sammen med
vejbredde, bebyggelsestæthed og færdselsintensitet. Ideelt understreger træerne arkitektoniske forløb
og tilføjer nye kvaliteter. Beplantningen kan have form af allebeplantning, vejtræer med god afstand,
punktvis markering, solitære træer eller kantmarkering eller indramning
af areal. Træerne er en væsentlig del af områdernes samlede karakter, og det er vigtigt,
at de bevares og fornyes.

De klippede træer markerer indkørslen
til Dæhnfeldts Villaby fra Rugårdsvej.
Illustration: Kommuneatlas Odense.
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Beplantningen i byrummene skal forholde
sig til og indgå i et samspil med bebyggelsesmønstret og den omgivende
arkitektur.
Udføringen skal være præcis, i høj kvalitet
og med højt plejeniveau.

I Nedergade er en enkelt trækrone det væsentligste grønne element. Gaden fremstår mere
bymæssig og smukkere end de mere tilplantede gader.

Princip
De grønne vejbilleder i boligområderne
skal bevares og fornyes.

Fodgængerområder
I centrum er det vigtigt at skabe sammenhængende fodgængerområder - et netværk af gode gader,
hvor det er behageligt at færdes som fodgænger og med steder, som inviterer til ophold og leg.
De fodgængerprioriterede gader kan udformes som sivegader, gågader, pladser og handelsgader,
som måske nok har biltrafik, men alligevel tilgodeser fodgængerne og handelslivet.
Nettet kan udformes som et hierarki af gader med forskellig bearbejdning alt efter, hvor centralt man
befinder sig, og så man er i stand til at opfatte gadernes forskellige funktion i nettet.
Fodgængerprioriterede gader og gågader
Målet er at skabe et netværk af gader med mulighed for cirkulation. Inden for nettet skal man kunne
opfatte et hierarki mellem de enkelte gader.
Der skal være plads til at færdes og muligheder for ophold. Der skal opnås et godt visuelt helhedsindtryk af gulve, vægge og møblement som en rolig baggrund for et mangfoldigt liv. Bearbejdning og materialevalg skal foretages med enkelhed og høj kvalitet.

Princip
Krydsning på tværs af gader skal kunne
ske uformelt og sikkert.
Gaderne kan have forskellig udformning
og bearbejdning med højest bearbejdningsgrad i centrum.
Der skal arbejdes med sammenbindende
elementer i form af belægning, belysning,
kunst mv.

Overgade er et eksempel på godt helhedsindtryk i en fodgængervenlig gade.
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Pladser
Målet er at skabe flere pladser til ophold og aktivitet. Pladserne kan have forskellig funktion og udformning, således at man kan tale om et hierarki af pladser. Der skal opnås et godt visuelt helhedsindtryk af
gulve, vægge og møblement som en rolig baggrund for et mangfoldigt liv. Bearbejdning og materialevalg skal foretages med enkelhed og høj kvalitet.

Princip
Pladser skal indrettes til ophold og give
mulighed for leg eller gøres multianvendelige og fleksible i forhold til forskellige anvendelser.
Pladserne skal have forskellig udformning
og bearbejdning med højest bearbejdningsgrad i centrum.

Kortet viser eksisterende pladser
og de byrum, der er mulighed
for at forbedre og inddrage til
pladser.
De mørkeblå prikker markerer
eksisterende pladser og de lyseblå prikker markerer mulige nye
pladser.

Bearbejdningen skal ske med udgangspunkt i pladsens funktion og stedets karakter.
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Flakhaven er et eksempel på en central, repræsentativ plads med høj bearbejdningsgrad.
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Eksisterende pladser:

Mulige nye pladser:

1

Ved Odense Banegård Center.

1

2

Sortebrødre Torv.

3

Overgade.

Foran Odense Banegård Center og
„Texacogrunden“ i forbindelse med
nyt byggeri.

4

Flakhaven.

2

Nørregade ved port til Slottet.

3

Nørregade ved Asylgade/Slotsgade.

5

Brandts Klædefabrik.

4

Ved hjørnet Gravene/Nørregade.

6

Ørstedsgade.

5

Gråbrødre Plads.

7

Ved Skt. Jørgens Gade.

6

Klingenberg.

8

Skt. Knuds Gade.

7

I. Vilh. Werners Plads og Fisketorvet.

9

Foran Kunstmuseet.

Pladsen ved Skt. Jørgens Gade er et eksempel
på en lokal plads med en lavere bearbejdningsgrad udformet efter stedets betingelser.

Handelsgader
Handelsgader er gader, hvor der er butikker eller fremtidigt bør være det som en vigtig del af bymiljøet. Handelsgader omfatter både gågader, andre fodgængervenlige gader og for eksempel Vesterbro,
hvor der i dag er en del biltrafik. Kommunen gør i øjeblikket en særlig indsats for at sikre kvaliteten i
handelsgaderne gennem en lokalplan for facader og skilte og med et nyt regulativ for fodgængerområderne i Odense City.
Målet er at udtrykke et levende handelsliv med høj kvalitet.

Princip
Der skal være mulighed for at udstille og
reklamere - og dog orden.
Facader, udstilling og reklamering skal underordne sig og understrege den enkelte
gades særlige karakter.

To pladser, hvor belægningen
strækker sig „fra væg til væg“
og derved samler pladsen og
bygningerne omkring den og giver mulighed for mange forskellige anvendelser og aktiviteter.
Pustervig i Århus og Sortebrødre
Torv i Odense.
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Identitet og arkitektur
Dette afsnit tager udgangspunkt i at definere og dyrke „det særlige“ i typiske områder i bymidten for at
opnå en klar identitet og arkitektur og give gode oplevelser, når man færdes i byen. Med udgangspunkt i byområdernes funktion og identitet er afgrænset fire forskellige typer områder, som der hver for
sig kan dyrkes med sin særlige karakter.
Målene og principperne for områderne bliver til ud fra et helhedssyn på byen og dens forskelligheder.
De skal være med til at bevidstgøre os om, hvilke kvaliteter byen har, og hvad vi vil med byen i fremtiden. Målene og principperne skal vejlede om meningsfulde helheder, styrkelse af en eksisterende identitet eller skabelse af en ny.
Byen er historisk, og i centrum kan man aflæse træk fra forskellige perioder inden for et tusindårigt
spænd, mens man i erhvervsområderne „kun“ kan aflæse træk fra de sidste århundreder. Bymidten har
i det store og hele været udbygget i mange år, og derfor foregår fornyelsen af bymidten som tilføjelser
og omdannelse. Der lægges nye lag ovenpå eksisterende historiske lag fra forskellige tider.
For hvert eneste historiske lag har der bevidst eller ubevidst fundet en tilpasning sted til det, der var tidligere. Uanset ønsker om tilpasning eller brud i forhold til det eksisterende er ny arkitektur tvunget
til at forholde sig til den eksisterende by. Arkitekturen er udsagn fra forskellige tider og en del af vores
kultur og historie.
Målene for områderne vil tit være identiske, da det handler om at bevare og bygge videre på de eksisterende kvaliteter og styrke identiteten. Men da områdernes anvendelse og identitet er forskellig, vil
principperne for, hvordan man føjer nyt til eksisterende, udformer byrum mv. være forskellige.
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Boligområder
Erhvervsområder under omdannelse
Erhversområder uden omdannelse
Centrum
Områder præget af infrastruktur
Grøn struktur
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Mål for boligområder:
Styrkes som selvstændigt kvarter med halvprivat karakter.
Lokal identitet bevares og styrkes for hvert enkelt kvarter.
Bebyggelsesmønstre, arkitektur
og byggeskik bevares og nytolkes.
Byrum anvendes til aktiviteter
samt lokal trafik og parkering.
Plads til individuelt præg.
Understrege bebyggelsesmønster, arkitektur og identitet
samt tilføre området nye kvaliteter ved hjælp af beplantning
og byudstyr.

Boligområder

Boligområder har halvprivat karakter og har
forskellige selvstændige identiteter.
Bebyggelserne spænder fra villaer til større
udlejningsejendomme.
I områder med ældre, utidssvarende udlejningsejendomme styres og finansieres en væsentlig del af fornyelsen af det offentlige i form
af byfornyelsestøtte, mens fornyelsen i de
øvrige områder typisk foregår på privat initiativ.

De to træer markerer indgangen til en boliggade. Vesterbro, Odense.

Boligområderne udgør en stor del af bymidten
og ligger tæt op ad centrum mellem de store
veje, der leder ind til centrum.
Boligkvartererne er forskellige, men har alle en
karakter af noget halvprivat. Man kommer der
kun, hvis man bor der eller skal besøge nogen.
Boligkvartererne skal ikke være repræsentative
på samme måde som fx centrum, men derimod
fungere godt for beboerne og have deres egen
identitet og så vidt muligt et særligt samlingssted: En hovedgade, en plads, en park.
Mange af boligområderne nær centrum er meget harmoniske og homogene i deres arkitektur. Den tid, områderne er udbygget i, er let aflæselig. Det er en stor kvalitet og skal fastholdes. Derfor må der ikke ske brud på den oprindelige bygningsstruktur, og nyt byggeri skal
tage udgangspunkt i det eksisterende.

Eksempel på forskellige udformninger af et typisk bygningselement: Gavlkvisten.
Boliggade i Lübeck.

Det betyder dog ikke, at det ikke er muligt at
nyfortolke kendte bygningsdetaljer og indpasse
nye boliger, der både har høj kvalitet og tilhører nutiden.

Principper for styrkelse
af områdets identitet

Principper for sammenhængen
med andre områder

Afdække og formidle væsentlige historiske
lag.

Præcis afgrænsning i form af porte,
stærke hjørner, bebyggelse, grønt.

Belægning, beplantning og byudstyr kan være
med til at styrke kvaliteterne i byggeri og byrum
og til at præcisere og afgrænse områderne i
forhold til den omgivende by.

Styrke særlige bygningstræk, materialer
og detaljer
Evt. tilføje et samlende element (fx fælles
flade, fælles møblering).
Styrke oplagt samlingspunkt - en hovednerve i kvarteret.
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Eksempel på indpasning af byggeri i nutidige materialer.
Nørrebro, København.

Eksempel på renovering med høj
arkitektonisk kvalitet.
Glasinddækkede altaner på ejendommens bagside. Vesterbro,
København.

Samlingspunkt i det offentlige rum. Professor Labri i
Kronprinsensgade-kvarteret.

Eksempel på grøn boligvej. Beplantningen
tilfører gaden et markant samlende træk.
Naturstensbelægningen og træernes grønne
løv øger byrummets sanselige kvaliteter.
Lübeck.

Principper for
udformning af bebyggelse

Principper for
behandling af rum

Principper for belægning,
beplantning og byudstyr

Bevare og styrke særlige, arkitektonisk
værdifulde bebyggelsesmønstre (karréeller villabebyggelse) og bygninger.
Spille videre på og variere arkitektoniske
træk og virkemidler i et nutidigt
formsprog.
Andre funktioner som småerhverv, butikker, skoler, kirker mv. kan indplaceres og
udformes, så de opfattes som en naturlig
del af gadebilledet.

Byrum anvendes til aktiviteter samt lokal
trafik og parkering.

Grønne boligveje bevares.
Indgange til boligkvarterer markeres ved
hjælp af beplantning og belægning.
Belægning, beplantning og byudstyr skal
tilføre området nye kvaliteter.
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Mål for erhvervsområder under omdannelse
Forbindes med centrum og
andre tilstødende områder enten fysisk, visuelt eller mentalt.

Erhvervsområder under
omdannelse

Omdannelsen skal være synlig
- gerne med brud og kontraster.

Byomdannelsesområderne er meget forskellige
og vil sikkert komme til at udvikle sig forskelligt
og indeholde meget forskellige funktioner.
Derfor må der for hvert enkelt område tages
stilling til:

Eksisterende kvaliteter som karakteristisk bebyggelsesstruktur, arkitektur og værdifulde
rumlige forhold skal styrkes,
præciseres og udvikles.
Belægning, beplantning og
byudstyr skal understrege områdets identitet og tilføre området nye kvalitet.

De ældre erhvervsområder er på grund af virksomhedernes fraflytning og strukturændringer
blevet til byomdannelsesområder.

I hvor høj grad kan og skal hvert enkelt område hægtes på den øvrige by?
I hvor høj grad skal områderne tilføres en ny
struktur og rekreative rum som park eller
plads?
Der er en slags „pionerånd„ forbundet med
omdannelsen, som bør komme til udtryk i den
arkitektur, der tilføres områderne.
Der tilstræbes ikke en ny, urbaniseret bydel ligesom centrum.
Gamle erhvervsområder har som regel tyngde
og arkitektonisk værdi nok i sig selv til at kunne
bære stærke kontraster eller direkte brud. Det
kræver dog høj kvalitet at „bryde„.
Erhvervsområder under omdannelse indeholder en blanding af bebyggelsestyper, nyt og
gammelt, nye imagekrævende virksomheder,
produktionsvirksomheder, lager samt fritidsformål, som vælger beliggenheden på grund af
lave huslejer. Områdernes karakter og størrelse
gør, at der må skabes en ny identitet og nye
strukturer i områderne, og nye fælles funktioner
må tilføres i takt med, at de oprindelige forsvinder. Omdannelsen foregår i et kompliceret
samspil mellem det offentlige og private.
Fungerende erhvervsområder lever i højere
grad deres eget liv som steder, hvor der fortsat
skal kunne investeres på den enkelte virksomheds præmisser. Bebyggelsen er styret af funktionelle krav. Fornyelsen sker normalt på privat
initiativ, mens det offentlige typisk fokuserer på
forhold som vejudformning, miljø og trafik.
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Tilbygning til Østre Gasværk, Østerbro,
København. Den nye bygning har et let og
moderne, minimalistisk udtryk, men taler sammen med det ældre, tunge bygningsvolumen
via facadens rytme og farveholdning.

Indretning af spisested i tidligere militærbyggeri. Områdets fortid og karakter er fastholdt i
behandlingen af bygningens ydre. Holmen,
København.

Boligbyggeri på midtermolen, København. De
nye bygninger (til højre) tager klart afsæt i de
eksisterende pakhuses arkitektur, tyngde og
materialeholdning, men udtrykker en anden
tid og et andet indhold.

Principper for styrkelse
af områdets identitet

Principper for sammenhængen
med andre områder

Afdække og formidle væsentlige historiske
lag.

Præcis afgrænsning mod omgivende byområder: Kant, „bymur“, porte, stærke
hjørner, markant bebyggelse.

Tilføje ny struktur eller samlende element.
Stærkt punkt i form af monument, pejlemærke, hovedgade, rum.
Styrke særlige bygningstræk, materialer
og detaljer.
„Mental“

forbindelse: Tilføje noget, der
har tiltrækningskraft ud over området,
fx rum, park, bygning, institution, kultur eller begivenhed.

Fysisk forbindelse: Bro, fodgængerforbindelse („rød løber“), fælles rum mellem erhvervsområde og tilstødende byområder.
Visuel forbindelse: Pejlemærke, åbninger
og kig, vigtige retninger/gadelinier i forhold til tilstødende byområde.

Mål for erhvervsområder uden
omdannelse

Fungerende erhvervsområder
uden omdannelsespotentiale lever
i højere grad deres eget liv og
skal fortsat gøre det.
De offentlige rum - primært vejene - kan defineres bedre, og
kanterne styrkes ved hjælp af
træplantning mv.

Eksempel på kontrastfyldt sammenstilling af nyt
og gammelt. Brandts Klædefabrik, Odense.

Facader og udearealer imod indfaldsveje søges forbedret, og skiltning og reklamering skal ske under hensyn til byområdets karakter.

Erhvervsbygning indrettet til kontorformål,
Thrige- karreen, Odense.
Nye specialdesignede altaner er sammensat
af industrielle standardelementer.

Ny brug af en erhvervsbygning. Omdannelsen
er synliggjort med et „brutalt“ indgreb.
Renoveringen overspiller bygningens karakter
via anvendelse af rå materialer og lav detaljeringsgrad. Zeise Hallen, Hamburg.

Bygning og elementer i rummet med et klart
industrielt formsprog. Erhvervsbyggeri på
havnen, Hamburg.

Principper for
udformning af bebyggelse

Principper for
behandling af rum

Principper for belægning,
beplantning og byudstyr

Bevare særlige, arkitektonisk værdifulde
bebyggelsesmønstre, bygninger, pejlemærker og detaljer, fx støbejernsvinduer.

Kanter (gadelinier) defineres.

Belægning, beplantning og byudstyr skal
understrege områdets identitet og tilføre
området nye kvaliteter.

Spille videre på arkitektoniske træk
og virkemidler i et nutidigt formsprog - nytolkning.
„Brud“ kan pointere eksisterende kva-

liteter.

Der tages udgangspunkt i eksisterende volumener og rumligheder med „højt til loftet“.
Nye intime lommer skabes.
Nyt samlende træk binder sammen.
Der kan om nødvendigt indføres en strukturel differentiering i rumligheder og gader og et hierarki i belægninger og zoner
(for fodgængere).
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Mål for områder præget
af infrastruktur
Udvikle og bebygge områderne
og skabe nye bymæssige rum.
Skabe ændringer, så der opstår
et samspil mellem vej og eksisterende og fremtidig bebyggelse.
Tilføre en ny, dynamisk arkitektur,
som står i forhold til i områdernes
størrelse og egenskaber.
Skabe kvaliteter for alle trafikanter.
Tilpasning i overgangen til andre
områder.

Områder præget af infrastruktur

„Områder præget af infrastruktur“ består af
byområderne langs jernbanearealerne og de
største veje, først og fremmest Thomas B. Thriges Gade, som er et historisk lag fra
1960'erne, hvor bilismen voksede, og normerne fra bybygningen i byens periferi blev
overført til bymidten. Infrastrukturen påvirker i
høj grad byen og byggeriet omkring sig.
Som barriere kan vejene og jerbanen synes uovervindelige på grund af deres dimensioner,
hurtige trafik, larm og forurening. Samtidig er
der flere steder store huller i bebyggelsen, hvilket bidrager til følelsen af forblæste, åbne arealer. Den ufærdige bebyggelse giver omvendt
mulighed for at tilføre områderne nye kvaliteter,
og områderne udgør et potentiale i forhold til
byens fornyelse.
Områderne kan til en vis grad opnå kvaliteter,
som er typiske for centrum og den klassiske by.
Det forudsætter, at der foretages væsentlige
ændringer af eksempelvis en vej, så der opstår
et nyt samspil mellem vej og fremtidig bebyggelse.

Kontorbyggeri i ekspresivt og moderne arkitektur. Lubeck, Tyskland.

Fyrtøjet og Grafisk Værksted understøtter forbindelsen på tværs af Thomas B. Thriges Gade
ved at danne port til H. C. Andersen-kvarteret.

Der kan arbejdes med forskellige ambitionsniveauer for disse ændringer. Men uanset om infrastrukturen accepteres som den er eller ændres, lægger områdernes størrelse, de anderledes eller manglende rumligheder og infrastrukturens dynamiske karakter op til en særlig arkitektur.
Områderne kan bære større, voldsommere volumener end de gængse i centrum og med et
formsprog, der tager udgangspunkt i dynamikken og søger et moderne udtryk. Det forudsætter naturligvis et byggeri i høj kvalitet. Et stort
byggeri langs en stor vej kan øge den samlede
kvalitet, og man oplever ikke den dominerende
vej på samme måde.
Ændringer i disse områder forudsætter ofte en
større offentlig indsats og et samspil med private omkring opførelsen af nyt byggeri.
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Principper for styrkelse
af områdets identitet

Principper for sammenhængen
med andre områder

Udvikle og bebygge områderne og skabe
nye rum.

Tilpasning i overgangen til andre områder.

Tilføje nyt, dominerende lag.

Byggeriet spiller op til vejens dynamik og store
rum. Tilbygning til Det kongelige Bibliotek,
København.

Behandling af pladsrum ved stærkt trafikeret
vej gennem København. Udformningen spiller
flot sammen med det modernistiske kontorbyggeri og skaber samtidig et åndehul i et trafikalt
belastet byrum. H. C. Andersens Boulevard/
Jarmers Plads, København.

Nyt Kunstmuseum, Helsinki, Finland.

Byggeri med moderne udtryk og materialeholdning. Auditoriebygning til Arkitektskolen
i Århus.

Principper for
udformning af bebyggelse
Forholde sig til stedets dynamik, skala, hastighed og modernitet.

Princip for behandling af rum
Infrastrukturens store flade og bebyggelsen omkring skal stå i forhold til hinanden.
Der skal indføres elementer i rummet som
angiver en skala, mennesket kan forholde
sig til.

Principper for belægning,
beplantning og byudstyr
Anvendes til at understrege rum, underinddele rum og angive skala.
Understrege trafiklandskabets dynamik.
Skabe kvaliteter og trygge vilkår for bløde
trafikanter.
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Mål for centrum
Centrums status som midtpunkt i
en dynamisk, miljørigtig og kulturel storby skal styrkes.
Byen skal signalere, at den har
som ambition at sikre fremtidig
vækst og byomdannelse.
Særlige kvaliteter for Odenses
centrum skal styrkes
Centrum skal fortættes og typiske
karakteregenskaber for et storbycentrum skal styrkes og skabes.
Nyt byggeri skal afspejle centrums status.
Centrum skal hænge naturligt
sammen med tilstødende bylandskaber (erhverv, bolig, infrastruktur) og holdes åbent mod dem.
Grænsen skal defineres og præciseres.

Centrum

Centrum, hvor de kommercielle og kulturelle
funktioner er koncentreret, udgør en væsentlig
del af hele byens identitet. Betydningen for det
fælles liv giver centrum en særlig opmærksomhed. Omdannelse af bygningsmassen sker
overvejende på privat initiativ, mens kommunen
typisk giver de offentlige rum høj prioritet.
Kommuneplanen opstiller det overordnede mål
for Odense: En dynamisk, miljørigtig og kulturel storby. Centrum er stedet, hvor dette primært kan udtrykkes. Centrum er ansigtet og
identiteten udadtil, og indadtil i kommunen er
det også samlingsstedet, der hvor alle før eller
siden har et ærinde.
Centrum er det sted, hvor der er flest kulturhistoriske værdier at bevare, og er derfor ekstra
„følsomt“. Centrum er også det mest komplekse
område. Det rummer flest forskellige funktioner,
flest interessemodsætninger og flest kontraster
inden for byarkitekturen.

Et „sted“ i byen Brandts Klædefabrik, Odense.

Eksempel på nyt byggeri, der bryder med omgivelserne og tilføjer en ny kvalitet.
BT-huset, København.

Forståelsen af bymidtens store
træk skal styrkes.
Det eksisterende bebyggelsesmønster skal styrkes og fremstå
karakterfuldt.
Rum og forløb skal præciseres og
bearbejdes. Karakterløse og udefinerede rumligheder skal omdannes og præciseres.
Beplantning og byudstyr skal understøtte bestræbelsen på at
præcisere og bearbejde rum og
forløb, så der dannes helhedsbilleder via bevidst formgivning,
materiale- og plantevalg.

Principper for styrkelse af områdets identitet
Karakteristiske og kulturhistorisk værdifulde strukturer, bygninger, monumenter
og detaljer bevares.
Karakteristiske og kulturhistorisk værdifulde bygninger anvendes i en ny tids ånd.
Understrege, at Odense har mange klostre, er en tidligere industriby, nu er en
serviceby og en grøn by.
Bygge i høj bymæssig kvalitet (hovedgreb,
detaljer og materialer).
Geometrisk enkelhed og klassisk orden tilstræbes.
Særlige steder dyrkes. Monumentpleje.
Det offentlige byggeri og det offentlige
rum gives særlig høj bearbejdningsgrad
og kvalitet.
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Præcis afgrænsning mellem bykvarter og park.
Roskilde.

Principper for sammenhængen
med andre områder
Det enkelte kvarters form og karakteregenskaber styrkes i grænsefladen.
Den arkitektoniske udformning af særlige
byggerier eller steder på grænsen mellem
centrum og et tilstødende byområde styrkes og formidler overgang/ forbindelse
mellem områderne.
Ind- og udgange til centrum defineres og
bearbejdes.

Nyt byggeri, der bryder med traditionen. Der
er anvendt moderne byggematerialer og tidligere tiders normer for facadeudformning er
brudt. Alligevel fornemmes et slægtskab til omgivelserne. Lübeck, Tyskland.

Byrum indrettet på fodgængernes præmisser.
Enkelhed og kvalitet i materialevalget er vægtet højt. Pustervig, Århus.

Enkel og poetisk indretning af et byrum. Der er
taget udgangspunkt i stedets atmosfære, og
anvendt få men gode materialer. København.

Nyt byggeri, der bryder med traditionen, og dog forholder sig til
de omgivende bygningers arkitektur. Stockmans Varehus,
Helsinki, Finland.

Principper for
udformning af bebyggelse
Huller i eksisterende bebyggelsesmønstre
lukkes og tæt bebyggelse tilstræbes.
Brud må ske på bygnings- og detailniveau, ikke på strukturniveau.
Der tages stilling til eksisterende brud med
henblik på en formidling.
Karakteristika for særlige kvarterer, gader
og rum dyrkes, fastholdes og forstærkes.
Et betydningshierarki af gader og pladser
fastholdes og forstærkes.
Den anonyme bymasse fastholdes anonym
og lader således vigtige områder fremstå
karakterfulde.
Indgange, overgange, kanter/grænser,
sigtelinjer og forbindelser tydeliggøres via
arkitektoniske greb.
Særlige steder/punkter/byggerier som fokus i centrums forskellige kvarterer.
Monumentpleje. Dialog mellem bygning
og rum.
Tilføre nyt byggeri som „sol“ i et anonymt
kvarter, hvis dette skal „løftes“.

Enkel og velordnet anvendelse af byudstyr.
Roskilde.
Bearbejdning af byrum. Som belægning er udlagte et enkelt „tæppe“. Tæppet er ramme for
forskellige aktiviteter i byrummet.
Store Torv, Århus.

Princip for behandling af rum
Kanter etableres og der skabes klassisk
geometriske rum.
Belægningsflader kan definere præcise
rum.
Byggeri skal styrke kanter og skabe
præcise rumligheder.

Principper for belægning,
beplantning og byudstyr.
Byudstyr mm. søges tilpasset den eksisterende såvel som den nye arkitektur for at
understrege byens alsidighed og udvikling.
Gives høj kvalitet og et bymæssigt signal.
Belægning, beplanting, belysning mv. skal
underbygge det karakteristiske på stedet.
Middelalderbyens skævt vinklede gader
og små torve styrkes via bevidst møblering.
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