> 2. BYDELEN
Området ligger i luftlinje ca. 4 km sydøst for Odense
Banegård og er på ca. 1½ x 2 km.
Trafikalt er området velbetjent med en beliggenhed nær
den Fynske motorvej og en planlagt motorvejstilslutning
umiddelbart syd for området. Svendborgbanen har stop
i Hjallese ca. 1 km vest for området. Området betjenes
desuden af bybusser i dag, og en planlagt fremtidig letbane
vil i givet fald supplere den kollektive trafikbetjening.

Odense Fjord

Campus med Syddansk Universitet blev opført i 197180 efter konkurrence i 1967 vundet af arkitektfirmaet
Krohn og Hartvig Rasmussen v/ arkitekt Knud Holscher.
Løbende om- og tilbygninger har betydet, at campusdelen
i dag omfatter ca. 150.000 m2 brutto bygningsareal.
Universitetet har udtrykt ønske om en udvidelse på 30
% indenfor de nærmeste 5 år samt yderligere udvidelse
længere ude i fremtiden.

Odense Kanal

Stavids Å

Det oprindelige vinderforslag var tænkt til at kunne rumme
en udflytning af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
der så skulle placeres syd for det nuværende
universitetsbyggeri. Dette blev aldrig en realitet.
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Syddansk Universitet har godt 12.500 studerende og
800 ansatte på området. Der er desuden anlæg til
idræt, boldbaner, svømmehal m.m. umiddelbart vest for
universitetsbyggeriet.

Rosengårdcentret
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Mod syd findes herregårdene Hollufgård og Glisholm
samt et erhvervsområde.
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Området omkranses af boligområder og Lindved Å kilen,
som løber langs områdets østlige grænse. Boligerne i de
omkringliggende områder er meget varierede og består
overvejende af fritliggende enfamiliehuse, men også
af rækkehuse og etagebyggeri med bl.a. kollegie- og
ungdomsboliger.
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Umiddelbart vest for området findes KOLD college, der
benytter arealer i området i deres undervisning. Nord
for området ligger det regionale aflastningscenter for
detailhandel Sydøst (området ved Rosengårdcentret og
Bilkabyen). Mod øst findes Odense Golfklubs golfbane.

Lindved Å

Erhverv

Syddanske Forskerparkers afdeling i Odense ’Forskerparken’ - ligger i områdets nordvestlige del.
Forskerparken rummer i dag ca. 7.500 m2, og planlægges
udvidet løbende gennem den nærmeste årrække.
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