> 3. BAGGRUNDSANALYSER
I dette afsnit præsenteres de analyser af landskabet,
bebyggelsesstrukturen og terrænet, der ligger til grund for
planens overordnede principper. Desuden præsenteres
de særlige beskyttelsesinteresser, der skal varetages i
forbindelse med udarbejdelsen af den sammenfattende
plan for området, hvor alle interesser og hensyn er
afvejet.

3.1 LANDSKABET
Den foreliggende analyse af de markante landskabstyper
i området bygger dels på iagttagelser i området og dels
på den landskabsanalyse (arealplan), der er udarbejdet i
forbindelse med forarbejdet til den nugældende Lokalplan
nr. 4-622 For et område ved Syddansk Universitet og
’Odense Golfklub’.
Landskabsanalysen skal identificere de vigtigste
identitetskabende elementer og de træk, der skal arbejdes
videre med i Helhedsplanen for området.
Syddansk Universitet og Syddanske Forskerparker ligger
placeret i landskabeligt smukke omgivelser med åbne
markjorder og værdifulde, gamle løvskove. Jorderne
hørte tidligere til landsbyerne Hjallese og Killerup samt til
Herregården Hollufgård.
Landskabet består af en række elementer, der alle er
karakterskabende for området:
Det åbne land (Agerlandskab)
Killerup Rende
Skovene
De levende hegn

Langs fredskoven syd for Universitetet er skovbrynet markeret med en sti, der skaber forbindelse til Lindved Å.

Landskabsrum
Det åbne landskabsrum ved Golfbanen
Stier (rekreative forbindelser)
Bebyggelsesstrukturen
Terrænet
Agerlandskabet
Landskabet bærer tydeligt præg af at være et gammelt
landbrugslandskab, hvilket blandt andet kommer
til udtryk gennem de mange levende hegn og den
allékransede forbindelsesvej mellem Hollufgård og
Odense By (Æblestien). Størstedelen af området drives
landbrugsmæssigt og dyrkes til vegetabilsk produktion.
Landbrugsjorderne syd for Killerup Rende samt store
dele af landbrugsjorderne langs Niels Bohrs Allé dyrkes
af KOLD college, og plejen af disse indgår som en del af
skolens undervisningsforløb.
Killerup Rende
Killerup Rende er en udløber af Lindved Å, og fremstår
som en afvandingsgrøft. Killerup Rende er beliggende
i en lavning i terrænet langs med den østvest-gående
stiforbindelse, men vandløbet opfattes kun svagt, da det i
dag er delvist skjult af skov og tætte læhegn.
Skovene
Landskabet er særligt præget af store skovområder af
høj kvalitet med smukke og veldefinerede skovbryn.
De fritliggende skove nord og syd for Universitetet er
gamle bondeskove fra 1800-tallet, som er en del af det
oprindelige landbrugslandskab. De gamle skove byder på
et rigt plante- og dyreliv, som eksempelvis relativt sjældne
orkideer. Disse skove er med til at definere universitetets
afgrænsning mod landskabet og “indpakker” bebyggelsen

Æblestien står som et smukt element i det åbne landskab,
og er med til at fremhæve terrænets kurver.

i en grøn ramme.
Randskoven langs Munkebjergvej er en nyere skov, som
blev plantet i forbindelse med universitetetsbyggeriet
i 1970’erne, men som sammen med de gamle skove
danner nogle markante skovbryn, der har stor betydning
som vægge i de enkelte landskabsrum. Randskoven
i den sydlige del af området består delvist af gamle
parcelskove, som er karakteriseret ved en “takket”
afgrænsning mod nord.
Selv om skovene i området arealmæssigt ikke er så
store, får man alligevel indtrykket af at befinde sig i et
skovrigt område, da store dele af området omkranses
af skov. Stiforløbene i området er med til at forstærke
skovfølelsen, da man skiftevis bevæger sig ind og ud
gennem skovene.
Levende hegn
De store, åbne vidder er flere steder brudt af læhegn,
der er med til at inddele området i større eller mindre
landskabsrum. De levende hegn fremstår således som
rumskabende elementer, der er karaktergivende og
definerer landskabets retninger. Æblestiens allétræer er
et af de vigtigste levende hegn, som er med til at give
karakter til området - særligt om foråret, hvor æbletræerne
står med smukke lyserødt blomstrende kroner.

lukkede landskabsrum nord for Killerup Rende end syd
for, idet landskabet her åbner sig mere op. Set fra Niels
Bohrs Allé opleves området ubebygget, idet universitetet
er skjult bag en kraftig og markant skovbeplantning. Den
visuelle kontakt fra Niels Bohrs Allé til landskabet mod syd
blokeres af skov og læhegn, hvorfor områdets egentlige
udstrækning ikke opfattes fra vejen.
Det åbne landskabsrum ved golfbanen
Mod øst grænser området op til et større, åbent
landskabsrum ved Odense Golfklubs arealer. Golfbanen
ligger som en del af en grøn forbindelse i tilknytning til
Lindved Å, der strækker sig fra Odense midtby mod nord,
til Glisholm herregårdslandskab mod syd. Golfbanens
strengt kultiverede landskab har et åbent udtryk i den
ellers tætte by. Offentligheden kan færdes på et stinet,
der forløber langs golfbanens østlige side, samt ad en
østvest-gående sti langs Killerup Rende, der forbinder
Universitetsområdet med boligområdet øst for golfbanen.
Banens arealer kan dog ikke anvendes til nærrekreative
områder, da der ikke er fri adgang. Det tætte læhegn langs
golfbanens vestlige skel hindrer en visuel sammenhæng
på tværs.

Landskabsrum
Hele området kan inddeles i en række større eller mindre
landskabsrum, der har hver sin egen karakter. Gældende
for dem alle er, at deres kanter er klart defineret af de
markante skovbryn, de tætte læhegn, og mod nord af
træbeplantningen ved Niels Bohrs Allé. Der er flere

Rekreative forbindelser
Stierne i det åbne land er med til at forbinde området
med den omkringliggende by og Odenses øvrige
grønne forbindelser. Stierne er placeret, så de byder på
varierende landskabsoplevelser langs hegn og vandløb,
igennem eller langs skovene og ud over de åbne marker
(Æblestien). Hovedstien fra campus-området til bydelen
vest for området løber i et varieret spor, der bevæger
sig skiftevis fra skov til åbent landskab, samtidig med at
man hele tiden har Forskerparken og Universitetet som

Det tætte læhegn langs Golfbanens vestlige grænse er med
til at hindre den visuelle forbindelse på tværs.

Det store landskabsrum mellem Universitetet og Forskerparken brydes af et perforeret læhegn.
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Agerlandskab

faste ankerpunkter. Der sættes dermed fokus på den
landskabelige oplevelse, idet man skiftevis bevæger sig
gennem åbne og lukkede landskabsrum langs et lige
stiforløb.
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Universitetet er placeret på en plint som hæver bebyggelsen,
og Campus-området fremstår derfor som en ø i landskabet

Idrætsområde

Bebyggelse (SDU)

kant

Bebyggelserne har hver deres bebyggelsesstruktur og
ligger som isolerede og lukkede bymæssige ”øer” uden
indbyrdes relationer. Bebyggelsen er ekstensiv med et
lavt byggeri i overvejende1-2 etager.

Markant skovbryn

Mod Hunderup skov

ov
Skarptskåret sk

Overgangene mellem bebyggelse og landskab er meget
veldefineret for alle tre områder. Universitetet er beliggende
på en hævet plint, mens Forskerparken og daginstitutionen
afgrænses af jordvolde mod nord. Omkring forskerparken
er der endvidere gravet en grøft.
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3.2 BEBYGGELSESSTRUKTUREN
Bebyggelserne i området rummer Odense Universitet,
Forskerparken samt Børneinstitution Hjallese (den
tidligere flygtningelandsby). Alle bebyggelserne har
det karaktergivende fællestræk, at de ligger som
bebyggede øer i landskabet. Bebyggelsesprincippet med
velafgrænsede, bebyggede områder har medvirket til, at
store landskabsområder har kunnet friholdes for byggeri.
Bebyggelsen er ikke synlig i landskabet, idet den skjules
af skov og voldanlæg.
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De stiplede stier på illustrationen side 6 viser det
overordnede stiforløb i området, hvoraf de fleste har
fast asfaltbelægning og belysning. Disse stier fungerer
primært som gang-/cykelstier til Universitetet. Udover
de overordnede stier findes der mindre skovstier, som er
med til at skabe en rekreativ forbindelse fra boligområdet i
nord til herregårdslandskabet ved Hollufgård i syd.

Fredskov

Fredskov

Fladt landskab

Parcelskov

Mod Glisholm

Universitetet er opført i en stram struktur orienteret nordsyd med større bygningskroppe opført i to etager med stue,
1.sal samt kælder i terrænniveau. Bebyggelsesplanen er
formet med en klar og let opfattelig bebyggelsesstruktur.
Forskerparken er et nyere byggeri, hvis struktur knytter sig
til den cirkelformede ”matrikel”, den er placeret indenfor.
Daginstitutionen har en midlertidig konstruktion, hvor
de enkelte barakker er placeret i et frit spil afgrænset af
jordvolde mod nord og randskoven mod syd.
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3.3 TERRÆNET
Området er svagt kuperet med en øst-vest gående
mindre lavning ved Killerup Rende umiddelbart syd for
Universitetet. Nord for lavningen stiger terrænet svagt,
mens det syd for Killerup Rende opleves som fladt.

Forskerparken

Æblestien skærer sig ind over områdets højeste punkt vest
for Universitetet og forløber på tværs af landskabskoterne
ned mod Killerup Rende for igen at stige svagt mod syd.
Stien indtager en særlig position i landskabsbilledet,
idet den er med til at give en særlig tydelig oplevelse af
landskabets topografi. Langs med Niels Bohrs Allé er
landskabet svagt kuperet og fornemmes relativt fladt.

SDU

Snit A-A herunder viser områdets terræn langs Æblestien,
og som det kan ses på snittet, er området relativt fladt.
Der kan dog fornemmes en svag lavning i den centrale del
af området ved Killerup Rende.

A

Områdegrænse
Munkebjergvej

Randskoven

Områdegrænse
Højeste punkt i området

Killerup Rende
Lavning

Relativt fladt landskab

Hjallese-Hestehave skov
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3.4 BESKYTTELSESINTERESSER
Beskyttet natur
Inden for området findes en række mindre
vandhuller, Killerup Rende, Lindved Å samt et større,
sammenhængende eng- og moseområde langs Lindved
Å, der alle er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er en beskyttelseslinie på 150 m omkring Lindved Å,
inden for hvilken der ikke må opføres bebyggelse.
Lindved Å er udpeget som et Natura 2000-område. Det er
særligt værdifulde naturområder med krav om beskyttelse
og genopretning efter Miljømålsloven m.v. Der findes
desuden en række diger i området, som er rester af den
gamle markstruktur.
Fredskov og skovbyggelinie
Alle skove i området er karakteriseret som fredskove, hvilket
betyder, at man ikke må bygge i skovene eller fælde dem.
Fredskovpligten kan dog ophæves i helt særlige tilfælde,
hvis de samfundsmæssige hensyn vejer tungere end
hensynet til skoven, og hvis der ikke kan findes alternative
placeringsmuligheder for det pågældende anlæg.
Skovene er pålagt en 300 m skovbyggelinie, målt fra
skovbrynet. Skovbyggelinien omfatter derfor det meste
af området. Linierne er indført for at varetage såvel
landskabelige, biologiske som rekreative hensyn. De har
til formål at sikre skovenes landskabelige værdi og bevare
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og
dyrelivet.
Sjældne planter og dyr
Skovene “Moseskov” og “Fællesskov” omkring
universitetet samt “Hjallese-Hestehave skov” er gamle
bondeskove, hvor der er registreret bestande af sjældne
planter og insekter, bl.a. de såkaldte Habitat-arter. De tre
skove vurderes at være af stor botanisk betydning i kraft
af deres store bestand af den fredede orkide “Tyndakset
Gøgeurt” samt en række andre relativt sjældne planter.
Arkæologi og kulturhistorie
Odense Bys Muséer har udarbejdet en generel vurdering
af de arkæologiske interesser i området. På baggrund af en
arkivalsk kontrol, som indbefatter hidtidige udgravninger,
undersøgelser og fund i området, vurderer Muséerne, at
der er mulighed for at finde “skjulte” jordfaste fortidsminder
på de hidtil ikke-undersøgte arealer. Dette kan være i
form af enkeltliggende hustomter, større bosættelser og/
eller gravpladser. Når det kommende byggeris eksakte
placering kendes, kan Museerne udarbejde en mere
detaljeret udtalelse om de arkæologiske interesser på
de pågældende arealer. Fund af fortidsminder vil som
udgangspunkt ikke være til hinder for bebyggelse, men
kan forsinke projektets gennemførelse. Det vil derfor være
en fordel at gennemføre nogle forundersøgelser.

10

På illustrationen til højre er de hidtidige historiske fund i
området angivet.
Den diagonale markvej, Æblestien, fra Hollufgård til
Forskerparken er et gammelt digeforløb, der betragtes
som et vigtigt kulturhistorisk spor.

Hede
§ 3 sø

Killerup er en lokalplanlagt bevaringsværdig landsby
i byzone. Odense Bys Muséer ser det som en særlig
situation, at Killerup ikke er blevet opslugt under
efterkrigstidens store udvidelse af Odense by, men stadig
ligger som en selvstændig bebyggelse. Det vil derfor
være en stor kvalitet for oplevelsen af landsbymiljøet, at
der friholdes et areal omkring bebyggelsen.
Håndtering af overfladevand
De planlagte store bebyggelser i området vil medføre, at
der vil blive genereret meget store regnvandsmængder
fra tagarealer, parkeringspladser og andre befæstede
arealer.
Der er i Odense Kommunes Miljøpolitik fastsat et langsigtet
mål om, at overfladevand skal nedsives, forsinkes eller på
anden vis håndteres lokalt.

Moseskov

I den videre sagsbehandling vil der blive taget stilling
til, hvordan regnvandet kan håndteres på optimal vis.
Det må i den forbindelse forventes, at der skal etableres
regnvandsbassiner i forbindelse med byggerierne for at
sikre en hensigtsmæssig afledning af regnvandet, evt. i
form af åbne rekreative elementer.
Landbrugsloven
På arealer med landbrugspligt må der ikke ske ændringer
af de bestående forhold, før landbrugspligten er ophævet.
Øvrige interesser.
Der er gennemført en undersøgelse af, om planområdet
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Området er et såkaldt OD-område (et drikkevandsområde).
Vandindvindingen er opgivet, primært som følge af en
stigende hårdhed i grundvandet - en effekt, der skyldtes,
at man havde indvundet for kraftigt i området og derved
sænket grundvandsspejlet for meget.
Mulighederne for nedsivning skal først kortlægges, men
det må forudses, at de fremtidigt store vandmængder ikke
kan afledes alene ved nedsivning. Regnvandsmængder,
der ikke nedsives, skal i udgangspunktet afledes
enten til kloak eller til recipient. Odense Vandselskabs
afløbsledninger i området har begrænset kapacitet,
ligesom direkte udledning til Killerup Rende og Lindved Å
også må forventes at være begrænset, set i forhold til de
store vandmængder.

Bopladsspor

Mose
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Fredskov

Dige

Skovbyggelinie 300 m

Dige

Højryggede agersystemer
Fund af bronzesværd

§ 3 beskyttet eng
§ 3 beskyttet sø

kogegruber fra oldtiden

Hjallese-Hestehave skov

Skovbyggelinie

§ 3 beskyttet mose
Åbeskyttelse
Beskyttet jord-og stendiger
Beskyttede vandløb
Kulturhistorisk spor
Arkæologisk fund
Projektområde

belastes med støj eller luftforurening fra virksomheder og
støj fra Niels Bohrs Allé.
Undersøgelsen viser, at der i forbindelse med den
efterfølgende planlægning vil være behov for en nærmere
undersøgelse af støj fra følgende virksomheder: L& H
Rørbyg, Hestehaven 100, Roulund Braking, Hestehaven
51, Metax Olie A/S, Niels Bohrs Allé 148, Bilka, Niels

Bohrs Allé 150, Genbrugsstation, Niels Bohrs Allé 148B.
Der vil desuden være behov for en nærmere undersøgelse
af luftforureningen fra L&H Rørbyg A/S.
Beregninger af støj fra Niels Bohrs Allé viser, at der skal
tages vidtgående støjhensyn i forbindelse med placering
af støjfølsomme arealanvendelser og eventuelt ved
udformning af bebyggelsen langs Niels Bohrs Allé.

