LØSNINGSFORSLAG
Arkitektur og byplanlægning vil altid blive diskuteret af både lægmænd og professionelle, og
erfaringsmæssigt er det vanskeligt at opnå
enighed. Arkitektur og byplanlægning handler
om værdier, og de er forskellige fra menneske
til menneske.
De byarkitektoniske principper er udtryk for de
værdier, som løsningsforslagene bygger på.
Der er foretaget en detaljeret registrering af
områderne. Registreringerne er sammenfattet
som kvaliteter og problemer og præsenteres
som en karakteristik for hvert område.
Ved at præsentere karakteristikken kan man diskutere ikke bare løsningsforslagene, men også
forudsætningerne for løsningsforslagene. Selv
hvis der er enighed om forudsætningerne, kan
der findes forskellige løsningsmuligheder med
hver deres fordele og ulemper.
På næste side er vist et gadenavnekort med en
oversigt over løsningsforslagene.

Registreringen
Følgende registreringer har dannet grundlag
for karakteristikken:
Grønne træk
Forstærker beplantningen stedets karakter?
– Beplantning, der afgrænser eller beriger byrummet
– Beplantning, der slører byrummet, virker
rodet eller tilfældig
Karakteristik af gader
Hvilke bindinger er der, er der sammenhæng
mellem den nuværende udformning og den aktuelle brug, og hvor er der eksempelvis mu-

lighed for at skabe nye opholdsmuligheder i tilknytning til eksisterende cityfunktioner?
– Gågader og bilfri pladser
– Gader domineret af biler
– Trafikblandede gader eller pladser tilknyttet
gågadesystemet med cityfunktioner/
oplevelser
– Trafikblandede gader eller pladser tilknyttet
gågadesystemet uden cityfunktioner/oplevelser
– Vigtigste retninger for biler
– Vigtigste retninger for fodgængere
Karakteristik af rum
Har byrummene gode proportioner, er der
markante bygninger, og er der brud, man
skal forholde sig til?
–
–
–
–
–
–
–
–

Rum med gode proportioner
Rum med dårlige proportioner
Gadens krumning giver karakter
Sigtelinjer
Markante bygninger
Portvirkning
Gode opholdsmuligheder
Skalaspring/brud

Karakteristik af facadeforløb
Henvender facaderne sig til gaden og er
der harmoni?
–
–
–
–

Aktive facader (handel)
Inaktive facader
Harmoniske/gode facadeforløb
Større skalaspring

Forhold til kant
Er rummets vægge veldefinerede?
– Veldefineret (randbebyggelse)
– Grøn eller „let“, men afklaret
– Diffust
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Sdr. Boulevard
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Brandts Klædefabrik og Grønnegade

Thomas B. Thriges Gade nord
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Sdr. Boulevard
Filosofgangens høje randbebyggelse danner port og indrammer
et langt kig op i byen.

Den karakterfulde beplantning er et stærkt samlende
element. Vejbilledet virker
harmonisk trods en ujævnt
springende facaderække.

Problematisk sammenstød
mellem to bebyggelsesmønstre - stokbebyggelsen viger
tilbage fra vejen og efterlader et hul i den ellers kontinuerlige facaderække.

Karakteristik

Sdr. Boulevard løber fra syd ind til byen og er „den grønne“ ankomstvej til
centrum. Vejbilledet domineres af flere kontinuerlige trærækker med høj underbeplantning. Denne grønne struktur danner et stærkt samlende element
på langs af vejforløbet. Randbebyggelsen understreger bymæssig
heden.
Sdr. Boulevard afsluttes ved mødet med Filosofgangens høje randbebyggelse, der danner kant mod byen. Visuelt fortsættes bevægelsen med et
langt kig op i byen ad Søndergade. Den præcise kant, som Filosofgangens
høje randbebyggelse danner, svækkes ved de lave huse på hjørnet mellem
Filosofgangen og Ansgarsgade.
Der er en dårlig forbindelse mellem centrum og det grønne anlæg, da byrummet her er svært opfatteligt og domineret af trafikale anlæg.

Løsningsforslag

Beplantningen dominerer fortsat vejbilledet, men bør trimmes så højden på
underbeplantningen mindskes, så bebyggelse og park i højere grad bliver
de bærende elementer.
Randbebyggelsen langs Sdr. Boulevard forhøjes på langt sigt til 3-4 etager.
Foran stokbebyggelsen opføres ny randbebyggelse i 2 1/2 til 3 1/2 etager.
Dette muliggøres ved en ændring af vejprofilet.
„Porten“ og det lange kig op i byen fastholdes.
De lave huse på hjørnet mellem Filosofgangen og Ansgarsgade forhøjes eller erstattes med en højere bebyggelse.
Der skabes et samlet rum mellem randbebyggelserne og Ansgar Kirke,
se løsningsforslag et på næste side.

Kirken vender front mod
byen og er en flot optakt til
det grønne anlæg.
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Sdr. Boulevard og Ansgar Kirke
Karakteristik

Historiske spor og forudsætninger
Bebyggelsesstrukturen har træk fra en gammel,
vifteformet udstykning med udgangspunkt i
Søndergades sydlige ende, hvor der tidligere
var en bro over Rosenbækken. I midten lå et
fælledlignende areal benævnt
„Markedspladsen“. På den gamle markedsplads blev der i 1901-1902 bygget en ny sognekirke, Ansgar Kirke. Kirken er opført som en
korskirke med en høj kampanile, bevidst orienteret efter stedets topografi i midteraksen mellem de to krumme husrækker.

Området er et vigtigt forbindelsesområde mellem den tætte bymidte og Ansgar Anlæg,
kunstudstillingsbygningen Filosoffen og Odense
Å. Med de to gavlbygninger for enden af
Søndergade får området også karakter af en
„port“ til den tætte bymidte.

Sdr. Boulevard set fra
Søndergade.

Umiddelbart virker området som imødekommende, især om sommeren, på grund af områdets meget grønne karakter. Støjmuren mellem
Sdr. Boulevard og den stokformede boligbebyggelse mod Odense Å udgør dog et væsentligt skæmmende element i bybilledet.
Der er også uhensigtsmæssigheder i den måde
krydset mellem Sdr. Boulevard, Filosofgangen
og Søndergade er udformet, specielt i forhold
til den cyklende trafik Også forpladsen foran
Ansgar Kirke kan forskønnes og hermed give
området en flottere karakter og en større anvendelighed.

Både de historiske og nuværende forhold gør
det naturligt at arbejde med at forstærke områdets aksiale karakter og skabe en tydeligere
markering af rummet mellem de krumme husrækker og Ansgar Kirke.

Luftfoto af „Heden“ taget mellem 1915 - 25.

,

Kirkegårds Alle set mod øst.

I skitserne er præsenteret et forslag til en ændring af hele området med skabelsen af et stort
byrum foran Ansgar Kirke. I første omgang er
det vigtigst at få erstattet muren ved Sdr. ,
Boulevard med rigtige huse.

Uoverskueligt
kryds for bilister,
og dårlige
passagemuligheder
,
for fodgængere og
,
,
cyklister.
,
,
Unødvendigt, store
,
,
asfaltflader.
,

,

,

,

,

,
,

,
,

,

,

Den inderste del af Sdr. Boulevard og Kirkegårds Alle og området mellem disse,
set fra kirken.
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Løsningsforslag

Ny bebyggelse langs Sdr.
Boulevard foran længehusene
mod åen.
I forhold til et tidligere lokalplanforslag foreslås bebyggelsen nu
placeret lidt længere væk fra
længehusene, idet Sdr. Boulevard
er gjort smallere ved at fjerne et
kørespor.

Løsningsforslagets hovedide er at skabe et sammenhængende rum mellem bebyggelsen på
Ansgargade, Sdr. Boulevard og kirken.
Rummet skal samtidig understrege kirkens placering i radialen i rummets midte.
Der opføres en ny, smal randbebyggelse langs
Sdr. Boulevard, så rummet defineres og den eksisterende randbebygggelse lidt længere mod
syd fuldendes.
Bebyggelsen afsluttes ved Filosofgangen med
en markant hjørnebygning.
Der skabes plads til den nye bebyggelse ved
inddragelse af et kørespor på Sdr. Boulevard.
De lave huse i randbebyggelsen langs
Kirkegårds Alle forhøjes eller erstattes af ny,
højere bebyggelse for at afgrænse rummet.

Det foreslås, at der åbnes op for
venstresving fra Sdr. Boulevard
ind til P-pladsen ved boligbebyggelsen.

Rummets tredje side afgrænses af kirken, og
der plantes/fældes træer, så de tydeliggør
rummet.
Det trekantede rum holdes sammen af belægningen, som med forskellig detaljering løber fra
væg til væg.
Skitse af ny bebyggelse ved Sdr.
Boulevard set fra Søndergade.
Bebyggelsen er med til at danne
væg i det store rum foran kirken.

Skitse af forpladsen ved Ansgar Kirke. Den eksisterende meget lave bebyggelse på hjørnet af Kirkegårds Alle og Ansgargade er her vist erstattet med ny lidt højere bebyggelse.
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Middelfar tvej

Tre retninger dominerer området: Middelfartvej, den nu værende jernbane (anlagt
1912) samt retningen efter
den tidligere jernbane til
Middelfart (anlagt 1865).

Byen set fra toppen af broens lange spænd.

Ved krydset Middelfartvej/Grønløkkevej.

Fine erhvervsbygninger på den yderste del af
Vesterbro.

Broen
Broen over jernbanen markerer indkørslen til
byen. Brohvælvet er ganske svagt, og selve broforløbet er derfor utroligt langt (900 m). På
toppen er en flot udsigt over banen og erhvervsområdet. Beplantningen langs broforløbet svækker broens form og hindrer optimalt
udsyn.

Manglende karakter
I krydset ved Grønløkkevej er de rumlige forhold komplekse. Mødet mellem retningerne af
Middelfartvej og den tidligere jernbane er diffust og kan dårligt opfattes. Hjørnerne savner
ny bebyggelse eller anden markering. Facader
og forarealer er generelt af ringe kvalitet. Dog
- trods det rodede og karakterløse indtryk - fornemmes nærheden til byen.

Forskellige bebyggelsesstrukturer
På den yderste del af Vesterbro, hvor Vestre
Stationsvej udmunder, er situationen igen kompleks. Her mødes fire forskellige bebyggelsesmæssige strukturer: Starten af Vesterbros karakteristiske boligkarréer, markante ældre erhvervsbyggerier trukket tilbage fra vejen, en
kort randbebyggelse i 2 1/2 etager og den ekstensivt udnyttede konservesfabrik med retning
efter det tidligere baneforløb. Den rumlige
såvel som den trafikale situation er uafklaret og
savner bearbejdning og præcisering.

Vejen gennemløber sekvenser af bebyggelsestyper og
forskellige områdekarakterer.

Middelfartvej har retning mod
Domkirken.

Karakteristik

Området langs den inderste del
af Middelfartvej og den yderste
del af Vesterbro bør være en
præsentabel markering af ankomsten til byen, men fremstår i dag
som et åbent og rodet ingenmandsland. Karakteristisk for erhvervsområdet er fritliggende
bygningsvolumener placeret på
den store flade.
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Skitse af jernbanebro set fra byen og ud.

Rejst plan med nyt byggeri ved krydset
Middelfartvej/ Grønløkkevej.

Krydset ved Vestre Stationsvej. Ny bygning i
stationsvejens sigtelinje og en rundkørsel som
et samlende element.

Alternativ: Konsekvent boulevard
-løsning med beplantet areal som
tyngdepunkt.
Afgrænsning af rum
Ved krydset Middelfartvej/Grønløkkevej placeres nyt byggeri, der
mindsker vejrummets ustrækning
og tydeliggør retningen efter det
tidligere baneforløb. Alternativt
kan der arbejdes med rumdannende beplantning eller en metalstruktur, eventuelt som et cirkelslag omkring krydset.

Løsningsforslag

Løsningsforslaget indeholder to niveauer:
En overordnet landskabelig bearbejdning af
fladen og et særligt fokus på tre punkter.
Den optimale landskabelige løsning indebærer,
at fladen i videst muligt omfang renses for
hegn, opmagasinering og småbygninger og
fremtræder som en græsflade med spredte
grupper af træer.

Græsarmering eller grus anvendes, hvor befæstning er nødvendig.
Banens tværgående grønne forløb styrkes: Den
eksisterende beplantning langs jernbanebroen
fjernes, og om nødvendigt suppleres beplantningen i selve banetraceet.
Ny bebyggelse bør fortsat ligge frit på fladen.
Der bør sikres højere arkitektonisk kvalitet i
byggeri med facade mod Middelfartvej.

Renovering af broen
Broen foreslåes renoveret i hele dens længde
med nyt rækværk, belægning og belysning.
Armaturer til vejbelysning placeres mellem vej
og cykelsti for at indramme kigget mod domkirkespiret. Etablering af en rabat skaber et
trygt færdselsareal for bløde trafikanter.

Nye elementer
Ved Vestre Stationsvej etableres
en rundkørsel, idet den yderste
ejendom i rækken langs Vesterbro
fjernes. Rundkørslen er et samlende element i gaderummet.
Vesterbros linje ind i byen markeres via forlængelse af den eksisterende vejbeplantning.
Et punktformet byggeri til serviceformål placeres på det tomme
areal i forlængelse af Vestre
Stationsvej. Byggeriet skal visuelt
markere afslutningen af Vestre
Stationsvej i mod vest, ligesom
den gamle banegård gør det i
mod øst, og hindre kig ind på
randbebyggelsens bagside.
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Vesterbro udgør en del af
„Vestergadelinjen“ gennem byen.

Karakteristik
Krudthusgades afslutning mod
Vesterbro.

Vesterbro-kvarteret ligger på kanten af centrum
og indeholder dels vigtige kultursteder og dels
mere anonyme boligkvarterer. Selve Vesterbro
er „hovedgaden“ i Vesterbro-kvarteret med sine
mange mindre forretninger, sin sammenhæng
med Vestergade og sin placering mellem to boligområder. Vestre Skole ligger umiddelbart syd
for Vesterbro.
Vesterbros bebyggelsesstruktur er typisk karréer, dog præget af mange større og mindre
huller i denne struktur.

Thorsgade set fra Vesterbro.
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Vesterbro set mod vest.

Omkring Brandts Klædefabrik
I Grønnegade og ved parkeringspladsen bag
Kongensgade er karréstrukturen næsten opløst.
Byrummene er diffuse og opleves som „bagsider“. De mange parkeringspladser og ikke
mindst trafikken til dem er i denne sammenhæng problematisk . Omvendt har stedet stort
potentiale i kraft af beliggenheden ved en af
byens stærkeste kulturmagneter og i tilknytning
til gågadenettet.
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Hjørnet af Vesterbro og Vindegade
Her opleves igen et alvorligt brud på den oprindelige karréstruktur. De oprindelige huse er
væk til fordel for en lukket og utilpasset bygning med store parkeringsarealer mod
Vesterbro og Vindegade. Stedet er derved blevet for åbent og forblæst og opleves ikke som
bymæssigt på trods af sin relativt centrale placering i byen.
Dronningensgadekvarteret
Et gedigent og homogent boligområde fra industrialiseringens første periode i slutningen af
1800-tallet med fint afstemt behandling af gaderummene. Kvarteret er nærmere beskrevet i
Kommuneatlas.

Karréen mellem Pantheonsgade, Vestergade,
Vesterbro og Vindegade
I henhold til kommuneplanen arbejder Odense Kommune med
Helhedsorienteret Byfornyelse for
karréen.
Helhedsorienteret Byfornyelse giver mulighed for en indsats, der
ikke alene relaterer sig til boligerne, men også til de boligsociale, kulturelle og trafikale forhold.
Odense Kommune har fået meddelt reservation af en investeringsramme på 9,4 mio. kr. fra staten.

Bearbejdningen af Vesterbro
kan sammenlignes
med Skibhusvej.

Helhedsorienteret Byfornyelse
kræver et tæt samarbejde med
beboere, brugere m.fl. og et
tværfagligt samarbejde i kommunernes forvaltninger.
Der er nedsat arbejdsgrupper
omkring forskellige emner.
Arbejdsgrupperne har prioriteret
ønskerne til området med henblik
på udarbejdelse af et byfornyelsesprogram.

Løsningsforslag
Vesterbro
Gaden er en del af Vestergadelinien, der overordnet set skal styrkes i hele sit forløb gennem
byen.
Vesterbros status som „hovedgade“ for Vesterbro-kvarteret skal understreges ved en bearbejdning af det samlede gaderum. Derved styrkes gaden også som samlingspunkt og fælles
identitet for området. En belægning fra side til
side, et „tæppe“, skal binde de to boligkvarterer bedre sammen rumligt ved at få styr på det
springende facadeforløb, visuelt og

rent funktionelt forbedre mulighederne for
krydsning af gaden. Graden af bearbejdning
kan sammenlignes med udformningen af
Skibhusvej.
Beplantningen foreslås fortsat på samme måde
som i dag; dvs. i oplagte huller, typisk hvor boligvejene støder til.
Løsningsforslag for området omkring Brandts
Klædefabrik og for hjørnet Vesterbro/Vindegade beskrives nærmere på de følgende sider.

Principskitse for udformning af det samlede
gaderum på Vesterbro.

Byfornyelsesprogrammet beskriver
ønsker, kommunale og private initiativer, herunder gaderenovering,
og tidsplan.
Byfornyelsesprogrammet er behandlet af byrådet og fremsendttil
By- og Boligministeriet.
Hvis programmet godkendes, skal
projektet være gennemført inden
for en 5-års periode.
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Brandts Klædefabrik

Det store bygningskompleks
står som en monolit, der rager op over alt andet i området. Den er med til at definere og adskille de omgivende byrum.

Parkeringspladsen bag Kongensgade har en smuk beplantning
men trænger ellers til bearbejdning.

Forbindelsen mellem Kongensgade og Pantheonsgade, som den ser ud i dag og som den
kan komme til at se ud med ny belægning.

Gårdrumme bag bebyggelsen på hjørnet af
Vestergade og Pantheonsgade forbindes på
privar initiativ med Brandts Passage og indrettes til butikker og restauranter.
I forbindelse med planlagte udvidelser af
Brandts Klædefabrik påtænkes det at afholde
en arkitektkonkurrence, dels om en konkret udbygningsplan, dels om ideer til udformning og
anvendelse af omgivelserne, herunder
Grønnegade og parkeringsarealerne bag
Kongensgade.
Målet er at tilvejebringe en helhedsplan for
området, der kan sikre, at udbygningen af
Brandts Klædefabrik indgår i en langsigtet forbedring af bymiljøet i området.
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Det handler bl.a. om klare og synlige adgangsforhold til den offentlige del af Brandts
Klædefabrik og om at skabe smukke og anvendelige byrum omkring komplekset. Det kan
bl.a. opnås ved en omdisponering med færre
parkeringspladser i terræn. Helhedsplanen skal
indgå i udformningen af en lokalplan for området.
Der kan blive mulighed for nyt byggeri - i princippet som vist på skitsen herover.
Nyt byggeri i området må ikke sløre indtrykket
af Brandts Klædefabrik som dominerende bygning, og byrummene må ikke konkurrere med
hinanden, men skal visuelt og funktionelt skille
sig ud fra hinanden og finde deres egen identitet og udtryk.

Grønnegade
Principløsning 1

Der bygges videre på en karréstruktur og tages
udgangspunkt i Grønnegades oprindelige forløb.

Principløsning 2

Der arbejdes med et samlende element for gaderummet. En præcis figur, der kan skabe orden.

Principløsning 3

Med udgangspunkt i de eksisterende forhold
opdeles Grønnegade i to rum, der indrettes
med hver sin karakter og funktion.

Grønnegade opleves i dag som
et diffust byrum - en bagside.
Skal byrummet forbedres må parkeringen på terræn nødvendigvis
reduceres.

Karréen udbygges i hele gadens udstrækning
med ophold i facadelinien ud for den eksisterende fremskudte bygning. Opholdet markeres
med et grønt element og giver adgang til bagsiden af Kongensgades butikker.
Plads til kantstensparkering.

Der plantes „alle„ i midten af gaderummet i
hele dets udstrækning. Mulighed for parkering
mellem træerne.

Den nordlige del bearbejdes som regulært,
grønt parkeringsareal.
I det sydlige rum udformes en plads, der følger
det negative rums form og skaber nye, præcise
gadeforløb samt giver mulighed for nye aktiviteter. Fx baseball, petanque, kiosk, kultur, ophold og leg.

Den nordlige del bearbejdes som regulært,
grønt parkeringsareal i stil med løsningen i
Asylgade. I forlængelse heraf indrettes den
sydlige del som plads med mulighed for nye
aktiviteter. Fx baseball, petanque, kiosk, kultur,
ophold og leg.
Den nordlige del bearbejdes som regulært,
grønt parkeringsareal.
I det sydlige rum opføres en bygning, der følger det negative rums form, fylder tomrummet
ud og skaber nye præcise gadeforløb.

Karréen udbygges og afsluttes i gadens sydligste halvdel. Den nordlige del bearbejdes som
regulært parkeringsareal i stil med løsningen i
Asylgade og med en afrunding af karréen på
det nord-østlige hjørne.

Den nordlige del bearbejdes som regulært,
grønt parkeringsareal. I forlængelse heraf opføres der i den sydlige del en bygning, der
skaber nye muligheder for plads- og gaderum.
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Hjørnet Vesterbro og Vindegade
Løsningsforslag

Løsningen skal forstærke afgrænsningen af karréen og
afslutte Vesterbro i overgangen fra krum bymæssig handelsgade til lige gade.

Stedet er præget af de åbne parkeringsarealer
omkring Føtexbutikken, som er et voldsomt
brud i forhold til karréstrukturen. Tidligere har
der været randbebyggelse langs gaderne indtil
Føtex blev etableret i slutningen af 1960’erne i
den tidligere fabriksbygning, og enogtyve mindre ejendomme blev nedrevet for at give plads
til den nye anvendelse og den tilhørende parkering.

På dette sted skifter Vesterbros forløb fra et
krumt til et retlinjet forløb. Samtidig tyndes butikkerne ud, så Vesterbros karakter af handelsgade ændres til at være domineret af boliger.
Løsningsforslagene skal stramme gadeforløbene op, så der igen opnås en rumlig afgrænsning, og naturligt afslutte handelsgadens
forløb omkring Føtex som den store dagligvarebutik i kvarteret.

For bilister skal bevægelsen ad cityringen - den
ydre del af Vesterbro og Ansgargade forekomme naturligt, mens det byarkitektonisk
og for fodgængere er Vesterbros forløb, der
skal tydeliggøres. I Vindegade forventes gennemkørende biltrafik fjernet.
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Reference: Torvehandel langs kirkegårdsmur. Nørrebro,
København.

Mur
Vesterb
ro

Ny belægning

Ansgargade

„Føtexgrunden“ set fra
Ansgargade.

„Føtexgrunden“ set fra Vesterbro.
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Afgrænsningen af gaderummet foreslås markeret med en mur foran trærækken mellem fortov og parkeringsplads. På hjørnet trækkes muren tilbage, så
der dannes en lille adgangsplads, og fortovsbelægningen på Vesterbro trækkes over Vindegade. Gavlen på ejendommen ved Thorsgade kan bearbejdes
med altaner som en afslutning af murens forløb. På adgangspladsen og langs muren vil der være mulighed for handel fra boder.
På sydsiden ved Roersvej belægges vendepladsen med samme belægning som fortovet, så der opnås større enkelhed.

Alternativ løsning: Placering
af kiosker langs muren.

Skitse af „Føtexgrunden“ set ind mod byen. Den forfinede „havemur„ afgrænser vejrummets udstrækning. Den eksisterende træbeplantning danner
en let og frodig overdækning. Belysning på muren vil styrke afgrænsningen af rummet.

Skitse af alternativ løsning. Forslaget skal ses som en udbygning af „havemur“-modellen, hvor der efter behov kan placeres kiosker eller pavillonbygninger i 2 etager langs muren.

Alternativ løsning: Det eksisterende supermarked nedrives, og et nyt i to planer
bygges ud til Vesterbro.

Skitse af „Føtexgrunden“ set ud ad Vesterbro. Den lille pladsdannelse markerer overgang mellem indre og ydre del af Vesterbro.

Alternativ løsning: Plan af „Føtexgrunden“ med nyt byggeri. Det eksisterende supermarked nedrives, og et nyt i to planer bygges ud til Vesterbro.
På den bagerste del af arealet dannes en sluttet boligkarré ved etablering
af ny bebyggelse i 2 1/2 etager. Varehuset kan udformes med små specialbutikker i stuetagen med adgang fra Vesterbro og eget parkeringsdæk i 1.
sals højde. Tagetagen kan eventuelt anvendes som friareal for bydelen,
når den ikke benyttes til parkering..
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Filosofhaven og Skt. Anne Plads
Fokus er sat på områdets indre og sammenhængen til gågadenettet. Parkeringshuset
Filosoffen er dårligt udnyttet. En væsentlig del
af forklaringen er sandsynligvis, at miljøet omkring huset føles utrygt. En bybusrute gennem
området undersøges som alternativ til kørsel i
Vestergade.
Skt. Anne Plads med lægehuset.

Området har bestået af Vestergades købmandsgårde med baghuse og sidehuse på
lange, smalle grunde ned til en mølleå, hvor
Filosofgangen nu ligger. Udstykningsformen
har holdt sig lige til nyere tid, og sidehuse og
baghuse placeret efter den enkelte ejendoms
forhold er stadig et dominerende træk.
Skt. Anne Plads
Bebyggelsen Lægehuset Skt. Anne og tvillingehusene imod Filosofgangen skaber sammen
med nyere byggeri imod vest et smukt, symmetrisk rum med et flot kig fra Mageløs hen over
Filosofgangen til det grønne ved åen.

Parkeringshusets underetage og
tilkørselsvejen til Vestergadeejendommens baghuse. Forrest til
højre den vigtigste passage.

Passage til Vestergade.
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Filosofhaven

Bebyggelsen Filosofhaven
En lokalplan banede i 1984 vejen for en mere
intensiv udnyttelse af de dybe grunde imod
åen. Filosofhaven blev anlagt gennem områdets indre flankeret af vinger af ny sammenhængende bebyggelse. På trods af den nye bebyggelse er der en oplevelse af uendeligt, udefineret rum og bagside. Rampen til parkeringskælderen under City Brugsen bidrager til
denne oplevelse.
Parkeringshuset
Parkeringshuset Filosoffen er anlagt på den
skrånende flade i områdets vestlige ende.
Bygningens underetage i beton giver en kælderagtig fornemmelse på tilkørselsvejen til
Vestergadeejendommene. Ovenpå den store
underetage rejser den øvrige del af parkeringshuset sig i rød skalmur. En række passager
fører gennem baggårdene frem til Vestergade.
En enkelt af passagerne ligger i niveau med
Filosofhaven og parkeringshusets hovedindgang.

Sct. Anne Plads

Karakteristik
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Områderne i dag med passagerne og de vigtigste kig.

Ny belægning
afskrærmning

Ny bygning
Pergola

Løsningsforslag med forbedret passage, ny tøndeformet bygning og nyindretning af Skt. Anne Plads.

Skt. Anne Plads med bybusrute
hen over pladsen.

Der er adgang til parkeringskælderen gennem
en port.

Løsningsforslag

Målet er at skabe større ro og overskuelighed i
den indre del af området.
Opdeling af rummet
Der placeres en ny, tøndeformet bygning ved
nedkørslen til City Brugsens parkeringskælder.
Bygningen ligger i synslinjen fra både syd, øst
og vest og underinddeler det udflydende rum i
tre mindre, bedre definerede rum. Husets form,
størrelse og enkelhed „holder sammen“ på
rummet og giver det en ny identitet.

Den tøndeformede bygning set mod vest.

Der er stadig nedkørsel til parkeringskælderen,
nu blot under huset. Bygningen kan anvendes
til erhverv og eventuelt have udsigtsterrasse og
restaurant på toppen, hvor der vil være en flot
udsigt over åparken.
Koncentration af fodgængerne
Ved parkeringshuset forsøges fodgængerstrømmen koncentreret omkring parkeringshusets hovedadgang.

Flere mennesker vil sammen med de visuelle
forbedringer bidrage til større tryghed. Der opføres en markant pergola eller anden overdækning, som leder fra parkeringshusets hovedadgang til nærmeste passage til
Vestergade. Parkeringshusets uvenlige omgivelser kan skjules af en let skærm - eventuelt med
indbygget lys - som deler rummet op.
Ved gangforbindelsen anlægges en hængende
dufthave. Eksisterende træer bevares.
Afskærmning og forbedringer
En yderligere forbedring af forholdene omkring
parkeringshuset kan indeholde en afskærmning
af det åbne parkeringsdæk med lette skærme,
eventuelt med belysning bag, ny belægning
omkring bygningen og nye trapper til de øvrige
passager til Vestergade kombineret med forbedringer i baggårdene.
Langs nordsiden af gårdrummet markeres fodgængerarealet med en kantsten til kørearealet.
Fortovet løber igennem den tøndeformede bygning, eventuelt med flade ramper af hensyn til
kældernedkørslens frihøjde.

Skt. Anne Plads set i midteraksen. Tvillingebygningerne indrammer kigget mod det grønne ved åen
utroligt flot. Forrest er anlagt vandbassiner med mulighed for ophold.

ove med belægning som på
Mageløs.
I overgangen til Mageløs skabes
en attraktiv opholdsmulighed omkring et vandbassin, som understreger den runde form ved afslutningen af Skt. Anne Plads.
Rummet støttes af markante lamper som Helioslampen. Træer i
midteraksen fjernes.
Forlægning af bybusrute
I trafikplanen foreslås at bybusruten gennem Vestergade forlægges
til Skt. Anne Plads, Filosofhaven
og videre ad Filosofgangen.
En omlægning vil give et enklere
trafikbillede i Vestergade, men
forringe muligheden for visuel forbedring af Skt. Anne Plads og
mulighederne for indretning til
ophold.

Bearbejdning af plads
Det markante rum på Skt. Anne Plads tilføres
en skala ved at bearbejde gulvet i rummet. Der
udføres et stort, enkelt belægningsmønster i
rummets midterakse. Mønstret vil være opfatteligt fra såvel terræn som oppe fra de omkransende bygninger. Midteraksen, som peger mod
det grønne ved åen, anvendes som kørespor
og ganglinje, mens parkeringen som idag sker
i rummets sider. Langs bygningerne er der fort-
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Ny Vestergade - Filosofgangen - Klaregade

By og å adskilles af cityringen. (Filosofgangen).

Filosofgangens profil.

Ved Ny Vestergade og
Klaregade skal krydsning af
cityringen udformes som
„rød løber“.
Ny Vestergade set fra broen over åen.

Filosofgangen set mod vest.

Klaregade set fra broen over åen.

Der er en række gallerier i gaden, som afsluttes
med Teaterhuset og udstillingsbygningen
Filosoffen. Disse forhold må være udgangspunkt for en særlig bearbejdning af gaden.
Langs Filosofgangen er der et fint samspil mellem bygninger og park, og god mulighed for
at skabe et rigtig flot område.

Trafikmængden er høj, og det er problematisk,
at fortov, cykelsti og kørebane flyder sammen.
Trafikåren bør underdeles via et rumligt hierarki, og det bør overvejes at skabe en promenade langs åen med afskærmede opholdspladser. Ved Klaregade danner bygningerne
langs åen en markant port, der signalerer indgangen til byen.

Klaregades forløb op mod Mageløs er stejlt og
krumt, og der er vidt forskellig bebyggelse på
hver side af gaden.
Der er ensrettet syd på for biler, mens busser
og cyklister kører i begge retninger.
Trafikmængden er ringe, og kørearealets
bredde kan derfor indsnævres.

Karakteristik

Ny Vestergade har et karakteristisk stejlt og retlinet forløb ned
mod åen, hvilket yderligere understreges af gadens høje randbebyggelse. I lige forlængelse af
gaden løber broen over åen.
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Principsnit i
Ny Vestergade.

Ny Vestergade skal fungere
som „gallerigade“ med mulighed for at trække aktiviteter udendørs. Gaden har karakter af et fodgængerstrøg
og udformes som et hårdt
byrum i kontrast til parkens
grønne. Der er kørebane i et
spor og kantstensparkering i
en side.

Principsnit i
Filosofgangen.

Ny Vestergade. Skitse af „rød løber“ set fra broen.

Løsningsforslag

I Ny Vestergade starter „den røde løber“ ved Vestergade, krydser cityring
og å og afsluttes i parken med en lille drikkefontæne.
I Ny Vestergade en nye belægning og rækken af gadelamper understreger det lange kig op i byen. Den brede belægningsstribe tværs over
Filosofgangen øger bilisternes opmærksomhed over for krydsende bløde
trafikanter.

Klaregade. Skitse af „rød løber“ set fra broen.

I Klaregade er nye fortove etableret så brede som muligt. Et særligt belægningsbånd løber i fortovet helt fra Mageløs over cityring og bro og afsluttes i en markering af åstiens krydsning af Hunderupvej. På selve broen
er lagt en ny belægning, kratbeplantningen foran tvillingebygningerne er
fjernet, og et fornemt rækværk monteret. Nyt byggeri på de strittende
gavle mod Filosofgangen tydeliggør det kontinuerlige gadeforløb - foruden at bidrage med visuel forskønnelse.

På Filosofgangen er placeret
en række nye belysningsarmaturer, som opdeler gaderummet.
På sydsiden er åbredden
omdannet til en præcis kant,
og fortovsbredden er øget
væsentligt. Den samlede bearbejdning har karakter af
promenade, og der er skabt
mulighed for behagelig
færdsel langs åen.
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Klosterbakken
Området er præget af ådalens skrånende terræn.

Karakteristik

Ådalen og kontakten mellem by
og å er et væsentligt potentiale
for Odense.
Ved Klosterbakken er potentialet
langt fra udnyttet.
Områdets vigtigste færdselsårer
er Klosterbakken som en del af cityringen samt åstien.

Udendørsservering.

Muren afbryder å-stiens
naturlige forløb karakter
som offentlig park er svækket.

Mulighed for
nyt byggeri.

Nyt vejprojekt med „tæppeløsning“ binder by og åpark sammen.

Offentlig parkeringsplads
løsrevet fra by og park.

Bygningen er trukket tilbage
træet definerer afgrænsning
af vejens rum.

Transformer
station.

Karakter som offentlig
park er svækket.
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Terrænet hæver sig op i byen, og
graden af monumentalitet i bygninger og rum stiger.
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Strittende gavle
kant- og portvirkning
er svækket.

Bebyggelsen mod åen har karakter af bagside.
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Projekt til
boligbebyggelse.

Fugleperspektiv
over området.

Løsningsforslag

Løsningsforslaget indeholder to
niveauer: En overordnet landskabelig bearbejdning af fladen og
et særligt fokus på tre punkter.
Den overordnede behandling af
området skal sikre visuel kontakt
mellem å og by samt forbedre åstiens forløb gennem parken.

Byggemulighed ved
svømmehallen.

Renovering af P-plads
og anlæg af terrasse.

Fladen
På det landskabelige plan foreslås, at parkens græsflade trækkes
op mellem bygningerne og renses
for hegn, beplantning, asfalt og
småbygninger. Græsarmering,
natursten eller grus kan anvendes,
hvor befæstning er nødvendig.
Ny bebyggelse placeres enkeltvis
på fladen. Beplantning „drysses
ud„ som punkter eller grupper af
træer og formklippede buske.
Tre punkter
Der sættes særligt fokus på tre
punkter, og disse beskrives på de
følgende sider.

Ny boligbebyggelse.
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Løsningsforslag

Løsningsforslaget sætter fokus på
tre områder.
Forslag til byggemulighed ved
svømmehallen.
Forslag til boligbebyggelse ved
telefonselskabets parkeringsplads.
Lokalplanforslag er under udarbejdelse på baggrund af et konkret projektforslag.
Forslag til renovering og opgradering af den offentlige parkeringsplads. Det forudsættes, at
transformerstationen bibeholdes.
Der foreslås således en visuel forskønnelse af de eksisterende forhold samt en større tilgængelighed og fleksibel anvendelse af
arealet.
Svømmehallen. Bebyggelsen set fra oven med ny tilbygning forrest,
for eksempel udvidelse af svømmehallen eller forsamlingshus.

Boliger. Projektforslag til boliger på Klosterbakken.
Bebyggelsen består af tre længer orienteret vinkelret på gaden.
Mellem bygningerne skal der opretholdes visuel forbindelse til åparken.

Skitse til byggeri ved svømmehallen set fra syd, eksempelvis tilbygning til
svømmehallen eller forsamlingshus. Bygningen afslutter gadeforløbets bløde
bevægelse.

Boliger. Skitse af projektforslag til ny boligbebyggelse på Klosterbakken set
mod syd. Byggeriet præciserer gaderummets udstrækning.

Nyt byggeri understreger
det dynamiske vejforløb.

Parkbebyggelse åbner kanten mellem by og å.
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Transformerstationen „pakkes ind
i“ en skærmfacade for at hamle
op med Klosterbakkens store bygningsvolumener.
Skærmfacaden danner en præcis
rumlig afgrænsning af parkeringspladsen mod syd.
Alternativt kan der arbejdes med
en grøn afskærmning.
Selve parkeringsarealet er indrettet, så det ud over parkeringsformål kan anvendes fleksibelt - til
rulleskøjteløb eller lignende - og
er forsynet med ny belysning i høj
kvalitet.

P- pladsen. Forslag til renovering af den offentlige parkeringsplads.
Mellem parkeringsplads og „Kina-muren“ er anlagt en terrasse.

P- pladsen. Principsnit i terrasse. Mellem parkeringshuset og „Kina-muren“
spændes et trædæk til ophold og udsigt over Eventyrhaven.

P- pladsen. Skitse af terrasse set fra eventyrhaven. Terrassen er udformet i
træ og følger murens bugtede forløb.

P- pladsen. Skitse af alternativ løsning set fra eventyrhaven. Der etableres
en skærmfacade, hvor muren er placeret i dag. Med denne løsning bliver
eventyrhaven afgrænset af store volumener langs hele kanten mod byen.
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Området omkring Klingenberg

Klosterbakken
Klosterbakken og Skt. Knuds
Plads er allerede omlagt med nye
belægninger, byudstyr m.m.
På Klosterbakken er der blevet
åbnet mere til haven, den kratagtige bevoksning er fjernet, og et
smedejernshegn danner nu kant
mod parken. En sommercafe er
anlagt i parkens hjørne, og det
grønne er trukket med over Klosterbakken i form af en trærække
foran Svømmehallen.
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Rådhuset

Klingenberg
Skt. Knuds Plads
Skt. Knuds Kirkestræde
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Helhedsplan
Klingenberg og de tilstødende
vejarealer er under bearbejdning
i disse år. Området er en del af
den gamle middelalderby og omfatter de centrale pladser i
Odense. Området er præget af
store og vigtige bygninger med
domkirken og rådhuset som de
vigtigste.
Pladserne i området skal i fremtiden modsvare gågadernes
tæthed og aktivitet.
Helhedsindtrykket skal være enkelt og overskueligt og der skal
være mulighed for ro og ophold.
I dag fremtræder området som
helhed betragtet noget rodet.
Mange forskellige kørebaner, cykel-, bus- og taxaspor og spor til
parkeringssøgende trafik dominerer.
Den påbegyndte bearbejdning
har til hensigt at understrege stedets vigtighed og forbedre
brugsmulighederne ved oprydning, højnelse af kvalitet i materialer m.m. De to udførte faser på
Klosterbakken og Skt. Knuds
Plads har forbedret overgangen
fra byen til H.C.Andersen Haven.

I helhedsplanen betragtes Flakhaven, Klingenberg og Skt. Knuds Kirkestræde som et sammenhængende byrum, hvor belægningen i princippet skal være med til at binde rummet sammen fra facade
til facade.
Svømmehallen har hermed fået sin egen forplads, der desuden markeres af et bueslag, der
understreges af en en række flotte
Helioslamper.

Den nye granitbelægning højnerområdets kvalitet og dæmper hastigheden på strækningen.

Klingenberg
Der planlægges en udvidelse af forretningsarealet i området i form af etablering af en
selvstændig butik under Magasins søjlebårne
fløj. Butikken placeres således, at Pogestræde
fortsætter i form af en fodgængerpassage gennem bebyggelsen. Det er vigtigt for gadebilledet, at butikken udformes med aktive udstillingsvinduer hele vejen rundt.
Nedkørslen til parkeringskælderen skal flyttes til
Munkemøllestræde. Det giver mulighed for en
mindre udvidelse af kælderen og fjerner parkeringssøgende biler fra terræn. Den nuværende
P-plads under platanerne kan i stedet indrettes
til ophold. Rampen i Munkemøllestræde skal
overdækkes og have en flot udformning, så den
ikke skæmmer gadebilledet.

Skt. Knuds Plads efter omlægningen.

Det vil i fremtiden blive muligt at indrette pladsen Klingenberg til ophold.

Cykelstien, der nu går under Magasin, flyttes
ud til gaden. Der skal fortsat være busser på
Klingenberg, men den krydsende trafik af parkeringssøgende biler forsvinder ved flytningen
af rampen.

Skt. Knuds Plads
På Skt. Knuds Plads har man fjernet de første
træer af den i øvrigt smukke stammehæk for at
skabe mere plads omkring domkirken. Kirken
træder nu meget mere frem i rummet og er
mere synlig fra blandt andet Flakhaven. Også
her er det grønne trukket med over vejen, idet
der er plantet en række træer på vejens nordside mellem kørebanen og den nye cykelsti. Det
er hensigten at nedlægge den eksisterende cykelsti i Vestergade på rådhusets nordside og
føre cyklisterne ad Skt. Knuds Plads i stedet.
Belægningerne er også her granit i form af
chaussesten på vejbanen og bordursten på cykelsti og fortove.
Domkirkepladsen
Domkirken skal have mere plads „at stå på“,
og det får den ved at vejbanerne i fremtiden
føres i et bueslag rundt om kirkens indgangsparti. Herved opstår en halvcirkelformet plads
foran indgangen, stor nok til for eksempel brudekareter og lignende. Materialet vil fortsat
være granit, der dels udstråler kvalitet og dels
passer bedst til de gamle mure.

Snit i Mageløs.
Skt. Knuds Kirkestræde
Skt. Knuds Kirkestræde og
Mageløs fremstår i dag med meget brede kørebaner og forholdsvis smalle fortove. Det anbefales i
fremtiden at indsnævre kørebanen og give mere plads til fodgængere og cyklister. Gaden kan
indrettes med et 7 m bredt køreareal i asfalt, 2.5 m fortov i skyggesiden og 4 m fortov i solsiden,
så der bliver gode muligheder for
udstilling og udeservering.
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Albanigade
Karakteristik

Når man kommer fra syd, er
Hjallesevej domineret af punkthuse i form af store villaer eller
flerfamiliehuse. I stueplan findes
næsten overalt butikker og serviceerhverv, på de øvrige etager
boliger.
Hjallesevej er to-sporet, kantet
med vejtræer og lav hækbeplantning. Der er kantstensparkering
på den østlige side, cykelsti i
begge retninger og brede klinkebelagte fortove. På grund af det
velproportionerede gaderum virker trafikken ikke voldsom.
Alt taget i betragtning er hovedindtrykket harmonisk.
Ved Allegade ses de første tegn
på, at man nærmer sig bymidten.
Selv om der endnu er mindre solitære bygninger, er gaden nu
præget af randbebyggelse.
Cykelsti og fortov bliver smallere.
Ved Odense Friskole danner
vægskulpturen sammen med
gavlmaleriet lidt længere henne
visuelt en „port„, inden vejen drejer ved Benedikts Plads.
Når man ankommer til Benedikts
Plads, domineres rummet af de
meget høje bygninger og den
store og meget urbane plads, og
man kan umiddelbart tro, at man
nu er i bymidten. Når man er
kommet rundt om hjørnet, ser
man så de lavere huse på venstre
side og har en sigtelinje mod tårnet på Albani Kirke og Bikubens
højhus og forstår, at der er lidt vej
endnu.
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Skulpturen på Friskolens facade danner sammen med gavlmaleriet visuelt en kunstnerisk
portvirkning. De sammenbyggede huse og de
høje bygninger forude signalerer, at vi nærmer
os byen.

Bebyggelse
Karakterskift
Krydsningsbehov
Sigtlinie

Benedikts Plads har en høj urbanitet. De høje
bygninger signalerer stigende bymæssighed.

Skift i belysning
Trærække

Her skifter gaden karakter, bliver firesporet og
mere trafikbelastet. Bebyggelsen er nu mere uregelmæssig i højde og udtryk. Mellem Alex andragade og Tinghusgade er der plantet
træer i en midterrabat, der giver fodgængere
bedre mulighed for at krydse gaden. Foran
Domhuset og det gamle hospital overfor er der
to mindre forpladser, henholdsvis en granitbelagt og en plæne.
Ved Tværgade dominerer Albanis tappehal på
østsiden, mens den forholdsvis lave bebyggelse
på vestsiden fortsætter til Kronprinsensgade,

hvor der ligger en parkeringsplads. Vejen går
nedad mod ådalen, hvor krydsningen er
præget af den brede vejbane omgivet af lidt
beplantning.
Broen over åen fremstår trist med sin betonbrystning og et simpelt gitterrækværk i midterstykket.
Når Albanigade går op igen mod I. Vilh. Werners Plads domineres rummet af de højere, urbane bygninger: Kirken, Falckhuset, derefter
Rådhuset og de forskellige kontorbygninger.
Vejprofilen er her meget bred og udgør en betydelig barriere for bløde trafikanter.

Men vi er endnu et stykke fra byen. Den stigende bymæssighed mistes igen. Gaden er
bred og udformet på bilernes præmisser. Indtrykket er uharmonisk.
De gamle, lave huse til venstre og de moderne,
høje bygninger til højre spiller ikke sammen.
Bemærk den fine sigtelinie mod den katolske
kirke og Bikubens højhus.

Løsningsforslag

I Albanigade foreslås fortsat at arbejde med
midterhelle, da den giver mulighed for mere
uformel krydsning for fodgængere. Vejprofilen
foreslås ændret med kørsel i et spor på hver
side af hellen. Den overskydende plads vil give
mulighed for kantstensparkering i en side, de
nødvendige svingbaner og mere plads til de
bløde trafikanter. Ved eventuel træplantning
skal det sikres, at sigtelinjen mod de markante
bygninger på I.Vilh.Werners Plads ikke svækkes. Træer kan gerne stå formklippede.
Belysningen bør ændres, så den bliver mere
fodgængervenlig.De to forpladser ved henholdsvis Domhuset og det gamle hospital bør
fremstå uændret i deres karakter.

Ny bebyggelse/ændring af eks. bebyggelse
Fodgængerovergang
Sigtlinie
Trærække
Bearbejdet bro

Fra Benedikts Plads ændres belysningen fra
den gule højtryksnatriumbelysning til den hvide
kviksølvbelysning. Belysning varetages af
enorme kuffertarmaturer, som hænger højt
oppe over bebyggelsen. Fortovsbelægningen
skifter til betonfliser.

Hovedindtrykket af Albanigade er, at alt foregår på biltrafikkens præmisser. Belastningen
er høj, ligesom hastigheden. Bebyggelse og
byudstyr er uharmonisk. Bortset fra sin sigtelinje, den beplantede midterrabat og de markerede pladser ved Domhuset savner gaden
kvalitetstræk.

Å-krydsningen
Åen med de omgivende parker er et af
Odenses bedste og stærkeste karaktertræk.
Broen over åen markerer her også overgangen
til centrum. Broen har en meget stor bredde,
hvoraf det meste bruges til biler. Overgangen,
der i dag fremtræder trist, foreslås ændret til en
mere eksklusiv udformning. Samtidig skal adgangen til åparken forbedres og udformes
mere markant. Broen bør markere sig allerede
på afstand og både ved dag og nat.
Eksempelvis kan store, fint udformede moderne
lamper eller belyste skulpturer afmærke åbredden og broens fire „hjørner“. Rækværk og mur
bør udskiftes til en mere transparent og elegant
afgrænsning, også gerne med kunstneriske
kvaliteter.

Broen over åen markerer overgangen til centrum.

Benedikts Plads
Pladsen fremstår meget gennemført med granitbelægning, god
belysning og beplantning på tre
sider. Den fjerde side, der udgøres af Albanigade, trænger til
et løft. Lyskrydset virker noget
trængt, særlig for fodgængere og
cyklister, der kommer fra centrum
og skal over på Benedikts Plads.

Albanigade ved Benediks Plads.
En „tæppeløsning“, hvor belægningen fra Benedikts Plads går
over Albanigade, eventuelt i fragmenter/linier, ville markere, at
gaderummet er en del af en
plads, at bløde trafikanter opprioriteres, og at man befinder sig i et
område tæt ved centrum.
Granitbelægningen foreslås ført
helt over til facaderne, og belysningsarmaturerne bør udskiftes
fra de tårnhøje kuffertarmaturer til
helioslamper som på resten af
pladsen.
Med tiden ville det være ønskeligt, om bebyggelsen på
Albanigade som en del af naturlig byudvikling kunne blive højere
og dermed danne en bedre facade mod det store rum.
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Tor vegadeområdet
Karakteristik

Lyskryds
Kørespor

Trafikale forhold i området, eksisterende forhold.

Thomas B. Thriges Gade-gennembruddet har
været omdiskuteret lige siden, det blev gennemført i 1970. I 1984 blev der dog taget initiativ til at udarbejde planer for en omlægning
af gaden. Planlægningsarbejdet resulterede i,
at byrådet i 1988 vedtog en lokalplan, hvorefter gaden skulle tunnellægges på strækningen
fra Nørregade til Østre Stationsvej og overbygges.
I det senere arbejde med at realisere lokalplanen indgik en forlægning af tunnelåbningen
mod syd fra Nørregade til Torvegade, så Over gade-Vestergadelinien kunne gøres til et rent
gågadeforløb. Arbejdet med at realisere lokalplanen blev opgivet i begyndelsen af
1990'erne, bl.a. på grund af manglende efterspørgsel efter det omfattende nybyggeri, det
var nødvendigt at opføre for at kunne medfinansiere den lange fire-sporede tunnel.
I 1996 udarbejdedes et forslag til en mere
overordnet omlægning af trafikken i og omkring bymidten, hvorefter Thomas B. Thriges
Gade kunne gøres to-sporet, og der kunne ske
en sammenbygning af Overgade- og Vester gadekvarteret og Nørregadeområdet og området omkring H. C. Andersens Hus.
Der blev ikke gået videre med dette forslag,
bl.a. fordi aflastningen af trafikken på Thomas
B. Thriges Gade ville medføre trafikstigninger

på nogle af bymidtens øvrige gader.
Udgangspunktet for forskønnelsen af Thomas
B. Thriges Gade og omgivelserne har herefter
været, at gaden fortsat skal kunne bære trafik i
den nuværende størrelsesorden. Efter denne
strategi er der gennemført en omlægning af
P-pladsen langs vestsiden af Thomas B. Thriges
Gade og etableret beplantning i midterabatten
mellem Nørregade og Hans Jensens Stræde,
som vist på planen side 74.
Arkitektkonkurrence 1997
For Torvegade-området blev der i 1997 afholdt
en indbudt arkitektkonkurrence om den fremtidige udformning. Konkurrencen blev vundet af
arkitektfirmaet Domus med et projekt, hvor der
anlægges en „plint“ langs Thomas B. Thriges
Gade/Torvegade og bygges nyt på en del af
denne plint ud mod disse gader.
Vinderprojektets trafikale løsning havde dog
den svaghed, at Thomas B. Thriges
Gade/Torvegade ville komme til at være en
endnu større barriere mellem Overgade- og
Vestergade-kvarteret end i dag.

Ny trafikløsning
Der er nu udarbejdet et forslag til en ny trafikløsning for området. I denne løsning kan
Torvegade og den del af Thomas B. Thriges
Gade, der ligger inden for området, udformes
som et to-sporet vejanlæg i stil med omlægningen af Klosterbakken foran svømmehallen (en
„tæppeløsning“). Vejene kan gives denne udformning, idet den gennemkørende trafik
lægges i en to-sporet tunnel fra Albanigade og
frem til Nørregade.
Ny lokalplan
Der er nu igangsat udarbejdelse af et lokalplanforslag for Torvegade-området med udgangspunkt i den nye trafikløsning og vinderprojektets bebyggelsesforslag. I det følgende
præsenteres nogle historiske og byarkitektoniske betragtninger samt skitser vedrørende den
fremtidige udformning, som kan danne baggrund for lokalplanarbejdet.

Lyskryds
Kørespor i terræn
Kørespor i tunnel og
tunnelrampe

Ny trafikløsning i området.
Gennemkærende trafik fra
Thomas B. Thriges Gade til
Albanigade og omvendt ledes i
tunnel under torvegadeområdet.
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Aksonometri af vinderprojektet.

Aksonometri af det reviderede vinderprojekt med den nye trafikløsning.

Historie
Torvegade-området hører historisk set til det
ældste Odense.
Albani Torv udvikledes i 15-1600-tallet til byens store torv med funktion som markedsplads
og som skueplads for større ceremonier.
Af middelalderlige pladsdannelser i området
var endvidere Fisketorvet ved Nørregade og
Skjolden i Overgade.
Albani Torvs betydning voksede sidst i 1800tallet. Mod slutningen af århundredet skabtes
en bred forbindelse mellem Albani Torv og torveområderne på Flakhaven og Klingenberg.
Herefter var Klingenberg, Flakhaven og Albani
Torv i et halvt århundrede et af Danmarks
største områder med torvehandel, indtil bilerne
og P-pladserne fik overtaget i området i begyndelsen af 1950'erne.
Bebyggelsesstrukturen fra før gadegennembrudet tegnet ovenpå et kort over forholdene
efter gadegennembruddet.

I Kommuneatlas Odense udpeges følgende
bevaringsværdige bygninger: Albani Kirke,
Håndværker- og Industriforeningens bygning og Vægtergården ved Albani Torv,
hjørnebygningen ved
Vestergade/Stålstræde og den gamle sparekassebygning ved Fisketorvet. „Ruinen„
og Odense Adelige Jomfrukloster er begge
fredede bygninger.

Trods større og mindre omdannelser i tidens
løb har området overordnet kunnet bevare sin
form gennem flere århundreder indtil gennemførelsen af Thomas B. Thriges Gade-gennembruddet.

Nutidig omdannelse
Bymidten har en vigtig rolle som et sted, borgerne identificerer sig med, og som det sted,
hvor man kan opleve og indleve sig i historien.
Det er derfor vigtigt at genskabe eller markere
nogle af de historiske træk i området.
Ved omdannelsen af området bør der lægges
vægt på:

Fisketorvet var tidligere et fint lille
trekantet torv.

• At bymidtens historiske sammenhæng i
Vestergade-Overgade-linien betones, og
den rumlige historiske sammenhæng mellem
Ulsteds hjørne og Skjolden markeres.
• At Fisketorvet genskabes under respekt af de
nye forudsætninger.
• At Albani Torv, Skt. Knuds Plads, Flakhaven
og Klingenberg tydeliggøres som det historiske „store“ rum i bymidten.
• At der kan etableres torvefunktioner og kulturelle aktiviteter mv. i gade-/torverummene.
Med den kraftige omdannelse, området har
været udsat for, kan en ren historisk genopbygning ikke komme på tale. Ved en ny udformning af området er opgaven derfor også at
etablere nogle nye dominerende træk, som kan
danne en ny historie.

Grøntorvet på Sankt Knuds Plads
og Albanitorv. Foto fra ca. 1910.

Albani torv år 1910. Tegning Per Nørbach.
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Torvegadeområdet ligger i den
del af bymidten der er domineret
af „Middelalderbyens“ særlige
karakter i form af gadeforløb,
rum og bebyggelse.

I selve Torvegadeområdet er den
nyere tids rette forløb mere dominerende, især i områdets sydlige
del omkring I. Vilhem Werners
Plads.

Løsningsforslag

Det er et overordnet mål, at OvergadeVestergadelinien skal tydeliggøres, og at der
skal skabes en fysisk og funktionel sammenhæng mellem Overgade- og Vestergade-området. Dette kan gøres ved:
1. Princippet om de krumme forløb føres ind i
områdets nordlige del, således at der skabes en nsturlig forlængelse og tilslutning til
Nørregade, Lille Dansestræde og
Stålstræde.
2. Forløbet mellem Vestergade og Overgade
markeres som noget særligt, der samtidig
danner overgangen til det mere retliniede
omkring I. Vilh. Werners Plads.
3. I. Vilh. Werners Plads udformes ud fra områdets retliniede struktur med en markering
af - eller en egentlig rumdannelse omkring et „Albani Torv“.
4. Ved I. Vilh. Werners Plads skal udformningen endvidere forholde sig til de historiske
rum mellem Albani Kirke og Flakhaven/
Klingenberg.
5. Hans Jensens Strædelinien, som udgør
grænsen mellem det historiske og den nyere
by markeres, men udformes dog således, at
den kommer i harmoni med et krumt gadeforløb omkring Thomas. B. Thriges Gade.

5

6

1
2
3
Evt. Forstærkning
af portvirkning

4
Sigtelinje
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Torvegadeområdet ligger i den del af bymidten, der er domineret af „Middelalderbyens“
særlige karakter i form af gadeforløb, rum og
bebyggelse. Gader og rum med brudte og
krumme forløb går hen til og delvis ind i området.
Inde i selve området er den nyere tids rette forløb dog det dominerende træk. Dette træk er
tydeligst i områdets sydlige del omkring
I. Vilh. Werners Plads.

6. Ved Lotzes Have skal skabes en ny historie.
Dimensionerne i Børnekulturhuset og den
øvrige bebyggelse i området gør det nødvendigt, at gadeforløbet bliver så smalt som
muligt.

Skitse til fremtidig udformning af Fisketorvet. Perspektiv set fra nørregade mod Vestergade.

Områdets topografi
Topografisk ligger højdepunktet i området
midt i Overgade-Vestertgadelinien; herfra
krummer området ned både mod
Vestergade og Overgade og især mod
Nørregade og Albani Torv.
I vinderprojektet i arkitektkonkurrencen for
området er terrænforløbet fra Albani Torv
til Nørregade markeret gennem anlæg af
en vandret flade, en „plint“.
Alternativt kan overvejes at markere begge
terrænforløb ved at danne en større flade i
Overgade-Vestergadelinien og lade gader
og belægningsflader skråne jævnt op hertil. Herved styrkes Overgade-Vestergadeforbindelsen og områdets sammenhæng til
bystrukturen i øvrigt.

Etape 1
Der er etableret beplantning i midterrabatten i Thomas B.
Thriges Gade, opført ny bebyggelse nord for Hans Jensens
Stræde i vestsiden af Thomas B. Thriges Gade og ny trafikløsning og ny bebyggelse i Torveområdet er etableret.
Der etableres et regulært lyssignalanlæg ved forgængerovergangen ved Hans Jensens Stræde.

Mulig etape 2
Den to-sporede tunnel under Torvegadeområdet føres videre
mod nord forbi Hans Jensens Stræde.
Over tunnelløbet er opført ny bebyggelse i vestsiden af den
nu to-sporede Thomas B. Thriges Gade. Gadeforløbet i niveau er nødvendigt for at afvikle den cityorienterede trafik.

Alternativ etape 2
Hvis der senere bl.a. som følge af forbedringer i det øvrige
overordnede vejnet, bliver mulighed for at Thomas B. Thriges
Gade ikke skal bære så meget trafik som i dag, kunne den
ombygges til en to-sporet gade som vist her.
Tunnellen under Torvegadeområdet kan så bruges som
adgang til parkeringskældrene. Ny bebyggelse opføres ved
den tidligere tunnelnedkørsel i bebyggelsen ved Fisketorvet.

Overgade - estergadeforbindelsen
i dag set fra Overgade mod
Vestergade.

Skitse til fremtidig
udformning af Overgade Vestergadeforbindelsen.
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Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade
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Karakteristik
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Pjentedamsgade

Historisk udgøres området af bagsiderne af
middelaldergaderne Overgade og Nørregade,
af renæssancetidens netværk af smågader mellem Sortebrødre Torv, Overgade og Nørregade
samt udbygningsområdet omkring gaderne
Pjentedamsgade, Østergade og Adamsgade
fra sidste halvdel af det forrige århundrede.

Enggade er anlagt omkring 1875, og Pjentedamsgades forlængelse blev etableret i 1879.

Efter etablering af et jernstøberi ved hjørnet af
Ramsherred og Skulkenborg i 1841 og en olie farvefabrik syd for i 1850 blev Pjentedamsgade, Østergade og Adamsgade anlagt og
indviet i 1859 som en bekvem vejforbindelse
mellem havnen/Nørregade og Overgade/Skt.
Jørgens Gade. Gadeforløbet blev bebygget
med arbejderboliger i forbindelse med virksomhederne.

I 1882 blev kvægtorvet ved Sortebrødre Torv
udvidet imod nord. Pladsen blev anvendt som
kvægtorv og Odense en gros Torv indtil byggeriet af Fyns Forum i 1936.

I årene 1874 - 1876 blev Rytterkasernen etableret i „Kræmmermarken“ og Østergades forlængelse, Ryttergade og Ridehusgade blev anlagt.

I 1950´erne og 1960’erne sker den store ændring af området. Gadegennembruddene Hans
Mules Gade og Thomas B. Thriges Gade gennemføres, Fyns Forum nedrives, kongres- og
hotelbyggeriet samt koncerthuset opføres.
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De sidste par år er parkeringspladsen langs
vestsiden af Thomas B. Thriges Gade omlagt
og visuelt forbedret med ny belægning samt
byudstyr og beplantning, som underinddeler
det store rum. Midterrabatten beplantes og
ved fodgængerovergangen tydeliggøres Hans
Jensens Strædes forløb.
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Området mellem Hans Mules
Gade og Thomas B. Thriges Gade.
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I Kommuneatlas Odense karakteriseres hele
kvarteret omkring H.C. Andersen Museet som
et bevaringsværdigt, sammenhængende område.
Der er kun få bygninger med høj bevaringsværdi; Ramsherred 8, Sortebrødre Stræde 13
og Mindehallen i H.C. Andersen Museet. De
fleste øvrige bygninger i området har middel
bevaringsværdi, mens der kun er få bygninger
med lav bevaringsværdi.

Luftfoto over området set fra syd-øst år 1950.
Fyens Forum i midten af billedet blev nedrevet
i 1978.

Områdets funktion og udviklingsmuligheder
Området har en betydelig funktion i bymidten
som kultur- og turistområde og i mindre grad
som forretnings- og kontorområde. I området
er endvidere boligområder af høj kvalitet. En
væsentlig attraktion, som er med til at give liv
til området, er grønttorvet på Sortebrødre
Torv/Ramsherred.De tomme rum i området tjener hovedsagelig trafik- og parkeringsformål.
Området kan blive et endnu større aktiv for bymidten, hvis det knyttes bedre sammen med
den øvrige bymidte, og de nuværende funktioner i området videreudvikles med tanke for at
skabe mere liv. Området kan videreudvikles
ved:
- At udvide grønttorvsfunktionen, eventuelt til
også at omfatte andre typer markeder og
etablering af en markedshal.

IStruktur og udviklingsmuligheder
Områdets struktur dannes af syv lag:
1. Det historiske miljø omkring Hans Jensens
Stræde mv.
2. Det krogede gadeforløb ved Nørregade
med forhuse og bag- og sidehuse.
3. Udbygningen i slutningen af forrige århundrede over Pjentedammen og opførelsen af
Rytterkasernen.
4. Anlægget af jernbanen og anlæggene i
forbindelse hermed.
5. Kvarterets massive omdannelse med Hans
Mules Gade og Thomas B. Thriges Gade
- gennembruddene
6. Anlægget af koncerthuset og H. C. Ander sen Hotellet.
7. Nybyggeriet langs den vestlige side af
Thomas B. Thriges Gade mv.
Gadegennembruddene har givet store skår i de
tre første lag. Der er nu et stort hul i den tidligere mere sammenhængende bystruktur.
Gadegennembruddene gør, at kvarteret om

- En udvikling og en tydeligere markering af
de kulturelle institutioner i området,
kring Hans Jensens Stræde og koncerthusområdet nu kan opfattes som liggende lidt isolerede fra den omkringliggende del af bymidten.
Strukturelt set ligger området i overgangszonen
mellem den middelalderlige bykerne og den
nyere tids by, der er mere præget af rette vejforløb. I store dele af området betyder gadegennembruddene dog, at der ikke mere er et
entydigt bebyggelsesmønster at bygge videre
på.

- At udvikle områdets funktion som boligområde.
- En udvikling af områdets cafe- og restaurationsliv, herunder etablering af flere steder
med udeservering.
- Etablering af en bypark eller mindre områder med byparkfunktioner, specielt med legeog opholdsmuligheder for børn og unge.

Områdets højeste punkt ligger
ved Thomas B. Thriges Gade,
hvor en lige linie i forlængelse af
Ramsherred skærer den.
Det vil være naturligt, at forsøge
at forstærke de naturlige terrænforhold, som en del af områdets
karakter.

Barrierer
De store ubebyggede arealer i
området udgør et udviklingspotentiale, men er samtidig også en
hemsko, idet de er fuldt udnyttede
til trafik- og parkeringsformål.
Næsten enhver ændring af anvendelsen af de ubebyggede områder vil kræve, at der etableres
erstatningsparkering. Det er nødvendigt for at bibeholde områdets
nuværende funktion.
Parkeringen skal derfor etableres
enten i halv eller hel kælder, eller
i P-hus.

- Etablering af undervisnings- og forskningsinstitutioner i området.

En byggemodning af området er
således bekostelig. Altså er en
større omdannelse af området
kun mulig, hvis der er et ønske
om at etablere noget nyt i området, som er stærkt nok til at bære
disse ekstra investeringer.

Kan der etableres undervisnings- og forskningsinstitutioner i området og/eller kan musikhus og kongresfaciliterne øges, er det især vigtigt at få skabt bedre forbindelser til Odense
Banegård Center.

Alternativt kan byen betragte omdannelsen som en decideret byudviklingsopgave, som vil forbedre Odenses image og skabe
en mere positiv identitet.

- En udvikling af musikhus og kongresfaciliteterne i området.
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Koncept for omdannelse
A. Vej og bebyggelse
De nye vejes linjeføringer blev lagt på tværs af
områdets oprindelige strukturer uden tanke for,
hvordan en genopbygning kunne ske omkring
bruddene. Det gør det ikke muligt at skabe et
harmonisk kvarter med udgangspunkt i de eksisterende vejforløb. En optimal omdannelse af
området må således tage udgangspunkt i en
sammenhængende plan for ny bebyggelse/
anvendelse og ændringer i vejforløbene.
B. Funktionelle og rumlige forbindelser
Det er nødvendigt at skabe nogle bedre forbindelser mellem området og de omkringliggende
områder, hvis områdets anvendelse som turistog kongressted og som torveplads mv. skal
højnes. Ideelt set bør der skabes nye eller forbedrede rum omkring disse forbindelser.

De nyere vejanlæg i området
overskærer de gamle gader og
forbindelseslinier og giver meget
dårlige muligheder for en genopbygning af byen. Enten er der
ikke plads på grund af vejenes linieføring eller også giver det
store og dårlige byrum.

C. Parkering
Den store åbne P-plads på hjørnet af Thomas
B. Thriges Gade og Hans Mules Gade udgør et
fremmedelemet i bystrukturen i bymidten.
P-pladserne er dog meget nødvendige for områdets funktion. P-pladserne i terræn bør derfor
konverteres til P-pladser i P-hus, P-kælder
el.lign, så der kan bygges nyt byggeri mv. på
P-pladsen.

Løsningsforslag

Kvarterplanen og trafik- og parkeringsplanen
har som udgangspunkt, at de større veje gennem området - Thomas B. Thriges Gade,
Østergade, Hans Mules Gade - fortsat skal
kunne afvikle den trafik, der afvikles på disse
gader i dag.

Med dette som udgangspunkt er der dog stadig tre princippielt forskellige måder at udforme området på i forhold til vejanlæggene:

Som oplæg til debat er der i det følgende vist
et løsningsforslag for hvert af de tre principper.

Løsningsforslag 1
Vejanlæggene bevares stort set uændrede.

– en del af det viste byggeri ved Koncerthuset
skal være til p-hus, hvis ikke parkeringen
lægges under terræn.

Løsningsforslag 2
Der gennemføres vejomlægninger i terræn med
henblik på at skabe bedre muligheder for placering af ny bebyggelse og etablering af forbindelser til og fra de omkringliggende bydele.
Løsningsforslag 3
En samlet tunnelløsning fra Albani Kirke til
nord for Hans Mules Gade, hvor den gennemkørende trafik lægges i en to-sporet tunnel.
Altså en forlængelse af den tunnelløsning, som
foreslås i Torvegadeområdet. I sammenhæng
hermed gennemføres vejomlægninger i terræn
for at skabe bedre muligheder for placering af
ny bebyggelse og etablering af forbindelser til
og fra de omkringliggende bydele.

Fælles for de 3 forslag er at

– en del af det viste nybyggeri på p-pladsen
ved Koncerthuset godt kan udelades f.eks. til
fordel for mere areal til torvehandel, bypark
el.lign.
– der er mulighed for at opføre et mindre byggeri ved Møntergården ud mod Sortebrødre
Stræde og Hans Mulers Gade.
– kanstensparkeringen i den østlige side af
Hans Mules Gade ud for Politigården forslås
forsynet med træer mellem p-båsene.
– vejbelægningen i den ombyggede del af
Overgade foreslås trukket ud i Krydset
Overgade - Frue Kirkestræde - Hans Mulers
Gade, således at der skabes en bedre sammenhæng mellem Overgade og forpladsen
ved Vor Frue Kirke.

Behov for bedre forbindelser.

Behov for ny bymæssighed, hvor
der er uafsluttede karréer eller
hvor bebyggelsen vender ryggen
mod gaderummet.

Voldsomme gadegennembrud.
Tunnelramperne forstærker det
ikke-bymæssige.

Store parkeringsområder.

Behov for smallere vejprofil, for at
skabe harmoni mellem vej og by.
Behov for bearbejdning af kryds.
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Løsningsforslag 1
Denne løsningsmodel indeholder følgende hovedelementer:
A. Der opføres et byggeri på en stor del af Ppladsen på hjørnet af Thomas B. Thriges Gade
og Hans Mules Gade. Det sker for at stramme
rummet op omkring disse gader. Ud mod krydset mellem Thomas B. Thriges Gade og Hans
Mules Gade opføres byggeriet i 7-8 etager for
at matche det store trafikrum.
B. Der bygges nyt lavere byggeri langs Thomas
B. Thriges Gades østside nord for Hans Jensens
Stræde, ligesom der også umiddelbart nord for
Hans Jensens Stræde afrundes med nyt byggeri
langs vestsiden af Thomas B. Thriges Gade.
Herved markeres overgangen i denne model
mellem den mere infrastrukturprægede del af
området til den mere middelalderlige del.

Eksempel på karakteren af den nye bebyggelse på P-pladsen ved Koncerthuset.

C. Der opføres et rimeligt højt byggeri i det
nordøstlige hjørne i krydset Thomas B. Thriges
Gade/Hans Mules Gade for at matche krydsets dimensioner og et lidt mindre højt byggeri
langs Thomas B. Thriges Gades østside op til
jernbanebroen.

Thomas B. Thriges Gade ved fodgængeovergangen ved Hans Jensens Stræde
set mod nord.

D. Tunnelåbningerne både nord og syd for
krydset Thomas B. Thriges Gade/Østre
Stationsvej/Hans Mules Gade forsynes med en
beplantet metalgitterkonstruktion for at underinddele rummet og mildne åbningernes dominans i bybilledet.
E. Thomas B. Thriges Gades karakter af motorvej gennem området afbødes endvidere ved at
gennemføre ændringer af belysningen og byudstyret langs gaden.
Da forudsætningen for denne løsningsmodel
er, at der ikke skal ske ændringer i vejforløb og
trafikafvikling, skabes der ikke bedre forbindelser mellem området og bymidten i forhold til i
dag.

Området mellem Hans Mules Gade og
Thomas B. Thriges Gade.
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Denne løsningsmodel indeholder i øvrigt følgende hovedelementer:
A. Der opføres et byggeri på størstedelen af
P-pladsen på hjørnet af Thomas B. Thriges
Gade og Hans Mules Gade. Da den nordgående trafik på Thomas B. Thriges Gade er forlagt ind gennem området, kan der delvis bygges hen over tunnelåbningen i Thomas B.
Thriges Gade. Dermed skabes en sammenhæng og forbindelse til Skulkenborgområdet.
Ud mod krydset mellem Thomas B. Thriges
Gade og Hans Mules Gade gøres byggeriet rimeligt højt for at matche dette trafikrum.

Eksempel på karakteren af den
nye bebyggelse i forslag 2 og 3,
på P-pladsen ved oncerhuset.

Løsningsforslag 2
Dette forslag indebærer, at linjeføringen af
Hans Mules Gade ændres og at den trafik,
som kører i terræn i Thomas B. Thriges Gades
østlige side, ledes ind i den forlagte Hans Mules Gade. Det kan dels skabe mulighed for at
hele karréen ved Pjentedamsgade/Enggade og
dels gøre krydset Hans Mules Gade/ Thomas
B. Thriges Gade/Østre Stationsvej til et mere
venligt bymæssigt område. Herved skabes
samtidig en god fodgængervenlig forbindelse
fra banegårdscentret og Østre Stationsvej ind i
området.

Kørespor på terræn
Kørespor i eksisterende
tunnel incl. ramper.

B. Der bygges nyt lavere byggeri langs Thomas
B. Thriges Gades østside nord for Hans Jensens
Stræde, ligesom der også umiddelbart nord for
Hans Jensens Stræde afrundes med nyt byggeri
langs vestsiden af Thomas B. Thriges Gade.
Hertil kommer, at der også foreslås et nyt byggeri langs P-pladserne ved Thomas B. Thriges
Gades vestside for at give gaden mere venlig
karakter som en bygade.
C. Tunnelåbningerne både nord og syd for
krydset Thomas B. Thriges Gade/Østre
Stationsvej/Hans Mules Gade forsynes med en
beplantet metalgitterkonstruktion for at mildne
åbningernes dominans i bybilledet.
D. Thomas B. Thriges Gades karakter af motorvej gennem området afbødes endvidere vedat
gennemføre ændringer af belysningen og byudstyret langs gaden.
Der skabes en række forbedringer i forbindelserne mellem området og bymidten i øvrigt,
blandt andet til Østre Stationsvej. Herudover
etableres en signalreguleret fodgængerovergang mellem området og Skulkenborg.

Thomas B. Thriges Gade ved fodgængeovergangen ved Hans Jensens Stræde
set mod nord.
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Området mellem Hans Mules Gade og
Thoms B. Thriges Gade.

Kørespor på terræn.
Kørespor i eksisterende
tunnel.
Kørespor i ny tunnel incl. ramper.

Løsningforslag 3
Hovedideen i dette forslag er at skabe en reel
sammenbygning mellem området og Nørregadekvarteret. Det kan ske ved, at der etableres
en ny to-sporet tunnel fra Albani Kirke frem til
den eksisterende tunnel under Østre
Stationsvej/Hans Mules Gade-krydset - en forlængelse af den tunnelløsning, som foreslås i
Torvegadeområdet.

Herved fjernes den gennemkørende trafik fra
terræn. Trafik til Østre Stationsvej kommer op
fra tunnelen ad en ny rampe anlagt, hvor den
nuværende rampe går ned. Ovenpå opføres en
bygning. Forløbet fra Thomas B. Thriges Gade
til den forlagte Hans Mules Gade vil kun være
belastet af trafik imod Østergade og ærindetrafik.
Denne løsningsmodel indeholder i øvrigt følgende hovedelementer:
A. Der opføres et byggeri på størstedelen af
P-pladsen på hjørnet af Thomas B. Thriges
Gade og Hans Mules Gade. Der bygges hen
over den to-sporede tunnel i Thomas B. Thriges
Gade og ramperne fra denne og op til krydset
Østre Stationsvej/Hans Mules Gade. Dermed
skabes en sammenhæng og forbindelse til
Skulkenborgområdet. Ud mod krydset mellem
Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade
gøres byggeriet rimeligt højt for at matche trafikrummet.
B. Der bygges nyt lavere byggeri langs Thomas
B. Thriges Gades østside nord for Hans Jensens
Stræde, ligesom der også umiddelbart nord for
Hans Jensens Stræde afrundes med nyt byggeri
langs vestsiden af Thomas B. Thriges Gade.
Hertil kommer, at der også foreslås et nyt byggeri ude i den nuværende Thomas B. Thriges
Gade, idet to af vejens spor er lagt i tunnel.

Forslaget er optimalt med hensyn til at forbedre
i forbindelserne mellem området og den øvrige
bymidte.
Den trafik, der fortsat skal køre gennem området i terræn i Thomas B. Thriges Gade, vil ikke
værre større, end at gaderne kan udformes i stil
med den udformning, Klosterbakken har fået
foran svømmehallen.

C. Tunnelåbningen nord for krydset Thomas B.
Thriges Gade/Østre Stationsvej/Hans Mules
Gade forsynes med en beplantet metalgitterkonstruktion for at mildne åbningernes dominans i bybilledet.
D. Ved Hans Jensens Stræde skabes et lille torv
ud for Grafisk Værksted og Børnekulturhuset,
og karréen mellem Nørregade, Fisketorvet og
Hans Jensens Stræde heles.

Området mellem Hans Mules Gade og Thomas
B. Thriges Gade.
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Thomas B. Thriges Gade nord
Karakteristik

I modsætning til de store indfaldsveje, som forgrener sig i byens
mindre gadenet, løber Thomas B.
Thriges Gade hele vejen igennem
centrum. Den nordlige del er
præget af nyere, meget forskellige
bebyggelser både med hensyn til
volumen og bygningsudtryk. På
den syd-vestlige side anvendes
bebyggelserne primært til offentlige formål eller liberale erhverv.
De fleste bebyggelser fremstår i
rødbrunt tegl, men er arkitektonisk forskellige, hvad angår bygningskrop, tagform m.m. Generelt
er mange bygninger trukket tilbage fra vejen med haveanlæg
eller parkeringsanlæg foran.
På den nordøstlige side ligger rester af karrébebyggelser, der viser
sporene af vejstrukturen før gadegennembruddet.
Desuden byder vejstrækningen
på et meget grønt vejbillede med
mange træer i siderne og delvis
på midterrabatten. Vejprofilen er
meget bred og indbyder til høj
hastighed, fortovene er i betonfliser. Belysningen er store kuffertarmaturer, og den offentlige del af
møbleringen (buslæskærme,
bænke m.m.) har en lav standard
i forhold til bymidten i øvrigt.
Ankomsten til byen er ikke tydeliggjort ved stigende bymæssighed, som tilfældet er ved mange
af de andre ankomstveje. Man
passerer Skibhuskvarteret mod øst
og kører så under den triste jernbanebro for at køre i tunnelen eller op til krydset ved Østre
Stationsvej og befinder sig her
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Bebyggelse
Karakterskift
Krydsningsbehov
Skift i belysning
Trærække
Jernbanebro

Karréen mellem Skibhusvej og Engelstoftsgade
står uafsluttet mod Thomas B. Thriges Gade.
De store gavlreklamer tiltrækker opmærksomheden.

stadig i alt for åbne eller tomme rum. Enggade
og Pjentedamsgade afsluttes mod Thomas B.
Thriges Gade med gavle eller bagsider, og
parkeringspladsen ved koncerthuset virker som
et tomrum.

Bevæger man sig den anden vej mod havnen,
er problemet tilsvarende. Man nærmer sig havnen og vandet uden at kunne se det. Fra krydset ved Ejlskovsgade ses Næsbyhoved Skov,
men havnens markante bygninger og øvrige
vartegn ligger længere ude og er ikke synlige i
aksen.

Vi nærmer os bymidten. Jernbanebroen og
nedkørslen til tunnelen bidrager til det ubehagelige indtryk af støj, forurening og høj hastighed.

Thomas B. Thriges Gade set fra Buchwalds gade. Vejprofilen er bred, og bebyggelsen
meget blandet.

En af de gamle Thrige-Titan bygninger er nu
indrettet til Den sociale Højskole. En lav boligbebyggelse danner kant mod gaden, men virker som et fremmedelement.

Bebyggelsen ved Enggade og Pjentedamsgade
vender bagsiderne mod Thomas B. Thriges
Gade. Tunnelrampen og det brede vejprofil
dominerer stedet.

Ny bebyggelse/ændring af eks. bebyggelse
Fodgængerovergang

Fodgængerovergangen ved Skibhusvej samt afkørselsforholdene for cyklister bør forbedres.

Trærække
Bearbejdet jernbanebro
Bearbejdet plads
Tunneloverdækning

Krydset ved Ejlskovsgade. Man burde her
have et kig mod havnen, men den opfattes
faktisk ikke. Derimod ses Næsbyhoved Skov
bagved. Oprydning i beplantningen og placering af et vartegn på den nu kratbevoksede
plads mellem Buchwaldsgade og Londongade
vil kunne markere havnens tilstedeværelse.

Luftperspektivet viser karréafslutninger og forhøjet
boligbebyggelse på gadens nordøstlige side.

Jernbanebroen foreslås malet og
transparante støjskærme sat op
med en dekoration, der passer til
sted og skala. Det vil forbedre
broens dimensioner og give den
en detaljering, som giver den betydning. Der kan også arbejdes
med belysning af broen.
Bebyggelserne ved Enggade og
Pjentedamsgade foreslås afsluttet
mod Thomas B. Thriges Gade og
tunnelrampen overdækket, så det
næsten uendelige rum omkring
vejen underopdeles.
De store kuffertarmaturer langs
Thomas B. Thriges Gade bør udskiftes og ny belysning etableres
fra Albanigade til havnen.

Ny bebyggelse

Bebyggelsen
forhøjes

Løsningsforslag

For enden af gaden mod havnen foreslås ryddet op i beplantningen, udformning af en mere
urban plads og placering af et vartegn eller en
bygning, der signalerer havn.
På stilladsgrunden mellem Thomas B. Thriges
Gade og Buchwaldsgade foreslås et byggeri,
der kan binde den påbegyndte karré sammen,
som det illustreres på luftperspektivet.
Som markeret på kortet foreslås en del af de
mindre forpladser i området behandlet, så de
fremstår bedre og ikke som en slags tiloversblevne arealer.

For at stramme gaderummet op foreslås en
mere gennemført beplantning af midterrabatten i form af platantræer. Den lave boligbebyggelse på den nordøstlige side af gaden og den
lave industribygning overfor foreslås forhøjet
for at passe til gadens og den øvrige bebyggelses skala.
Karréen mellem Skibhusvej, Bredstedgade og
Engelstoftsgade foreslås afsluttet mod Thomas
B. Thriges Gade.

Ny bebyggelse
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Området nord for banen

Karréen med skattehuset
danner byens kant mod
havnen.

Odense havn.
THRIGE TITAN
KARRéEN

ODENSE BANEGÅRD
CENTER

Skibhuskvarteret ligger tæt
på bymidten, men visuelt
og rumligt er det fuldstændig
„hægtet af“.

Fra flere af Skibhuskvarterets gader er der direkte kig til havnen.

Karakteristik

Thrige-Titan-karréen set ud mod
Skibhusvej.
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Området er præget af de store veje Thomas B.
Thriges Gade, Buchwaldsgade/Toldbodgade
og Ejlskovsgade samt jernbanen.
Infrastrukturen virker som barrierer, og både
sammenhængen mellem de enkelte delområder
og til den øvrige by er svag. Der er en blanding af store og små bygningsvolumener og
forskellige bebyggelsestyper. Der er endnu spor
efter nedrivningen af det tidligere
Nørrebrokvarter. Ind imellem er der store flader
med asfalterede kørearealer, og dele af området er ekstensivt udnyttet.

Mellem station og havn
Den vestlige del ligger mellem station og havn.
Ud over den nuværende erhvervsanvendelse
gør det området interessant for eksempelvis uddannelsesinstitutioner, da der er god dækning
med kollektiv trafik. Samtidig vil området
uvægerligt blive påvirket af den fremtidige udvikling i den indre del af Odense Havn.
Terrænet falder ned mod havnebassinerne, og
der er en flot udsigt over havnen
og til skovene.

Fraflytning af erhverv
Den østlige del består af Thrige-Titan-karréen
og karréen med Skattehuset. Karréerne er domineret af store erhvervsbygninger med forskellige opførelsestidspunkter. En del af produktionsbygningerne er under omdannelse til service- og undervisningsformål, og Thrige-Titan
forventes at fraflytte området inden længe.

Løsningsforslag

På langt sigt skal der ske en forbedring af sammenhænge og forbindelser.
Indre sammenhæng
I den vestlige del skal der ske en styrkelse af
den indre sammenhæng i området omkring de
offentlige rum i form af gaderne Ejlskovsgade
og Lerchesgade. Ny bebyggelse skal forholde
sig til gaderne, og gaderne skal bearbejdes. En
udviklingsskitse fra 1992 antyder nogle af mulighederne i Lerchesgade.
Ny forbindelse
I sammenhæng med en eventuel udvikling af
anvendelsen af den indre havn til mere rekreativt orienterede formål kan der arbejdes med
en forbindelse for cykler og fodgængere fra
Jernbanegade hen over jernbanearealerne.
Også adgangene fra Skibhuskvarteret til havnen bør styrkes.

Omdannelsen af Thrige-Titans
erhvervsbygninger er igang.

mulig ny bebyggelse
indrettet til nye formål
mulighed for anden anvendelse

Forslag til omdannelse af karréen med Skattehuset og Thrige-Titan-karréen.

Ideskitser til Thrige-Titan-karréens
forbedring. En alle markerer øst-vest
forbindelsen gennem karréen.

Alle og grønt træk
Thrige-Titan-karréen har en størrelse og en karakter, som gør det oplagt at arbejde videre ud
fra den eksisterende bebyggelsestruktur og understrege en indre sammenhæng i karréen. Det
kan ske i form af en ny alle, som forbinder østvest, og en videreudvikling af det eksisterende
grønne anlæg til et grønt træk, som forbinder
nord-syd. Ny bebyggelse bør være i en skala,
som forholder sig til den eksisterende. Der bør
findes nye anvendelsesmuligheder til produktionshallen i karréens midte, f.eks til sportsaktiviteter eller musik.
Bykant
I karréen med Skattehuset er det vigtigt, at ny
randbebyggelse får en højde, så den danner
en markant afslutning ud imod de mere tilfældigt bebyggede arealer omkring havnen.

Udviklingsskitse for området nord
for banen, vist i lokalplan fra
1992.
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Østre Stationsvej
Forbindelser
For fodgængeren er der to umiddelbare muligheder for at fortsætte til fods mod centrum og
gågadenettet: Gennem Kongens Have og videre ad Jernbanegade eller ad Nørregade.
Kongens Have er den mest oplagte og mest benyttede forbindelse. Odense Slot og Odense
Teater er synlige fra Østre Stationsvej, men
parken fremstår noget nedslidt trods sine store,
smukke træer.

Eksisterende sti i Kongens Have.
Sigtelinien går mod uret på
Odense Banegård Center.

Kig langs Østre Stationsvej fra
den gamle banegård. Der mangler en fodgængerovergang foran
pendlergangen.

Kommer man fra byen og skal til Odense
Banegårds Center er der to sigtelinjer, der i
fremtidige projekter i parken og på „Texacogrunden“ skal tages hensyn til. Den ene er sigtelinjen mod den gamle banegårds facade og
rytterstatuen. Den anden skal placeres, så man
får et signal om, at der er tale om offentlige
funktioner. Enten til en ny bygning med offentligt funktion på „Texacogrunden“ eller til banegårdscentrets store glasparti, der er den mest
markante del af facaden.

Karakteristik

Østre Stationsvej er en del af cityringen og udgør den vigtigste øst-vestforbindelse. Den er
stærkt trafikeret og har et bredt profil med fire
kørespor, svingbaner, cykelstier og fortove.
Mellem Jernbanegade og Odense Banegård
Center mangler der fortov på nordsiden af vejen.
Forpladser
Den gamle banegård ligger tilbagetrukket fra
vejen med en forplads i klinker og granit. Den
anvendes i dag til cykelparkering. Forpladsen
modsvares af en plads overfor i Kongens Have.
Pladsen er meget velartikuleret med rytterstatuen i midten.

Østre Stationsvej set fra Nørregade. En nybygning i forlængel se af Odense Banegård Center
og en bedre afslutning af Nørregade vil signalere, at man bevæ ger sig op mod noget særligt.
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Banegårdscentret har ikke en rigtig forplads,
fortovet er blot lidt bredere foran indgangspartiet, der heller ikke er særligt markeret. Overfor
ligger den ubebyggede „Texacogrund“, der nu
bruges til parkering, men i øvrigt fremstår uanlagt og med den omgivende karrébebyggelses
bagsider synlige.

Der planlægges et byggeri på grunden, som
skal skabe sammenhæng mellem banegårdscentret, parken og karrébebyggelsen og gerne
løse problemet med den manglende forplads.
Cykelparkering og forgængere
Der er et stort behov for cykelparkering i området. En del af cykelparkeringen foregår nu
foran den gamle banegård og på „Texaco grunden“. Problemet med cykelparkering skal
tages op i alle konkrete projekter i området.
Der er store fodgængerstrømme og mange
cyklister mellem stationsområdet og centrum. I
dag er fodgængerovergangene placeret ud for
Nørregade, ud for banegårdscentrets hovedindgang og ud for det gamle Parkkollegium.
Sidstnævnte overgang er den nærmeste for
fodgængere fra pendlergangen gennem den
gamle banegård. Dette virker ulogisk, og mange krydser da også gaden over for udgangen,
når der er ophold i trafikken.

Den anden oplagte forbindelse mellem banegårdscentret og gågadenettet er Nørregade.
Nørregades udmunding bør markeres bedre
set fra banegårdscentret, ligesom afslutningen
af centret ved Adamsgade bør markeres bedre
set fra Nørregade.

Kortet angiver fremtidige sigtelinjer og vigtige
krydsningspunkter.

Alternativer
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Sigtelinjer, ny bebyggelse og bearbejdning af Østre Stationsvej.

Løsningsforslag

Løsningsforslagene tager udgangspunkt i at
skabe en bedre visuel og funktionel sammenhæng på tværs af Østre Stationsvej.
Fodgængernes krydsningspunkter placeres ved
Nørregade, ved banegårdscentrets forareal og
ved pendlerforbindelsen ved den gamle banegård. Pendlerforbindelsen er samtidig vigtig i
forhold til cykelparkering og medbringning af
cykler i tog og regionalbusser.
Østre Stationsvej nogle få meter imod syd, så
banegårdscentret får lidt større forareal. Det
kan dog ikke alene gøre det ud for en egentlig
forplads.
Krydsningen foran banegårdscentrets store
glasparti og indgangspartiet udføres som en

Illustration af Østre Stationsvej med tæppeløsning, nyt byggeri på „Texacogrunden“ og
pendlertunnelens udmunding på forpladsen
foran den gamle banegård.

Belægningen, belysning og
beplantning bearbejdes på
hele strækningen fra Jernba negade til Nørregade.
Krydsningspunkterne markeres og detaljeres.

tæppeløsning. Tæppet kan så trækkes over på
„Texacogrunden“ og ind under den nye bygning, som delvis står på søjler. På den måde
trækkes pladsen visuelt fra banegårdscentret
over vejen og ender i gårdrummet på den anden side.
Sigtelinjerne fra parkens sydlige ende peger
stadig på den gamle banegård og i dette forslag på en markant trappebygning, som giver
adgang til banegårdscentret 2. sal med en fodgængerbro hen over Østre Stationsvej.
Pendlertunnelen
Den gamle banegård skal indrettes til andre
formål, men pendlertunnelen bevares. Der er
skitseret på forskellige løsninger for bygning og
udenomsarealer. Der er en stor kælder under
bygningen, der kan indrettes til cykelparkering.
For pendlertunnelen vises her tre løsninger. I
første forslag føres pendlertunnelen op i den
gamle forhal, der indrettes til offentlige formål
og man kan komme ud gennem forhallen som i
dag. I andet forslag fortsætter pendlertunnelen
gennem kælderen, der indrettes som cykelservicecenter og cykelparkering, og munder ud på
forpladsen. Tredje forslag er som det foregående, blot har man nu også mulighed for at
fortsætte i pendlertunnelen indtil udmundingen
i Kongens Have. En lang tunnel kan imidlertid
virke utryg.

Tre forskellige udformninger af pendlertunnelen.

Gangbro
Samtlige forslag til krydsning mellem banegårdscentret og „Texacogrunden“ kan kombineres med en gangbro fra centrets anden sal
og til en ny bygning overfor. Banegårdscentrets
facade er forberedt til dette. En gangbro vil
dog ikke fjerne behovet for en god løsning til
krydsning i gadeniveau og behovet for en forplads. En løsning, der inkluderer en gangbro,
vil stille store krav til broens udformning og vil
også stille krav til funktionerne i den nye bygning på „Texacogrunden“.

Strækningen foran den
gamle banegård og banegårdscentret bearbejdes
sammenhængende med
markering af krydsningspunkterne.

Der udføres en „rød løber“
mellem den gamle banegård
og parken og et „tæppe“
mellem banegårdscentret og
„Texacogrunden“.

Skitserne viser tre ambitionsniveauer for krydsning af
Østre Stationsvej.

Projektforslag til bebyggelse på „Texacogrunden“.
Tegning: Jes Henneberg.
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Jernbanegade
Karakteristik

Jernbanegade har i dag kørende
trafik i begge retninger. Den
nordlige del er et bredt gaderum
som fremstår flot med store, harmoniske bygningskroppe på den
vestlige side, hver med sit udtryk,
omgivet af små haveanlæg og
karakterfulde træer.

Frem til Gråbrødre Plads skifter bebyggelsen
mellem høj randbebyggelse og solitære bygninger. Alle meget karakterfulde, og bebyggelsen danner tilsammen spændende vægge i byrummet.

Ved Vindegade skifter Jernbanegade karakter, bebyggelsen på
Vindegades sydside danner port
og signalerer, at man nu kommer
til mere intimt udformede byrum.
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Mod Vindegade er afsluttet med
en lidt forsænket p-plads omgivet
af en smuk stammehæk.
På den østlige side ligger Kon gens Have, der til denne side har
en stram kant i form af en bøgehæk og mange store og rumdannende træer, samt teatret med sin
nyligt omlagte forplads i granit.
For fodgængeren er stierne gennem Kongens Have den naturlige
vej mellem banegårdscentret og
krydset Jernbanegade/ Vindegade.

Ved parkeringspladsen på hjørnet af Vindegade domineres rummet af en blind gavl med
en gavlreklame. Her foreslås opført en smal
bygning med facade mod Vindegade og mod
parkeringspladsen.
BT-Huset på hjørnet af Kristen Berkinows Gade
og Grønnegade i København er vist som eksempel på, hvordan en sådan bebyggelse kan
udformes.

nba
Jer

Den nordlige del af Jernbanegade. Store detaljerige bygninger og store træer giver gaden
karakter.

Løsningsforslag

Den nordlige del af Jernbanegade er et veldefineret og grønt gaderum, der ikke trænger til
yderligere bearbejdning. Dog bør stiforløbet i
Kongens Have bearbejdes til en attraktiv og
smuk forbindelse som gennem sin udformning
viser, at det er en forbindelse til centrum.
En renovering af Kongens Have vil ideelt rum me tilbud til alle aldersgrupper, hvorved en
større daglig aktivitet fordelt over hele døgnet
vil medvirke til at gøre haven mere tryg at færdes i.

Ideskitsen viser stien gennem Kongens Have
med ny belægning og belysning kantet af plinte til ophold og leg.

Den nordlige del af Jernbanegade.

BT-Huset i København tegnet af Henning
Larsens tegnestue.

Gråbrødre
Plads

Bebyggelse
Karakterskift
Krydsningsbehov
Skift i belysning
Trærække
Jernbanebro

I løsningsforslaget for den sydlige del af
Jernbanegade tager gadens udformning udgangspunkt i den stigende grad af intimitet,
når man nærmer sig Vestergade. Samtidig bliver gaden mere og mere fodgængernes. En
ensretning af Jernbanegade på denne strækning vil give mulighed for bredere fortove.

Perspektiv af Gråbrådre Plads set mod vest.

Den nye plads ved kunstmuseet er den første i
en række små og større pladsdannelser. Pladsen er tænkt som den ene af to små pladser
over for hinanden.
Ved Grand Hotel foreslås forpladsen markeret
med mønsterlagt belægning.

Ensretning af gaden for biler vil give bedre
forhold for fodgængere og cyklister.

Ved klostret kan det smukke gårdrum fremhæves ved at føre granitbelægningen ud over
fortovet. Fra det sted, hvor klostrets gamle bygninger ligger i gadelinje, foreslås en granitbelægning langs facaden som et passende gulv
for de gamle mure.

Gråbrødre Plads er i dag domineret af parkerede biler.
På Gråbrødre Plads foreslås ny
belægning i princippet fra facade
til facade for at samle byrummet.
Pladsen er et af de steder, hvor
man møder gågadenettet, og bør
derfor i fremtiden primært være
en plads for ophold og leg, dog
med mulighed for sivende trafik.
Der indpasses tiltrængt cykelparkering.

Den sydlige del af Jernbanegade
har en mere intim karakter.
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Nørregade

Nørregade set fra
Østre Stationsvej.

Nørregade set fra slottets port.

Den ældste del af Nørregade set mod syd.

Stå
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Forslag til forbedring af Nørregade, Gravene og Asylgade. Fortovene gøres bredere og kørebanen
får ny belægning. Skulkenborg bearbejdes og tre små byrum udformes som pladser, hvor bilerne
stadig kan køre.
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Midt i Nørregade dominerer Skt. Hans Kirke
og Odense Slot den vestlige side af gaden.
På den østlige side ligger byejendomme i 2 1/2
- 3 etager. Herfra er Nørregade en del af middelalderbyen. Foran slottet går Asylgade mod
syd og Nørregade snor sig mod øst.

vene
Gra

Asylgade

Nørregades nordlige del er
præget af karrébebyggelse i op
til 5 1/2 etager, disse fremstår fortrinsvis i røde tegl, har erhverv i
underetagen og beboelse eller
kontorer på etagerne. Den nordlige del er et lige og ret bredt vejforløb. I løsningsforslaget vil
denne del stadig have kørende
trafik i begge retninger, men bredere fortove. Nørregades møde
med Østre Stationsvej bør markeres, så gaden virker indbydende
for fodgængere set fra banegårdscentret. Dette kan gøres arkitektonisk, skulpturelt eller med
velplaceret beplantning.

Nør
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Nørregade er den oplagte bymæssige forbindelse mellem banegårdscentret og centrum.
Denne forbindelse skal styrkes og
gøres mere fodgængervenlig.

Bebyggelsen i den sydlige del består mest af
ældre byhuse i 2 - 3 etager, de fleste med ret
korte facader, der fremstår pudsede i forskellige farver. Mange huse er fint detaljerede med
små tårne, kviste m.m. I denne del af Nørrega de giver gadens krumning sammen med de
gamle huses pæne og farverige facader gaden
en spændende karakter. Mange små specialbutikker har til huse her, men ikke alle har i
dag kundevenlige indgangs- og udstillingsforhold, da fortovet flere steder er meget smalt.
Løsningsforslaget peger på en ensretning af
Nørregade til Skulkenborg. Dette vil opprioritere fodgængerne og give forretningerne bedre
forhold.

Tre små pladser
I den sydlige del af Nørregade er der mulighed
for at skabe tre små pladser. Her kan man understrege de oplevelser, der ligger i krydsningspunkterne og markere særlige steder, f.eks.
slottets indgang. Desuden kan der på i hvert
fald to af pladserne gives mulighed for ophold.
Ved at udforme pladserne som hævede felter
med f.eks. granitbelægning fra facade til facade understreges rummet mellem bygningerne
samtidig med, at kørehastigheden dæmpes.
Ved Asylgades krydsning med Gravene/Slotsgade er der i dag dårlige oversigtsforhold for
fodgængerne. Ved en ensretning af trafikken
og lukning af gennemkørsel i Gravene kan
dette bedres. Det er allerede nu en lille plads
med et par store, smukke træer. Her er mulighed for udeservering fra en lille pavillon, der
kunne placeres mellem bygningerne bagerst på
pladsen.

Nørregade set mod syd med slottet til højre.
Slottes indgang fra Nørregade fremstår i dag
lidt beskedent i form af en port.
Mange mennesker går og cykler ind og ud
gennem porten. Ved udformning af en lille
plads med et bueslag foran porten gives der
mere plads og indgangen markeres.

Skitse af samme sted, hvor ny belægning fra
væg til væg tydeliggør rummet.

Ved Nørregade/Gravene vises en
byggemulighed på den nuværende private P-plads. Stedet er stort
nok til opførelse af en smal bebyggelse med tre facader samt en
mindre pladsdannelse.
To store træer på stedet kan formodentlig bevares. Den smalle
gade Gravene foreslås lukket for
gennemkørende trafik og brolagt
for at vise sammenhængen med
Hans Jensens Stræde.

Gravene set mod Nørregade.

Asylgade set mod syd.

Skitse af plads ved Asylgade set mod vest.

Forslag til indretning af tre pladser med samme belægning fra væg til væg.
Gravene brolægges ligesom Hans Jensens Stræde.

Skitse af plads og ny bebyggelse ved Gravene
set mod syd.
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Skitseprojekt for Skulkenborg.

Skulkenborg
Skulkenborg lukkes mod Thomas B. Thriges
Gade og indrettes med opholdsmulighed på
solsiden under en stammehæk. I den modsatte
side er der mulighed for kantstensparkering.
Skulkenborg ender i en vendeplads i granit,
der visuelt skal binde området sammen med de
renoverede parkeringspladser langs Thomas B.
Thriges Gade.

Vejprofiler
Løsningsforslaget lægger op til en
ensretning af trafikken i Nørregade og den øverste del af Asylgade. Dette vil give bedre plads til
fodgængerne og stadig mulighed
for kantstensparkering på den
største del af strækningen. Den
øverste del af Nørregade vil fortsat være dobbeltrettet mellem
Østre Stationsvej og Skulkenborg.
Passagen til Marie Jørgensens Skole og til
„Texacogrunden“ set fra Nørregade.

Forslag til bearbejdning af Asylgade med ny belægning, cykelparkering og opstramning af hjørnet
ved Stålstræde ved ny bebyggelse.

Passager
Flere små passager og lignende støder til Nørregade. I den nordlige del er der en passagemulighed fra „Texacogrunden“ til Nørregade
via baggårdene forbi Marie Jørgensens Skole.
Ved ny bebyggelse på „Texacogrunden“ kan
denne blive en god smutvej for fodgængere fra
banegårdscentret til Nørregade. Nogle af facaderne i passagen trænger dog til renovering.
Ved Sct. Hans Kirke er der mulighed for passage til Kongens Have, ligesom der er ved slottet. Overfor slottets indgang er der en port, der
giver passagemulighed til Thomas B. Thriges
Gade. Denne kan have særlig interesse for brugere af parkeringspladsen her og for bus passagerer, der skal til stoppesteder langs
Thomas B. Thriges Gade.
Disse passagemuligheder bør fortsat bearbejdes og styrkes.

Asylgade
Asylgades øverste del er en direkte forlængelse
af Nørregade og fremstår her i samme karakter.
Fra krydset ved Slotsgade/Gravene får gaden
dog et andet udtryk. Gråbrødre Kloster ligger
på den vestlige side i et haveanlæg omkranset
af mur. På den østlige side ligger Kongreshuset
og derefter indgangen til Stålstræde, en parkeringsplads og det gamle Kino, der nu er under
omdannelse til butik. Herfra til Vestergade er
Asylgade en del af gågadesystemet.
Stålstræde skal i fremtiden indrettes som cykelrute. Ved omdannelse af Kongressen til seminarium og omdannelsen af Kino til butik opstår
der dels et øget behov for cykelparkering i området og dels en mulighed for at omdanne
pladsen ved „Kino“, så man i fremtiden som

fodgænger kan komme tæt på udstillingsvinduerne. Løsningsforslaget lægger derfor op til
indretning af cykelparkering på pladsen og
langs den lange bagfacade af Posthuset i Asylgade. Se også løsningsforslag til Jernbanegade, hvor bearbejdningen af Gråbrødre
Plads beskrives.

Parkeringspladsen ved Asylgade.
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Adamsgade

Området med angivelse af nøgne gavle og
fotovinkler.

række og indrettes som opholdsmulighed. Det
eksisterende hus, der ligger op mod banegårdscentret, foreslås nedrevet. Huset har i
dag en ganske flot gadefacade, skønt underetagen er ødelagt. Resten af facaderne lever
ikke op til gadefacaden, og huset er placeret i
forhold til en gadestruktur, der ikke længere eksisterer. Løsningsforslaget lægger op til en ny
bebyggelse i forlængelse af centret. Den nye
facade bør have et slægtsskab med banegårdscentret og vil således være genkendeligt
som „en del af Odense Banegård Center“ set
fra Nørregade.

Området set fra Nørregade. Man bliver mødt
af tomrummet mellem de ufuldendte bebyggelser.

Karakteristik

Forslaget dækker et område mellem Odense
Banegård Center og Thomas B. Thriges Gade.
Det er et lille område, hvor en rest gammel gadestruktur og nogle enkelte bygninger, der tidligere var dele af hele karréer, står tilbage efter
byomdannelserne ved gennemførelsen af
Thomas B. Thriges Gade og senere banegårdscentret. Bygningerne fremstår nu med en
mængde nøgne gavle.
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På grund af de komplicerede tilkørselsforhold
til bybusterminalen og den ringe plads er det
vanskeligt at genskabe karréstrukturen med et
godt resultat.

Løsningsforslaget

Hovedideen går i stedet for ud på at bygge videre på de nøgne gavle og udforme de nye
bebyggelser som meget markante hjørner, når
de ses fra Østre Stationsvej og især fra Nørre gade.

Et andet løsningsforslag kan være
at sammenbygge banegårdscentret med hjørnebebyggelsen ved
Thomas B. Thriges Gade i gadelinjen. Fra Østre Stationsvej vil det
fremstå som en stor karré med en
port til bybusterminalen og
Nørregades nordlige del.

ODENSE BANEGÅRD
CENTER

Østre Stationsv
ej
Forslag til bebyggelsesplan.
De store trafikarealer gør området vanskeligt at løse. Skitsen viser et alternativ, hvor der arbejdes med tre små karréer.

Karréen mellem Adamsgade og Østre
Stationsvej fuldendes med en hjørnebygning.
Gårdrummet kan indrettes med parkering i
skyggesiden og opholdsmulighed i solsiden.
Bebyggelsen på den trekantede grund tilføjes
en glastilbygning i den vestlige side af bygningen. Tilbygningen kan være en forbedring af
eksisterende lejligheder i bebyggelsen. Mod øst
bygges en fløj på den eksisterende bebyggelse.
Denne tilspidses mod hjørnet. Et gårdareal kan
afskærmes med en mur og en træ

Løsningsforslaget set fra Nørre gade. Hjørnerne markerer sig
som „tårne“ - en flot og meget
bymæssig afslutning af ørregade.

Nogle af de nøgne gavle set fra
Østre Stationsvej.

Bebyggelsen set fra fodgængerovergangen på
Østre Stationsvej.

Området er støjramt fra både vej,
bybusterminal og jernbane, og
nye bebyggelser kan ikke anvendes til boliger, men må indrettes
til erhverv.
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Vestergadelinjen
Overgade, Vestergade og
Vesterbro er en af de vigtigste linjer i byen og rygrad i det centrale
fodgængerområde.
Linjen skal styrkes som et sammenhængende træk og som en
vigtig del af Odenses struktur og
identitet. Det kan gøres ved at foretage en sammenhængende bearbejdning af gaden fra Frue
Kirkestræde i øst til Vindegade i
vest.
Fem delstrækninger
Opdelt efter gadens udformning
består strækningen i dag af fem
delstrækninger med hver sin udformning:
Overgade, Torvegade/I. Vilh.
Werners Plads/Fisketorvet, gågadestrækningen, hvoraf en del har
integreret en cykelrute, busgaden
og Vesterbro som trafikvej med
kørebaner, cykelstier og fortove.

Designopgave
Det gør det vigtigt at sætte en designopgave/
skitseprojektering i gang, hvor der søges løsninger for hele strækningen, så det sammenhængende træk kan blive styrende for bearbejdningen af delstrækningerne.

I opgaven skal indgå belægning, belysning,
byudstyr og beplantning. Der skal foretages en
supplerende, mere detaljeret registrering i forhold til analyserne foretaget i kvarterplanen.

Skitseprojektet skal være så robust, at det sammenhængende træk kan opnås med opdeling
af anlægsarbejdet i etaper.
Over en årrække kan Vestergadelinjen således
komme til sin ret som en vigtig del af Odenses
struktur og identitet.

Vesterbro set mod vest.

Vestergade set mod øst.

Overgade set mod øst.

Vestergade set mod øst ved Pantheonsgade.

Vestergade set mod vest ved Rådhuset.

Overgade set mod vest.

At udforme Vestergade som et
sammenhængende træk er en
stor opgave, hvor nogle valg allerede er truffet, fx i Overgade, og
andre står over for at blive truffet
snart, fx på Torvegade/I. Vilh.
Werners Plads og Fisketorvet.
Trafikplanen forventes også at
medføre ændringer på Vesterbro.
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Glasvejkvar teret
Glasvejkvarteret afgrænses af Østre og Vestre
Stationsvej, Vesterbro og jernbanen. Kvarteret
er karakteriseret ved de mange store og ældre
industribygninger, hvoraf flere er bevaringsværdige. Virksomhederne og andelsforetagenderne i disse bygninger har haft stor økonomisk og kulturel betydning for byen og dens
udvikling. Kvarteret rummer også et boligområde og DSB’s rangerarealer.
Flere af de store virksomheder er forsvundet, og
centrale dele af Glasvejkvarteret er under omdannelse efter en samlet plan udarbejdet i
1993-94 af kommunen i samarbejde med Miljø- og Energiministeriet og med støtte fra EU.
På baggrund af en række analyser - blandt andet en byarkitektonisk vurdering, som findes
som selvstændig rapport - og et katalog med
ideer til områdets fremtid blev udarbejdet en
fysisk plan.

Planens hovedelement er en styrkelse af Ør stedsgade som nerven i kvarteret. Ørstedsgade
udformes som sive- og parkeringsgade med
aktivitetsmuligheder og skal gennem sin fysiske
udformning lede besøgende fra Vesterport gennem kvarteret til uddannelse, liberale erhverv
og boliger på Odense Glasværk og videre til
Odense offentlige Slagtehuse. Slagtehuset tænkes renoveret, og dele af det omdannet til mere
publikumsorienterede funktioner. På glasværket
etableres en kvarterpark, og syd for Dæhnfeldts
Frølager anlægges en plads med mulighed for
byggeri på hjørnet af Rugårdsvej og Åløkke
Alle.

Dæhnfelds Frølager
– boliger
– service

Rugårdsvej
Odense offentlige slagterhus
– besøgscenter
Grønløkkevej

Selve frølageret ombygges til boliger og service. De ledige arealer ved Vesterport bebygges med en gangforbindelse til Ørstedsgade.
På sporarealerne bag ved TV2 etableres et
sammenhængende grønt område med mulighed for faciliteter for autocampere og togcamping.
T-krydset ved Vestre Stationsvej og Vesterbro
trafiksaneres i form af en rundkørsel.
Fjordsgade lukkes og anvendes til parkeringsgade, mens B. Bangs Gade bliver vejadgangen
fra Rugårdsvej til kvarterets indre del.

Renovering og nybyggeri på
Odense Glasværk.

I forbindelse med udarbejdelsen af planen var
der nedsat et kontaktnet med forskellige brugere og nøglepersoner repræsenteret, og der
blev afholdt to borgermøder. Helhedsplanen er
siden fulgt op med fem lokalplaner, som dækker de væsentligste omdannelsesområder.

Odense Glasværk
– offentlig og privat service
– boliger
– kvarterpark
Ørstedsgade
– kvarterets livsverve
TV 2

DSB’s rangerareal
– togcamping
– autocamping
– byfælled

Beklædningsfagskolen.

Vesterport
– butikker
– boliger

Odense Konservesfabrik
center for virksomhedsudvikling

Omdannelsen er i gang.

Tegning: Europlan

Vestre Stationsvej
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Vestre Stationsvej

ODENSE GLASVÆRK
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Et glimt af glasværket set fra
Vestre Stationsvej.
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Vestre Stationsvejs karakteristiske bebyggelsemønster.

Bebyggelse
Krydsningsbehov
Sigtlinie
Trærække

Karakteristik

Desværre bremses det direkte forløb og kig fra Kingosgade til den
nye kvarterpark i Glasvejkvarteret af en bygning.

Vestre Stationsvej set mod øst.
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Vestre Stationsvej markerer grænsen mellem to
tidstypiske bebyggelsestyper. På sydøstsiden
ligger brokvarteret fra århundredskiftet med sin
sluttede karrébebyggelse i overvejende
21/2 -3 1/2 etager. På nordvestsiden markeres
gaderummet af nyere fritliggende bygninger
fra 50'erne i 1-3 etager. Gaderummets
„vægge„ mangler indbyrdes kontakt og harmoni. Det store vejudlæg på 26 meter medvirker til at svække gaderummet, som opleves stort
og forblæst. Vestre Stationsvej har nærmest karakter og funktion som gennemfartsvej.
Gaderummet opleves forskelligt på forskellige
delstræk, men flere steder er der visuel kontakt
fra boligkvarterets gader til Glasvejkvarteret

som direkte kig, eller når man færdes på vejen
som glimt af glasværkets bygninger mellem
bygningerne langs Vestre Stationsvej.
Store Glasvej løber som den eneste vej helt på
tværs af Vestre Stationsvej og har en særlig
identitet i sigtepunktet til tårnet på Odense offentlige Slagtehuse, men også i kraft af sin
funktion som del af cityringen på den sydlige
del. Her er cityringen blevet en barriere i forhold til den sidste „spids“ af Vesterbro-karréernes sammenhæng med resten af Vesterbro, og
det brede vejprofil med de relativt smalle fortove indbyder ikke til færdsel for gadens og områdets beboere.

Flere boligveje løber vinkelret på Vestre
Stationsvej. Der er fine eksempler på „porte i
form af indsnævring af vejen og to symmetrisk
placerede træer ved indkørslen.

af kvarteret for at binde kvarteret
sammen og gøre det behageligt
for kvarterets beboere at færdes i
gaden.
Dette afhænger af en forbedret
udformning af krydset Vestre
Stationsvej/Vesterbro. Fortovene
kan udvides, og der kan arbejdes
med en belysning, der ikke kun
tilgodeser den kørende trafik.

KVARTERPARK

„Rød Løber“

Ny bebyggelse

Store Glasvejs nordlige del er beplantet med enkelttræer, hvor det
har været muligt. Dette mønster
fortsættes på den sydlige del og
vil på den måde også vise en
sammenhæng på tværs af Vestre
Stationsvej.
Legepladsen på hjørnet af
Vesterbro og Store Glasvej skal
fastholdes og styrkes som den fine
by-oase, den er.

Ideskitse til forbedring af Store Glasvej,
der er cityring, men løber gennem et boligområde.

Løsningsforslag

Der skal gennemføres en samlet bearbejdning
af Vestre Stationsvej, som tager højde for de
forskellige bebyggelsesmønstre, der findes på
hver side af vejen.
Boligkvarterets kant af traditionelle byhuse
præciseres ved hjælp af en gennemført beplantning med vejtræer. Træerne markerer adskillelse af biler på den ene side og cyklister og
fodgængere på den anden. Træerne danner et
beskyttende filter for boligerne. Belysningen tilpasses disse intentioner.
I erhvervsområdet langs Vestre Stationsvej kan
den individuelle, punktvise bebyggelse tydeliggøres ved at „rense“ omgivelserne omkring
hver enkelt bygning for hegn, mure og tilfældig
beplantning og tilstræbe en fælles „flade“ for
de forskellige bygninger. Fladen kan samle

og være det element, der giver denne side et
mere harmonisk og bymæssigt bearbejdet helhedsindtryk. Glasvejkvarterets blanding af store
og små volumener placeret på større og mindre flader danner andre rumligheder end i den
klassiske by og giver en oplevelse af, at der er
„højt til loftet“. Denne oplevelse understreges
ved at trække rækker af høje, søjleformede
træer fra Vestre Stationsvej ind i Glasvejkvarteret.

Vestre Stationsvej gøres tosporet og barriereeffekten gøres mindre.

Dronningensgadekvarteret mangler fælles friarealer, og der skal skabes adgang til den nye
kvarterpark på det gamle glasværk. Der er ikke
behov for sammenhæng mellem de to kvarterer
ud over med denne forbindelse. Den skal til
gengæld være både sikker og synlig for at fungere som reel kvarterpark for boligområdet.
Forbindelsen vil ligge mest logisk ud for
Kingosgade, som i øvrigt lukkes for trafik til og
fra Vestre Stationsvej. Det giver mulighed for en
bearbejdning af gadens afslutning i sammenhæng med krydsningen til kvarterparken.
Det er et mål at signalere boligkvarterets afgænsning og visuelt markere indgangene til
det. Porte af træer kan anvendes ved alle indgange fra Vestre Stationsvej.
På Store Glasvejs sydlige del gøres en indsats
for at fredeliggøre vejen og gøre den til en del

Træer som opdeling af
stærke og svage trafikanter
og som beskyttelse for boligerne.

En fælles flade for de forskellige, punktvise bygninger.
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Rugårdsvej

DÆHNFELD
FRØLAGER
Jernbanebroen set imod øst.

TV 2
”VesterPort“

Bebyggelse
Karakterskift
Krydsningsbehov

Ved Grønløkkevej/Åløkke Alle
markeres krydset af bebyggelse
på tre hjørner.

Skift i belysning
Trærække
Jernbanebro

Karakteristik

En trærække markerer kanten på
pladsen foran Dæhnfeldts Frølager og TV2s garager.

Slagteriets bevaringsværdige
bygninger ligger i sigtelinjen.
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Ved mødet med cityringen er et fantastisk flot
kig til det gamle toldkammer og bebyggelsen
på hjørnet af Kongensgade. Til højre den ubebyggede grund „Vesterport“.

Ad Rugårdsvej har man en smuk ankomst til
centrum med enkelte skønhedspletter.
Blandingen af store og små volumener og boliger og erhverv gør området meget sammensat.
Forløbet åbner flere steder for nye kik, som gør
turen oplevelsesrig.Broen over jernbanen er
porten til Glasvejkvarteret, men har ingen
særlig bearbejdning eller detaljering.

række på sydsiden og af TV2s lange, smuk detaljerede facade. På et tidspunkt kommer slagteriets harmoniske tidligere salgsboder i sigtelinjen. Rummet bliver igen diffust på grund af et
stort forareal foran slagteriet og manglende bebyggelse mod syd på „Vesterport“-grunden. En
midlertidig afskærmning har mindsket det visuelle problem.

Odense offentlige Slagtehuse skyder et hjørne
ud i baneskråningen. Ved Åløkke Alle bliver
rummet lidt diffust på grund af utilstrækkelig
markering på hjørnet foran Dæhnfeldts
Frølager og TV2s garager.

Ved mødet med Vestre Stationsvej er et flot kik
til det tidlige toldkammer og hjørnebebyggelsen i Kongensgade.

Længere fremme samles rummet af en træ

Set den modsatte vej fra Kongensgade markerer toldkammeret sig, mens rummet flyder ud
imod vest.

Planen viser placering af en pavillonbygning i Kongensgade og
ny forbedret krydsning af Vestre
Stationsvej.
Tegning: Europlan.

Ny bebyggelse
Fodgængerovergang
Trærække
Bearbejdet jernbanebro

Løsningsforslag

Broen bearbejdes, så den får en form for portvirkning. Ved Åløkke Alle foreslås en bebyggelse til at markere det fjerde hjørne.

På parkerings- og kørearealerne foran slagteriet og godsbanegården vil plantning af en lille
lund kunne styrke rumoplevelsen.

Bebyggelsen skal spille op til Odense offentlige
Slagtehuse, som er den mest markante bebyggelse i krydset. B. Bangs Gade over for TV2
bliver den nye adgang til den centrale del af
Glasvejkvarteret og Fjordsgade lukkes.

Kongensgade planlægges indrettet som
gågade. Der foreslås placeret en pavillonbygning som afslutning af Kongensgade.

Rugårdsvej ombygges til to kørebaner med
midterrabat og svingbaner. Undervejs bliver
der mulighed for uformel krydsning af gaden
for fodgængere.
Der opføres ny bebyggelse på sydsiden ved
Falck og på „Vesterport“-grunden.

Set fra Rugårdsvej vil pavillonen markere starten på gågaden og naturligt lede billisterne til
højre eller venstre.

Perspektiv set fra
Kongensgade.
Pavillonen afslutter
gågadeforløbet og
leder fodgængerne
til krydsningen af
Vestre Stationsvej.
Tegning: Europlan.

Set fra Kongensgade vil den afskærme kikket
ud i det diffuse rum og formidle en naturlig bevægelse for fodgængerne, som kan krydse
Vestre Stationsvej ad en ny, forbedret overgang
til bebyggelsen på „Vesterport“ og parkeringskælderen under den.
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Slotsgade og Kloster vej

N

Skalaspring

Klost
ervej

Hullet i bebyggelsen på hjørnet
af Slotsgade og Klostervej ligger
lige i sigtelinjen.

Rodet kig

Usamhængende
bearbejdning

Slots

Krumt gadeforløb
Slotsgade set mod vest med Grand Hotels værelsesfløj til ventre og VUC til højre. For enden ses.
bagsiderne af bebyggelsen i Kongensgade.

Karakteristik

Slotsgade mellem Jernbanegade og Klostervej
er domineret af høj karrébebyggelse på sydsiden og VUC - den tidligere Drengeborgerskole
- på nordsiden. Gaderummet udvides og bliver
svagere defineret ud for Grand Hotels værelsesfløj med butikken Spejdersport i stueetagen.
Bebyggelsens placering virker springende i forhold til at definere rummet: En tilbagetrukket
gavl på skolen, en rampe til et parkeringshus,
en funkisbygning med knopskydninger og et
ubebygget hjørne ved Klostervej, som åbner for
et kik ind i karréens indre domineret af
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gad
e

Området med angivelse af kvaliteter og problemer.

parkering og bagsiderne af Kongensgade- bebyggelsen.

sammenhængende randbebyggelser. Næsten
alle bygninger er placeret i gadelinie.

Krumt gadeforløb
Den vestligste del af Slotsgade har et smukt,
krumt forløb, som åbner for nye kig, når man
nærmer sig Kongensgade. Forløbet er bestemt
af Rosenbækken, som blev rørlagt, da Slotsgade blev anlagt.

Den nordligste karré har oprindeligt været domineret af den tidligere Odense Fattiggaard på
hjørnet af Klostervej og Vindegade, forinden
der blev solgt fra, og nyere bebyggelse af forskellig størrelse og karakter opført.

Retlinet gadeforløb
Klostervej har et retlinet forløb med en blanding af enkeltliggende bygninger og større,

En del af gårdrummet har været brugt til rutebilstation, og imod Klostervej har Falck haft garager.

Slotsgade set mod vest.
Snit i rummet mellem Spejdersport og VUC.
Tegning: Europlan.
Rummet i Slotsgade tilføres et samlende
element i form af to rækker træer.
Tegning: Europlan.

Løsningsforslag

På det ubebyggede hjørne Slotsgade/Klostervej opføres ny bebyggelse, således at kigget
langs Slotsgade lukkes af en bygning.
Udformningen af bygningshjørnet er særlig
vigtig. Stueetagen foreslås anvendt til butikker,
så forløbet langs Slotsgade styrkes.
Samlende element
Rummet foran Spejdersport tilføjes et nyt samlende element i form af en træplantning på en
„ø“ midt i rummet. Løsningen er vist rektangulær, men der vil også kunne arbejdes med en
buet form som den nuværende gade.
„Øen“ kan belægges med granit eller eventuelt
grus. Den er stor nok til at rumme cykelparkering under træerne. Rundt om „øen“ er kørebane i asfalt og fortove i klinker. Der er kantstensparkering på sydsiden. Rummets kant understøttes af en række Helios-parklamper.

Nyt byggeri
Der foreslås nyt byggeri i gården og imod
Klostervej og Kongensgade. Imod Klostervej
bevares den oprindelige Falck-bygning som
vagt i indkørslen. Imod Kongensgade opretholdes portalbygningerne for den tidligere rutebilstation. Gavlene omkring indkørslerne bearbejdes som facader. Stueetagerne i Kongensgade
skal anvendes til butikker.

Afslutning af gågaden
Ved Klostervej trækkes Slotsgades belægning
ud over vejen med kørespor angivet med to
rækker steler. Kørsel mellem Klostervej og
Slotsgade er fortsat mulig med lav hastighed.
Rejst plan med ny bebyggelse på hjørnet Slots gade/Klostervej, et haveanlæg ved Odense
Fattiggaard og ny bebyggelse i karréens nordlige del.

Bevaringsværdig bygning og anlæg
Ved hjørnet Klostervej/Vindegade kan Odense
Fattiggaard blotlægges, og et lille haveanlæg
eller en plads udføres.

Slotsgade set imod vest med træplantning og ny bebyggelse i sigtelinjen.
Tegning: Europlan.
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Nyborgvej

Nyborgvej, hvor de klippede træer trammer vejen op og understreger sigtelinjen mod Domkirken.

Karakteristik

Nyborgvej er, når man kommer
fra øst mod centrum, præget af
varieret bebyggelse. En del boligbyggeri ligger som blokke i grønne områder. Vejprofilen er bred,
oprindelig fire spor foruden rabat,
cykelsti og fortov. Formklippede
vejtræer strammer vejen op og
understreger den tydelige sigtelinje mod Domkirken.
Ved Nansensgade stopper vejtræerne. Bebyggelsen fremstår
herfra blandet med sammenbyggede småhuse og etagebyggeri i
op til 4 etager. Vejprofilen er stadig meget bred, nu med kantstensparkering, cykelsti og fortov.
Belysningen er kuffertarmaturer
på gittermaster, der samtidig fungerer som telefonpæle.
Ved Reventlowsvej/Palnatokesvej
ligger et par meget veldefinerede
hjørnebebyggelser mod nord.
Mod syd fremstår det dominerende hjørne arkitektonisk meget
rodet med sammenstød mellem
forskellige småbebyggelser, en
pølsevogn, mange skilte og forskelligt byudstyr, parkering m.m.
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Bebyggelse
Karakterskift
Krydsningsbehov
Sigtelinie
Skift i belysning
Trærække

På den sidste strækning inden Benediktsgade
er der villa- og punkthusbebyggelse mod syd
og en i gadebilledet noget dominerende par

keringsplads. Mod nord er der i de senere år
bygget fire meget høje og tætplacerede punkt

huse. Herefter kommer en ældre og meget
blandet randbebyggelse op til Frederiksgade.

Nyborgvej set mod øst fra Benediktsgade.

Hjørnet mellem Reventlowsvej og
Gyldenløvesgade.

Sigtelinjen mod Domkirken er her stadig, men
vejtræerne er forsvundet. Gaden er meget bred
med kantstensparkering, men virker ubearbejdet.

Ny bebyggelse
Fodgængerovergang
Sigtelinie
Trærække

Løsningsforslag

Nyborgvej har to identitetstræk, man bør arbejde videre med at styrke. Det første er sigtelinjen mod Domkirken, som bør bevares så

langt som muligt, den forsvinder tæt på Frederiksgade, hvor gaderne skifter retning. Ved et
eventuelt byggeri på hjørnet af Benediktsgade

Nyborgvej set mod øst fra krydset ved Frede riksgade. Bebyggelsen på nordsiden forhøjes,
og der bygges punkthuse på sydsiden.

Der foreslås en ny, højere hjørnebebyggelse
på hjørnet mellem Gyldenløvesgade og
Reventlowsvej.

og Frederiksgade skal bygningshøjden afstemmes efter dette.

Ved at fortsætte vejtræerne strammes vejen
op, og sigtelinjen til Domkirken understreges.

Det andet identitetstræk er de
klippede vejtræer, der så overbevisende kanter og definerer
vejstrækningen længere mod øst.
Nyborgvej har en så bred vejprofil, at det er muligt at arbejde
med en fortsættelse af trærækkerne helt til Frederiksgade.
Træerne bør fortsat plantes i en
rabat mellem fortov og cykelsti,
hvilket stadig levner plads til
svingbaner, kantstensparkering
m.m. Vejtræerne vil understrege
sigtelinjen mod Domkirken og
give vejen en så stram kant, at
uharmonisk bebyggelse vil underordne sig. Vejbelysningen bør
samtidig ændres, så den bliver
mere fodgængervenlig.
Ved krydset Reventlowsvej/Palnatokesvej bør vejtræerne dog trækkes tilbage fra krydset for at give
rum nok til de karakteristiske hjørnebebyggelser. På hjørnet mellem
Reventlowsvej og Gyldenløvesgade foreslås opført en ny
hjørnebebyggelse. Bebyggelsen
bør opføres i et moderne formsprog, men det er vigtigt, at den
spiller sammen med funkishusene
på den modsatte side.
På den sidste strækning mod
Benediktsgade foreslås en fortsættelse af mindre punkthuse i
2 1/2 etager på den sydlige side
af Nyborgvej.
På den nordlige side er det muligt
på længere sigt enten at fortsætte
randbebyggelsen fra
Frederiksgade eller fortsætte rækken af punkthuse. Under alle omstændigheder skal randbebyggelsen have en harmonisk afslutning.
Hvis punkthusløsningen vælges,
bør proportionerne og de indbyrdes afstande revideres.
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Benediktsgade
Karakteristik

Variernde bebyggelseshøjder på
sydsiden af Benediksgade.

Benediktsgade er mod sydøst bebygget med
randbebyggelse i form af etageboliger og sammenbyggede småhuse. Mod nordvest er der
ubebyggede arealer til parkering m.m.
Benediktsgades særpræg er midterrabatten
med store smukke platantræer. Gaden slutter i
Benedikts Plads, der er en veldefineret, meget
urban plads med granitbelægninger og store
træer

Ny Boligbebyggelse

Ny
bor
gve
j

Krydset mellem Benediktsgade og Nyborgvej
er hele vejen rundt præget af „tilfældig“ og
uafsluttet bebyggelse.

Uafsluttet bebyggelse for enden
af Nyborgvej.

Bebyggelsen, der afslutter hjørnet Rødegårdsvej/ Nyborgvej, fremstår med en blind gavl
mod hjørnet. Gavlen ligger i sigtelinjen fra
Frederiksgade og bør behandles, så den fremstår mere spændende. Dette kan gøres ved at
bygge karnapper på gavlen, lave en gavludsmykning eller plante træer rundt om hjørnet.
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Fint gadebillede med lav bebyggelse og gamle træer i Bjergegade.

Boligejendomme i 41/2 etager
spiller flot sammen med gadens
træer.
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Illustration af bebyggelsen i den gældende lokalplan.

Løsningsforslag

Blind gavl, der er givet nyt liv
med karnapper. Samtidig får lejlighederne en ekstra kvalitet.

Langs Benediktsgades nordside foreslås en
randbebyggelse.
Den gældende lokalplan for området fastlægger en boligbebyggelse som vist på illustrationen. Bebyggelsen er trukket tilbage fra vejstøjen.
Alternativt foreslås en ny randbebyggelse, som
genskaber karréstrukturen og giver
Nyborgvej/Benediktsgade en stigende bymæssighed på vej mod centrum. I det ny forslag
skærmer randbebyggelsen for vejstøjen
og har en stille haveside.
Til gengæld forøges støjen i gaderummet på
grund af reflektion mellem bygningerne.
Bebyggelsen afspejler de røde 41/2 etagers boliger på sydsiden af

Benediktsgade ved Drewsensvej. Med den
markante række plataner i midterrabatten får
gaden karaktèr af boulevard med høj bymæssighed som optakt til Benedikts Plads.
Bebyggelsens hjørne ligger i sigtelinjen fra
Nyborgvej. På afstand må hjørnet ikke være så
højt, at det tager magten fra kigget mod kirken,
mens det bør fremstå markant i det nære bybillede.
Bebyggelsen foreslås anvendt til en blanding af
serviceerhverv og boliger. Service bør placeres
i stueetagen.
Hjørnebebyggelsen bør indeholde serviceerhverv for at understrege det bymæssige.

Markant hjørne
På langt sigt
På langt sigt foreslås den eksisterende lave
bebyggelse på sydsiden af Benediktsgade
forhøjet eller erstattet af ny randbebyggelse
i 3.1/2 til 4.1/2 etager.

Ny Randbebyggelse

Nyborgvej

Be
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Principsnit i
Benediktsgade

Gaden får karakter af
boulevard.
Rejst plan af forslag til ny bebyggelse på Benediktsgade/Frederiksgade og Nyborgvej.
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Østergade
Karakteristik

Østergade/Østerbro er den ankomstvej til bymidten, der har det
mest industrielle præg.
Østerbro begynder som en trafikeret villavej ved Skt. Jørgens
Gade, men går hurtigt over i et
industrikvarter for lettere erhverv.
Som det er almindeligt i sådanne
områder, er bebyggelsen meget
blandet. Nogle virksomheder har
gjort meget ud af deres fremtoning, andre mindre.
Hovedindtrykket er forholdsvis lav
bebyggelse, oftest tilbagetrukket
fra vejen. Forarealerne er anlagt
som mindre haveanlæg med parkering eller udelukkende som parkeringsarealer, eventuelt afskærmet af mur eller trådhegn.
Vejprofilen er forholdsvis bred
uden cykelsti, men med brede fortove af betonfliser. Belysningen er
fortrinsvis gamle lysstofrørsarmaturer opsat i gittermaster.
I Østergade er den sydlige side
ofte opstrammet af trærækker,
mens den nordlige side ikke har
beplantning. På en del af
vejstrækningen er vejen kantet af
mure, men ellers virker forarealerne tilfældigt behandlet.
På sydsiden ligger Rytterkasernen.
Rytterkasernen er under omdannelse efter retningslinjer i en bevarende lokalplan. Bebyggelsen
afsluttes imod erhvervsområdet
med et gaderum fint kantet af
træer og hegn. Fra
Rytterkasernen og frem til rundkørslen på Hans Mules Gade bliver området mere bymæssigt, idet
bebyggelsen ligger i gadelinjen.
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Bebyggelse
Karakterskift
Krydsningsbehov
Skift i belysning

Østergade set mod vest. De store træer afgrænser gaderummet.

Trærække

Karakteristik.

Østergade set mod vest ved Rytterkasernen.

Bebyggelse/mur
Ny bebyggelse

Løsningsforslag

Østergade skal fortsat være en ankomstvej,
hvor lettere erhverv har mulighed for at trives i
et bynært miljø præget af den bebyggelsesmæssige frihed og det anarki, som tegner området.
Løsningsforslaget lægger derfor ikke op til store
ændringer i forhold til gadens nuværende
fremtræden. Et karaktertræk, som man med
fordel kan arbejde videre med, er dog plantningen af trærækker på gadens sydside.
Løsningsforslaget foreslår derfor plantning af
træer imod øst fra krydset ved Grønlandsgade.
Desuden peger løsningsforslaget på en byggemulighed på gadens nordside over for Rytter kasernen. Bygningen skal have et volumen som
de omkringliggende erhvervsbygninger og kan
anvendes til lettere erhverv.

Fodgængerovergang
Trærække

Løsningsforslag.

Østergade set mod vest.

Gaden strammes op og tilføres vulumen ved
fortsættelse af trærækken.

Belysning
I fremtiden stilles der større og andre krav til
belysningen i en moderne „storby“. Primært
fordi en tidssvarende belysning har betydning
for det sociale liv, der udfoldes efter lygtetændingstid i en velfungerende storby.

Nyt lyslandskab i bymidten

Bymidten kan fremstå med berigende og
unikke belysningsformer, der rækker ud over,
hvad vi er forvænt med på vore breddegrader
- på trods af en både lang og mørk vinter.
Bymidten bliver smukkere og mere oplevelsesrig
at færdes i og langt nemmere at orientere sig i,
fordi gade- og pladsrum i bolig- og forretningsområder og bymidtens grænser og vartegn synliggøres med ny lyssætning.
Belysningen vil give sikkerhed og tryghed for
fodgængere, cyklister og bilister, virke kriminalpræventivt og reducere vandalisme.
Målet er at bruge det elektriske lys' rumskabende og iscenesættende kvaliteter optimalt i
planlægningen og udformningen af byens rum.
Bymidten får et helt nyt „lys-sprog“, hvor nattens belysning på gader, nye pladser og parkstrøg vil fremstå med lyskvaliteter afstemt og tilpasset i forhold til det enkelte rum og dets brugere. Belysningen får dermed både et funktionelt og stemningsskabende sigte.

Kongens Have, Odense.
Kunstnerisk og
skulpturel belysning
Effektbelysning som kunstneriske
og skulpturelle lysindslag indføjes
som temaer især ved udformning
af pladser, parker og gårdrum
samt ved kreativ bearbejdning af
den kommercielle belysning.

Gaslight Avenue, Japan. Foto: Bjarne Schläger.

Et lyskoncept

Den visuelle nat-identitet kan etableres ved at
udforme en belysningsplan - et lyskoncept - for
bymidten, hvor „lysdesign“ indgår som et
bærende element i fornyelsen og forskønnelsen
af byrummenes miljø.
Belysningsplanen kan opdeles i tre kategorier,
der håndteres særskilt, men altid i indbyrdes
samspil:
Den offentlige rumbelysning
Rumbelysningen gøres mere variationsrig med
en skalatilpasset belysningsform. Et sammenhængende lys- og lygtehierarki tilpasset bydelens gade- og pladsstruktur.

Havnefronten i Barcelona.
Foto: Bjarne Schläger.

Gundløgsgade, København.
Foto: Bjarne Schläger.

Strøget, København.
Foto: Bjarne Schläger.

Almen rumbelysning og forskønnende lys indarbejdes i den offentlige funktionsbelysning i
modsætning til den traditionelle gadebelysnings ensartethed.

Kommerciel belysning
Ved butiks-, facade- og erhvervsbelysning udformes et pædagogisk og informerende materiale, der illustrerer intentioner med god butiksbelysning, skiltebelysning og lysreklamer som
en scenografisk helhed i bybilledet.

Belysningsformer og omfang kan
fastlæggges i lokalplan og bør altid godkendes af kommunen.
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Eksisterende forhold

Plastik armatur, udgår.

Kuffertarmatur. Ældre udgave udgår.
Lysstofrørsarmatur, udgår.
En stor del af belysningen i bymidten er wireophængte armaturer med kviksølvpærer med
en mindre god farvegengivelse. Armaturerne er
af ældre dato, og efterhånden som luftledningerne kabellægges, bliver det muligt at ændre
belysningsanlæggets lyspunkthøjde og placering i rummet, så nattehimlen kommer tilbage.

Signaturforklaring
Lyskildetyper: Bymæssig egnethed
White son - meget god
Højtryknatrium - dårlig
Lysstofrør - dårlig
Kviksølv - mindre god

Københavner armatur.
Kuffertarmatur. Nyere udgave.
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Fremtidige forhold
Når mørket falder på, ændrer byen karakter,
og de mange byforskønnelsesmæssige tiltag i
form af eksempelvis ændrede belægninger og
istandsatte facader fortjener at blive set i lyset
fra smukt detaljerede lygter med lyskilder, der
har gode farvegengivende egenskaber.

Ring 0's gule højtryknatriumlys i de velkendte
meget store „kuffertarmaturer“ foreslås derfor
erstattet med smukkere armaturer med lyskilder,
der giver god farvegengivelse.
Pænere armaturer - også når de ikke lyser.

Nørreballe, Lolland.
Foto: Kurt Nørregaard for Vejdirektoratet.

Sankt Peder Stræde, København.
Foto: Kurt Nørregaard for Vejdirektoratet.

Signaturforklaring

Nørreballe, Lolland.
Foto: Kurt Nørregaard for Vejdirektoratet.

Eksempel på højtryknatriumlys, der misfarver
omgivelserne, så alt bliver gul-gråt.
Vejarealet er veloplyst, men kvaliteten kunne
være meget bedre.
Overført til et villakvarter er resultatet skræmmende og unødigt ubehageligt at færdes i.

Lyskildetype: Bymæssig egnethed
White son eller tilsvarende
meget god
Metalhalogen - god
Særlig indsats
Nyt vejbelysningsarmatur: Mile-Wile,
Randers Ringboulevard.

Sankt Peder Stræde, København.
Foto: Kurt Nørregaard for Vejdirektoratet.
Eksempel på vægmonteret belysning med god farvegengivelse.
Belysningen understreger gaderummet, der samtidig får en intim
stemning, og nattehimlen er igen
blevet synlig!
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Byforskønnelse
Placeringen af lyskilderne er mere
væsentlig end antallet. Det handler om at belyse kanter og hjørner
af gader og pladser frem for vejog pladsmidter. På denne måde
oplyses de omgivende facader,
rummets kanter defineres, og det
hele opleves mere trygt, overskueligt og langt smukkere.
Belysningen ændrer herved karakter fra at være en vejbelysning
til at blive en rumlig belysning.
Belysningen bør ændres fra at
være en ensidig vej-overfladebelysning til at være en mere rumligt
beskrivende belysningsform. Det
enkelte rum kan herefter tilføjes
særlige kunstneriske lysformer
som en del sydeuropæiske byer fx Lyon og Barcelona - har gjort
meget ud af at byforskønne med.
Den offentlige belysning skal og
må indeholde begge aspekter.

Lyspunkthøjden har betydning for, om et rum
opfattes som offentligt eller privat - og dermed
i sidste instans for byens brug.

Under danske himmelstrøg har vi længere
mørke perioder end sydpå, og belysningen bør
derfor ofres særlig opmærksomhed. Først og
fremmest handler det om at afpasse belysningsniveauerne i forhold til omgivelserne, så
form, farver og tekstur opleves maksimalt. For
det andet er en smuk, funktionel og forskønnende belysning uvurderlig for variation og oplevelse af byrum, stemning og følelse og ikke
mindst tryg og sikker færden.
Herning torv. Foto: Kurt Nørrregaard for Vejdirektoratet

Lyngby hovedgade. Foto: Kurt Nørrregaard for Vejdirektoratet
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Lyngby hovedgade. Foto: Kurt Nørrregaard for Vejdirektoratet

Særlige indsatsområder
Belysningen i gågaderne og i de
fodgængervenlige gader stammer
overvejende fra den tid, hvor der
kørte biler på dem, det vil sige
med wireophængte armaturer
midt over kørebanen.
For at understrege gade- og
pladsrummenes ændrede karakter foreslås det at erstatte denne
belysning med en belysningsform,
der tilpasses det enkelte byrums
form med placering af egentlige
bylygter - altså lygter med lavere
belysningshøjde.
Selve armaturtyperne foreslås
valgt med henblik på særlig identitet og med høj designmæssig
kvalitet i stander- og væglygter
mv. Overgade, en del af
Klosterbakken, Plads Nord og Syd
ved Odense Banegård Center og
Ørstedsgade er eksempler herpå.
Øst-vest aksen VestergadeVesterbro, der både historisk og i
dag opfattes som byens hovedakse, foreslås prioriteret særlig
højt.
Gågader og fodgængervenlige gader

Facadebelysning

Særlig høj prioritet

Brobelysning

Anden belysning som facade-,
butiks- og skiltebelysning skal
indordne sig under de fastlagte
rammer og i øvrigt følge lokalplanens bestemmelser.
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