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> FORORD
Denne Helhedsplan præsenterer en del af de visioner og
tanker, der ligger til grund for den udvikling af Campusområdet, der skal finde sted i den kommende årrække.
Udviklingen af området er den største enkeltstående
byudviklingssatsning i Odenses historie og er især blevet
aktualiseret af Region Syddanmarks ønske om at placere et nyt universitetshospital tæt på Syddansk Universitet. Området er på ca. 310 ha.
Over de næste 20 år skal området omkring Syddansk
Universitet udvikles til et centrum for forskning, uddannelse og sundhed af internationale dimensioner. Dette er
fuldt i overensstemmelse med Vision Odense og Odense
Kommunes Planstrategi 2008, hvor ét af de strategiske
udviklingsområder for at styrke byens liv er at videreudvikle Odense som videns- og uddannelsesby.
Udviklingen af området består af flere elementer:
•

Udvikling af Syddanske Forskerparkers afdeling i Odense

•

Udvikling af et portalområde

•

Placering af nyt universitetshospital (Nyt OUH)

•

Udvidelse af Syddansk Universitet

•

Forlængelse af Munkebjergvej og ny tilslutning
til motorvej E20

•

Etablering af letbaneforbindelse til området

Der vil ske en transformation af området, således at
det vil ændre karakter fra at være et stort åbent landskab med enkelte bebyggede ”øer” – en campus – til at
være et landskab med en langt højere grad af bymæssighed og tæthed.
For at sikre, at udviklingen sker under hensyntagen til de
forskellige interesser i området, har Odense Kommune
besluttet at udarbejde denne helhedsplan for området.
Helhedsplanen skal udstikke de overordnede rammer for
områdets udnyttelse og disponering. Planen skal tilgodese synergien mellem de forskellige interesser i området,
og den skal sikre byggemuligheder på langt sigt, uden at
det sker på bekostning af områdets bærende landskabstræk.

> INDHOLD
Selv om området vil skifte karakter - fra et stort åbent
landskab til et langt mere udpræget bymæssigt landskab - er det målet at sikre, at den meget unikke natur i
området forstærkes, og at de omkringliggende friarealer
fortsat er en integreret og funktionel del af området til
gavn for både ansatte, studerende og byens borgere.
Helhedsplanen er resultatet af et samarbejde mellem
COWI, Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Der har i processen været ført dialog med
repræsentanter for de involverede parter for at sikre, at
deres ønsker og behov i videst muligt omfang har kunnet
indgå i planen. Det er tanken, at planens overordnede
principper skal danne grundlaget for arkitektkonkurrencer
og lokalplaner for de fremtidige aktiviteter.
Helhedsplanen rummer funktionelle overvejelser om
sammenhænge og synergier mellem de kommende
funktioner på arealet, men den bygger tillige på en række
analyser, der har til formål at kortlægge områdets kvaliteter og muligheder:
•

én analyse ser på hvilke landskabelige træk, der
skal bevares og styrkes, for at der også med de
ændrede forudsætninger for områdets anvendel-		
se vil findes en stærk grøn struktur i området 		
fremover.

•

én analyse ser på de nuværende bebyggelses-		
strukturer for at kunne fastlægge forslag til 		
principper for fremtidig bebyggelse.

•

én analyse ser på de nuværende trafikale 		
strukturer for at vurdere, hvordan området frem-		
over kan trafikbetjenes.
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Helhedsplanen er en sammenskrivning af tidligere forarbejder, hvor der bl.a. er udarbejdet volumenstudier til
vurdering af, hvor meget de forskellige funktioner fylder,
og hvordan de kan indpasses bedst muligt på arealet.
Helhedsplanen har været i offentlig høring fra den 15.
november 2008 til den 15. januar 2009. Planen er endeligt vedtaget på Byrådsmøde den 22. april 2009.
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> 1. VISION ODENSE OG PLANSTRATEGI 2008

1.1 ODENSE SOM VIDENSBY
Odense Byråd vedtog i april 2008 Vision Odense - “At
lege er at leve”. Selv om det lyder som det rene sjov, er
der masser af alvor bag ordene: Visionen skal danne
rammen om byens udvikling over de næste 10 år, hvor der
især vil blive sat fokus på leg, læring, innovation, udvikling
og vækst.

Et af de bærende elementer i Vision Odense og i
Planstrategi 2008, der er en direkte konkretisering af
visionen, er Odense som vidensby. I den sammenhæng
spiller udviklingen af området ved Syddansk Universitet
en helt central rolle, idet der er en meget stor synergieffekt
i at placere universitetshospital, uddannelse og forskning i
en umiddelbar fysisk sammenhæng.

Samlet set er visionen katalysator for, at Odenses rolle
markeres og videreudvikles, ikke bare som hovedby og
kraftcenter i den Syddanske Region, men også som et af
Danmarks 3 førende vækstområder.

Jvf. kortet på modstående side udgør området den
sydligste del af den byvækstakse, der starter ved Odense
Havn/Odense Midtby og fortsætter med Thomas B.
Thrigesgade til Universitetet. Gennem de næste 15 år vil
byens profil omkring denne akse blive ændret væsentligt.

Som Danmarks 3. største by med en meget central placering
i Danmark, såvel geografisk som infrastrukturelt, rummer
Odense-området et væsentligt udviklingspotentiale i kraft
af et stort antal arbejdspladser, centrale uddannelsessteder
m.v.

En vigtig del af udviklingen af byvækstaksen er at få
etableret en infrastruktur, der sikrer sammenhængskraft
og tilgængelighed i byen – og som bygger på bæredygtige
løsninger. Der arbejdes derfor med etablering af en
letbane, der skal forbinde de vigtigste mål i byen.

2 timer
1½ time
1 time

Planområdet vil med etablering af et nyt universitetshospital, med udbygning af et portalområde samt
udvidelse af Syddansk Universitet og Forskerparken
være et vigtigt trafikalt mål. Det vurderes, at den første
etape af letbanen skal udgøres af en forbindelse mellem
Odense Banegårdscenter og området med en videre
forbindelse til Hjallese Station.
Samtidig er der planer om at udvide Munkebjergvej til
4-sporet vej frem til motorvej E20 med en ny tilslutning
til denne. Området vil således få en meget attraktiv og
let tilgængelig placering i Odense – såvel lokalt som
regionalt.

Odense
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Odense Kommune er indstillet på at fremme det omfattende planarbejde, der nødvendigvis må gennemføres, før
alle disse planer kan realiseres.

1.2

ODENSE

SOM

BÆREDYGTIG

BY
De begyndende klimaforandringer og de dystre prognoser
fra FN’s klimapanel sætter for alvor fokus på behovet
for en såkaldt bæredygtig udvikling. Odense
mærker allerede de begyndende konsekvenser af
klimaforandringerne i form af kraftigere regnskyl og flere
oversvømmelser, og den udvikling vil efter alt at dømme
blive forstærket i de kommende år.
Ifølge odense Kommunes Planstrategi 2008 handler
en bæredygtig udvikling om meget mere end om at
bremse klimaforandringerne. Bæredygtighed har både
en miljømæssig, en økonomisk og en social/kulturel
dimension. En bæredygtig udvikling indebærer derfor, at
vi sikrer vores fælles fremtid i form af et godt miljø, en sund
økonomi og en høj livskvalitet. En bæredygtig udvikling
handler altså om at sikre, at Odense er et attraktivt sted
at leve, ikke kun for nuværende, men også for kommende
generationer.
Byens grønne struktur skal således bevares og styrkes,
og værdifulde landskaber og naturområder beskyttes.
Naturområderne og den biologiske mangfoldighed skal
udbygges yderligere, og sammenhængene mellem
naturområder i det åbne land og grønne områder i byen
skal styrkes.

Odense Kommune påtager sig et globalt medansvar og
sigter mod at blive en af de byer i Europa, som bidrager
mindst til klimaforandringerne. Odense Byråd vil derfor
udarbejde en ambitiøs klimastrategi, der fokuserer på,
hvordan byen som helhed kan reducere CO2-udledningerne – dels ved at fokusere på udbygning af vedvarende
energi og gennemføre massive energibesparelser,
dels ved at fokusere på bæredygtig planlægning og
byudvikling, miljørigtigt byggeri og bæredygtig transport.
Planstrategi 2008 er fulgt op med en Miljøpolitik med
konkrete mål og handlingsplaner.
Flere delmål og initiativer i Miljøpolitikken omfatter
udvikling og samarbejde omkring vedvarende energi,
herunder initiativer, der evt. kunne sættes i gang i
dette område. Odense Kommune ønsker bl.a. som en
del af klimastrategien at udlægge et større areal, hvor
vedvarende energi og forskningsmæssig tilgængelighed
skal være det bærende element, at gennemføre et
fuldskalaforsøg med vedvarende energi i bynær
bebyggelse samt at indgå i internationalt samarbejde
inden for forskning og udvikling af vedvarende energi
iøvrigt.
Såvel Helhedsplanen som den efterfølgende planlægning
vil i overvejende grad bygge på Planstrategiens og
Miljøpolitikkens bæredygtighedsprincipper.

Borgernes adgang til naturen skal forbedres, bl.a. gennem
rekreativ udbygning af stisystemerne. Samtidig skal de
kulturhistoriske værdier beskyttes og bevares.

I forbindelse med den offentlige høring af
Helhedsplanen har såvel grundejere som fremtidige
bygherrer tilkendegivet, at man har et meget højt
ambitionsniveau med hensyn til bæredygtighed.

Bæredygtige transportformer som gang, cykling og
kollektiv trafik skal prioriteres i den fremtidige byudvikling
– Odense skal fortsat være Europas bedste cykelby, og
den kollektive trafik skal i højere grad gøres til et reelt
alternativ til transport i egen bil og skal have et mærkbart
kvalitetsløft.

Odense Kommune ser derfor frem til, at der opføres en
ny bydel, der lever op til de meget ambitiøse mål, som er
fastsat i kommunens Miljøpolitik. Odense Kommune kan
ikke indfri de ambitiøse mål alene og har heller ikke via
lovgivningen redkaber hertil. De ambitiøse mål kan derfor
kun opnås via et tæt og frugtbart samarbejde.

