> 6. NY BEBYGGELSE OG INFRASTRUKTUR
6.1 FORUDSÆTNINGER FOR BE-

at arealbehovet er på ca. 750.000 m2.

BYGGELSEN

Et nyt universitetshospital ved siden af universitetet vil
betyde, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og
øvrige fakulteter, psykiatrien samt Forskerparken vil blive
geografisk samlet med de deraf følgende muligheder
for synergi. Placeringen af det nye universitetshospital
vil blandt andet give et endnu bedre samspil mellem
det somatiske og det psykiatriske sygehusvæsen. Det
forventes ligeledes, at koblingen mellem forskningen på
Syddansk Universitet og det nye universitetshospital vil
blive forstærket og udbygget, således at forskermiljøet
forstærkes væsentligt.

Området ved Syddansk Universitet omfatter et areal på ca.
310 ha. Med udvidelsesønsker fra Syddansk Universitet,
evt. placering af et nyt universitetshospital (Nyt OUH) og
byggeønsker for Syddanske Forskerparker forventes det,
at disse tre megafunktioner vil lægge beslag på ca. 1/3 af
det samlede grundareal.
De tre funktioner udgør dermed også de væsentligste
generatorer for udviklingen af området. Brugerne af disse
megafunktioner vil i høj grad være med til at definere,
hvilke øvrige byfunktioner, der vil blive udlagt i området.
Eksempelvis vil konferencefaciliteter, læge/sygepleje/
forskerboliger og hotel være funktioner, der kan placeres i
området og servicere brugerne.
Etablering af et nyt universitetshospital i området
betinger en nær tilknytning til Syddansk Universitet,
således at de forskningsrelaterede funktioner kan
placeres i direkte sammenhæng. Samtidig kræver et nyt
universitetshospital et meget stort grundareal, så der
er tilstrækkeligt med udvidelsesmuligheder fremover.
Placeringsmæssigt skal et nyt universitetshospital kunne
vejbetjenes hensigtsmæssigt og med kort afstand til
de vigtigste større veje i byen samt motorvejen. Disse
forudsætninger betyder, at der reelt kun eksisterer to
lokaliseringsmuligheder inden for området, som er enten
vest eller syd for universitetet.
I forarbejderne til nærværende plan er begge placeringer
vurderet. Region Syddanmark og Syddansk Universitet
har begge peget på den sydlige placering, primært
af pladshensyn, men også for at opnå den mest
hensigtsmæssige kobling mellem institutionernes
aktiviteter. Odense Kommune har støttet dette positivt,
hvorfor planen her omhandler den sydlige placering af
et Nyt OUH. Parternes nærmere argumenter fremgår
nedenfor.
Nyt Universitetshospital (Nyt OUH)
Nybygning af et universitetshospital ved siden af
Syddansk Universitet er i følge Region Syddanmark en
unik mulighed for at skabe et universitetshospital, som
kan levere højt specialiseret behandling til patienter i
regionen og tiltrække patienter fra store dele af Danmark
og fra udlandet. Et nyt universitetshospital vil samtidig
gøre det muligt at fastholde og udvikle hospitalet, således
at det fortsat vil gøre sig gældende nationalt såvel som
internationalt. Som udgangspunkt planlægges med
opførelsen af et Nyt OUH i størrelsesordnen 332.000
m2 (bruttoetageareal). For at sikre udvidelsesmuligheder
i hospitalets forventede levetid, planlægges der med
udvidelser på op til 100 % af dette areal. Regionen anslår,
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Opførelsen af et nyt universitetshospital vil give mulighed
for, at der etableres en meget fleksibel bygningsmasse,
hvilket ikke i nær samme grad ville være muligt ved en
ombygning af det eksisterende universitetshospital i
Odense. En nyopførelse vil blandt andet betyde, at man
ikke vil blive mødt af fysiske hindringer ved eksempelvis
omlægning fra stationær til ambulant aktivitet. Et nyt
universitetshospital vil også medføre, at driften vil kunne
effektiviseres væsentligt blandt andet på grund af en
bedre logistik, ny teknologi og nye og mere effektive
arbejdsgange.
Et afgørende element i planlægningen og udviklingen af et
nyt universitetshospital i Region Syddanmark er at skabe
gode og sammenhængende patientforløb for patienterne.
Dette gælder mellem praktiserende læger og sygehus,
internt på sygehuset og mellem sygehusene i regionen.
Dette gælder ligeledes i forhold til indsatsen i den
præhospitale fase, i forhold til psykiatrien, genoptræningen
og kronikerindsatsen i kommunerne.
Opførelsen af et nyt universitetshospital er derfor en
enestående mulighed for at lade hensynet til patienterne
og ”de gode patientforløb” være et af fundamenterne
for dimensionering og indretning af fremtidens
sygehus. Planlægning og dimensionering af det nye
universitetshospital vil blandt andet tage udgangspunkt
i sammenhængende patientforløb og evidensbaseret
design af de fysiske rammer. Det er væsentligt, at der
skabes mulighed for et fleksibelt og fremtidssikret Nyt
OUH.
Region Syddanmarks faglige argumenter for placering af
hospital nær universitet.
For Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er det essentielt,
at Nyt OUH placeres, således at der er bygningsmæssig
kontinuitet mellem Syddansk Universitet og Odense
Universitetshospital, blandt andet for at understøtte den
translationelle forskning – den hurtige overførsel af viden
fra laboratorier til klinik, og ekstensiv/udstrakt kontakt
mellem klinikere med påtrængende relevante spørgsmål

og miljøer, som er i stand til at besvare dem. Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet er på mange måder
brobygger mellem Universitetshospitalets afdelinger
og Syddansk Universitets øvrige fakulteter, særligt Det
Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet,
men også med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og
Det Humanistiske Fakultet. Der er ekstensive forskningsog undervisningssamarbejder mellem fakulteterne, og
universitetet forudser, der ligger betydelige uudnyttede
potentialer.
Sammenbygning af Nyt OUH og Syddansk Universitet
giver mulighed for at skabe en sammenhæng mellem
universitet og hospital som vil være unikt i Danmark,
og som vil kunne danne rammerne for et (sundheds)
videnskabeligt miljø af verdensklasse. Der kan skabes
fælles faciliteter og fælles fagligt og socialt miljø.
Det videnskabelige personale, undervisere og studenter
skal kunne færdes frit på begge institutioner og benytte
faciliteter på begge institutioner med henblik på forskning
og uddannelse.
Begrundelser for en placering af Nyt OUH syd for Syddansk Universitet.
Region Syddanmark og Syddansk Universitet har i
fællesskab fremsendt følgende begrundelser for, at en
sydlig placering af Nyt OUH foretrækkes.
Syddansk Universitets bygningsanlæg på Campusvej er
i sin struktur nord/syd-gående. Det indre forløb af gange
og den ydre infrastruktur af veje og stier lægger op til en
fremtidig vækst mod syd. Ved en sydlig placering vil de to
institutioner kunne sammenbygges henover den sydlige
parkeringsplads. Områdets skovbeplantning vil således i
vid udstrækning kunne bevares og indgå i den endelige
landskabelige udformning.
En placering af det nye universitetshospital vest for
universitetet er uhensigtsmæssig af følgende grunde:
* Universitetet ønsker mulighed for vækst mod vest på det
længere sigt.
* På det korte og mellemlange sigt ønsker universitetet at
anlægge en temapark på det vestlige område.
* Ved en placering af hospitalet mod vest vil den planlagte
letbane skulle ledes tværs gennem universitetets
strukturer.
Friholdelse af arealerne mod vest vil kunne give KOLD
college mulighed for fortsat drift af deres jordbrugsuddannelser.
Pladsbehov for Universitetshospitalet i Odense
Som det fremgår ovenfor er Region Syddanmarks
forventede kapacitets- og arealbehov for Nyt OUH i
Odense på 332.000 m2 (etageareal) med en langsigtet
udvidelsesmulighed på 100 %.

I bilag til forarbejderne til denne Helhedsplan er der
udarbejdet et volumenstudie, der skal belyse mulighederne
i forhold til de krav, et universitetshospital vil stille over
de næste 25 år. Volumenstudiet viser, at der er behov
for et grundareal på ca. 450.000m2 til et byggeri på ca.
500.000m2.
Parkering til et nyt universitetshospital skal dækkes som
terræn- og kælderparkering. Der forventes at blive behov
for 4-5.000 p-pladser. Såfremt 1/3 af pladserne anlægges
som terrænparkering og resten som kælderparkering, vil
det betyde, at omkostningerne til parkering bliver større end
tilsvarende andre sygehusprojekter, hvor terrænparkering
udgør en større del af parkeringsløsningen. En øget andel
af kælderparkering vil til gengæld give mulighed for større
grønne rum i hospitalsområdet. Den terrænparkering,
der anlægges kan endvidere udformes som flere mindre
grupper, der ikke virker så dominerende i området.
Syddansk Universitet
Syddansk Universitet har ønsker om en udvidelse af
universitetet på ca. 50.000 m2. Efter en udvidelse af
universitetet i 2001 ønsker Syddansk Universitet ikke, at der
skal ske en yderligere fortætning inden for den eksisterende
campusbebyggelses afgrænsning. Den foretrukne
udvidelsesretning er vest for det eksisterende byggeri.
Udvidelse med forskningsrelaterede funktioner i
forbindelse med et nyt universitetshospital i området
skaber behov for yderligere udvidelsesareal. Dette skal
placeres i sammenkoblingen mellem universitet og et nyt
universitetshospital.
Helhedsplanen for området lægger op til, at der bygges
højere og mere urbant i universitetsområdet. Det store,
ubebyggede landskab med campusbyggeri overgår til
et bymæssigt landskab med en karaktergivende grøn
struktur, hvilket stiller nye krav til det kommende byggeri.
Universitetet bør bygge højere og i større grad etablere
parkering under terræn.
Syddanske forskerparker
Forskerparken ligger idag vest for universitetet tæt
på Munkebjergvej. Idag er området på knap 8.000 m2
byggeri, men der er planer om at udvide forskerparken, så
den kan rumme ialt 100.000 m2 byggeri. Det er ønsket, at
udvidelsen kan ske i og omkring det eksisterende byggeri
samt ved Niels Bohrs Allé nordvest for universitetet.
Forskerparken vil sammen med universitetet og et nyt
universitetssygehus kunne bidrage til synergier på
sundheds-, forsknings- og uddannelsesområdet.
Portalbyggeriet
I området nord for universitetet langs Niels Bohrs Allé er

der planer om at opføre ”portalbyggeri” på ialt 85.000m2.
Det kan rumme forskellige bymæssige funktioner,
herunder konferencefaciliteter, hotel, café, restaurant,
kontorerhverv mv. Portalbyggeriet skal give området stor
synlighed.
Desuden er der planer om at bygge forskerboliger og
et kollegium for internationale studerende samt boliger
til familier med tilknytning til områdets uddannelses-,
forsker- og erhvervsvirksomheder i øvrigt. 1/3 af arealet i
portalområdet planlægges anvendt til boliger.
Der er ønske om at opføre et kollegiebyggeri på ca. 5.000
m2, hvilket der er mulighed for efter gældende lokalplan.
At de studerende kommer til at kunne bo i området vil
have en stor betydning for det liv, der vil blive levet på
stedet, og det vil skærpe kravene til fællesarealerne.
Boliger i området åbner mulighed for opførelse af cafémiljø, nærbutikker mv. Kollegiebyggeriet tænkes placeret
i området mellem Niels Bohrs Allé og Universitetet.
KOLD college
KOLD college er beliggende vest for Munkebjergvej. I
dag forpagter KOLD college marker i planområdet til
undervisningsbrug. Dette vil skolen fortsat gerne gøre,
og skolen har et minimumsbehov på 40 ha for at være
sikret en langsigtet overlevelse.
Såfremt Munkebjergvej udbygges og forlænges, mener
skolen, der vil blive behov for en vejadgang under
Munkebjergvejs forlængelse, for at eleverne kan komme
til undervisningsarealerne i området.
Skolen har oplyst, at den kan være med til at spille
en væsentligt rolle i udvikling og fastholdelse af
et ’rekreativt’ landbrug med både plantedyrkning
og dyrehold, og at skolen kan bidrage til især de
åbne rums landskabskvaliteter samt understøtte de
kulturhistoriske spor fra det gamle landbrugslandskab.
Der har været holdt møde og korresponderet med
grundejerne og Syddansk Universitet med henblik på at
sikre de nødvendige arealer til undervisningsbrug.
Syddansk Universitet ønsker at etablere en temapark i
området og kan derfor ikke afse arealer til KOLD college.
Freja har skriftligt oplyst, at Kold College vil have mulighed
for at leje arealer til uddannelsesformål, så længe
ejendommene er i Frejas ejerskab og ikke er planlagt til
andet formål. Freja oplyser, at en væsentlig del af området,
dvs. området syd for Killerup Rende, formentlig vil skulle
sælges og anvendes i forbindelse med etableringen af Nyt
OUH, hvor det så vil være Region Syddanmark, der på
sigt vil komme til at sætte rammerne for denne mulighed.
Ifølge Region Syddanmark vil dele af arealet kunne

anvendes til landbrug i en lang årrække. En endelig
afklaring vil dog først kunne foreligge i midten af 2010, når
resultatet af en projektkonkurrence for Nyt OUH kendes.
KOLD college kunne være interesseret i dyrkbare arealer
ved Glisholm, selv om dette ikke er så attraktivt på grund af
afstanden fra skolen. Odense Kommune har stor interesse
i at få plejet kommunale naturarealer ved afgræsning.
Omkring Hollufgård og Glisholmskoven er der i dag flere
forskellige større arealer, hvor der foretages naturpleje,
og hvor det gennem samarbejde og planlægning vil være
muligt at tilgodese KOLD colleges behov for arealer, dog
ikke til egentlig dyrkning.
Odense Golfklubs bane
Golfbanen ligger placeret øst for området. Golfklubben
har ønske om en udvidelse på 8-10 ha mod vest i den
sydligste del af området til en driving range, hvilket der
er mulighed for ifølge den gældende lokalplan. Såfremt
golfbanen udvides mod vest inden for helhedsplanens
område, vil det betyde, at der er mindre areal til rådighed
for et Nyt OUH.

Eks. bygningsmasse

Udvidelse

Grundareal

SDU

147.000 m2

50.000 m2

350.000 m2
Eksisternde

1.500 stk/
37.500 m2

Nyt Universitetshospital

0 m2

282.000 m2 +
50.000 m2

400.000 m2
Vurderet

min. 3.100 stk/
2
75.000 m

Syddanske
Forskerparker

7.500 m2

100.000 m2

2.000 stk/
50.000 m2

Kollegium

0 m2

5.000 m2

30 stk/
750 m2

Portalbyggeri:
- Konference
- Café/rest.
- Hotel

0 m2

85.000 m2

1.700 stk/
42.500 m2

Megafunktionernes udvidelsesbehov

Boldklubben B 1913
B 1913 har i dag klubfaciliteter, herunder træningsbaner,
fælles med Syddansk Universitet. Odense Kommune v/
Fritidsafdelingen har finansieret såvel anlæg som drift af
banerne.
Syddansk Universitet har oplyst, at universitetet ønsker
at have fri rådighed over alle baner. B 1913 mener omvendt heller ikke, klubben har optimale klub- og træningsfaciliteter.
Der har været holdt møde med grundejerne og Syddansk
Universitet for at drøfte klubbens behov. Det er aftalt,
at Syddansk Universitet og Odense Kommune fortsat
arbejde sammen om brug af banerne. Der arbejdes
samtidig på at øge antallet af baner, evt. i samarbejde
med en mulig kommende idrætsefterskole. Det overvejes
at bygge et nyt klubhus til B 1913 mellem eksisterende
parkeringsplads og banerne, så universitetet kan overtage
B 1913´s nuværende klublokaler i universitetsbyggeriet.
Dette forsøges handlet på plads mellem parterne.
Paranaut og Dragen Fyn
Paranaut og Dragen Fyn benytter i dag området til
paraglidning og drageflyvning. Begge aktiviteter er
fritidsflyvning med skærm/drage. Flyvningen starter via
en optræksbane i området, men kan foregå over lange
afstande. De 2 klubber er indforstået med, at det ikke
er muligt at dykre fritidsinteressen i området, når der
planlægges med så store byggerier. Odense Kommune
vil være opmærksom på klubbernes behov i forbindelse
med den fremtidige (rekreative) planlægning.

Parkeringsbehov

85.000 m2
4 etager

1.700 p-pl.
42.500 m2

Portalbyggeri
120.000 m2 grundareal
Kollegium
15.000 m2

1.500 p-pl.
37.500 m2

197.000 m2
2 etager

5.000 m2
2 etager

100.000 m2
3-4 etager

30 p-pladser
750 m2

Universitet
350.000 m2 grundareal

2.000 p-pladser
50.000 m2
Forskerpark
130.000 m2 grundareal

3.000 p-pladser
75.000 m2

Universitetshospital
400.000 m2
grundareal

332.000 m2
2 etager

Principielt arealbehov for udvidelse af eksisterende samt nybyggeri
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6.2 INFRASTRUKTUR OG FORUDSÆTNINGER
Trafikale forhold
Odense Kommune har i samarbejde med COWI vurderet
infrastrukturen i området.
Der etableres ikke veje for gennemkørende trafik i
området. Syddansk Universitet og Portalbyggeriet har
vejadgang fra Niels Bohrs Allé ad Campusvej.
Den nye Forskerpark forsynes med vejadgang fra
Niels Bohrs Allé ad eksisterende veje (Munkebjergvej
eller Campusvej), evt. suppleret med maksimalt 1
ny adgang, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt/
nødvendigt. Vejadgangen kan i givet fald etableres
ved eksisterende signalregulering ved Brobygårdvej.
Vejadgang forudsætter lukning til Brobygårdvej.
Nyt OUH skal trafikbetjenes fra Munkebjergvej ved egen
tilslutning til Munkebjergvejs forlængelse, idet der ikke
vil være sideveje på strækningen mellem Hestehaven
og Landbrugsvej. Krydsningen skal signalreguleres.
Vejtilslutningen skal minimum være 200 m fra krydset
mellem Munkebjergvej og Hestehaven. Dette af hensyn
til trafikafviklingen mod sygehuset ved vagtskifte og
placering af et evt. busstoppested i forbindelse med
busbetjening af området syd for Hestehaven.
Trafikmodel-beregninger viser,
Munkebjergvej mod motorvejen
vej. Trafikmodellen viser også,
bibeholdes som en 4-sporet vej
Munkerisvej.

at forlængelsen af
skal være en 4-sporet
at Munkebjergvej skal
frem til Ring 2, dvs. til

Hestehaven må ikke anvendes som udrykningsrute, fordi
en sådan udryknings-rute vil føre igennem et eksisterende
boligområde, hvori der også ligger en skole.
Det forudsættes, at der parallelt med en ny (intern)
fordelingsvej gennem området også kan anlægges en
eventuel letbane til betjening af området.
En
letbane
til
området
skal
komme fra
detailhandelsområdet ved Rosengårdcentret og Bilka,
via Gørtlervej. Denne linieføring vil give størst mulig
passagergrundlag for letbanen.
Letbanen mod universitetet og hospitalet er planlagt med
forbindelse til Hjallese Station og en ”Park & Ride” - plads
ved Hestehaven. Det er derfor nødvendigt at føre letbanen
ud i kvadrantens sydvestlige hjørne.
Den interne vej og letbanen skal gennemskære Killerup
Rende og forløber gennem et næsten fladt landskab for at
krydse Æblestiens sydlige del.
Med denne linieføring vil letbanen få et lige forløb nord-
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Rosengårdcentret/
Bilka-området

syd gennem Universitetsområdet frem til Nyt OUH, og det
vil give en god og komfortabel oplevelse. Det vurderes, at
letbanen kan komme fra universitetet til hospitalet uden at
gribe nævneværdig ind i fredskoven syd for universitetet.
Letbanedækning af den kommende ny forskerpark vil dog
ikke være optimal.
På illustrationsskitsen er vist mulige linieføringer af veje
og eventuel letbane. For Munkebjergvejs forlængelse
gælder, at interessezonen for denne vejudbygning, som
den nu fremgår af forslag til Kommuneplan 2009-2021,
er lagt ind på skitsen. Fastlæggelsen af den endelige
linieføring kræver en omfattende planlægning, hvor
der bl.a. skal tages hensyn til støj ved nærliggende
boligområder samt til fredskov i området.
Miljøministeriet har i forbindelse med høring af
Helhedsplanen udtalt, at forlængelsen af Munkebjergvej
samt den interne vej og letbanen mellem Syddansk
Universitet og Nyt OUH ser ud til at kunne etableres, så
fredskoven ikke gennemskæres, hvorfor der næppe kan
opnås dispensation til dette.

Niels Bohrs Allé

Stiforbindelse

Stiforbindelse til
Hunderup skov

S
Landbrugsvej

KOLD college
Ny intern vejføring

Forbindelse til
Lindved Å

Stiforbindelse

Letbanens forløb er på illustrationsskitsen tilrettet i
overensstemmelse med Miljøministeriets bemærkninger,
sådan at letbanen (og den interne vej) ledes uden om
fredskov igennem den nuværende parkeringsplads på
den sydlige del af universitetsområdet.
Såvel den interne vej, letbanen som den ønskede fysiske
sammenbygning - ’koblingspunktet’ - mellem Syddansk
Universitet og Nyt OUH er markeret med en pil. Ifølge
Ministeriet skal der redegøres for nødvendigheden af
bebyggelse dette sted. Bebyggelsen må derudover ikke
medvirke til, at den interne vej og letbanen kommer til at
gennemskære skoven.

S

Munkebjergvej

Stiforbindelse

S

Hestehaven
Principiel linieføring for Letbane
Stiforbindelse til Herregårdslandskab
Letbane
Mulig vejføring

Linieføring af vej til
Nyt OUH

Llinieføring af adgangsvejen til Nyt OUH fra Munkebjergvejs
forlængelse er placeret på baggrund af Miljøministeriets
anbefalinger af, hvor gennemskæring tager mest
hensyn til skov- og naturinteresserne. Miljøministeriet
har udpeget 2 mulige trachéer, hvor gennemskæringen
tager mest hensyn til, hvor skoven har været vedvarig
skov i længst tid samt til det friluftsmæssige hensyn, at
børnene i institutionen i den tidligere flygtningelandsby får
let adgang til skoven, og at denne påvirkes mindst muligt
af støj.

På illustrationsskitsen er vist en interessezone for Munkebjergvejs forlængelse, principiel linieføring for adgangsvej til Nyt OUH fra
syd, principiel linieføring af intern vej og letbane. Den endelige placering af trachéerne fastlægges ved detailprojektering, hvor bl.a.
hensyn til fredskov skal indgå, jvf. tekst.

Ud over det på skitsen angivne traché havde
Miljøministeriet tillige angivet et østligere beliggende
traché. Dette er fravalgt, da det ville komme til at ligge
meget tæt på en beboelsesejendom. Endelig placering
af trachéet kræver en omfattende planlægning, hvor alle
interesser skal afvejes.

Det skal sammenfattende fremhæves, at der er tale
om interessezoner og -linier. Den endelige placering
fastlægges ved detailprojektering, hvor samtlige interesser
belyses og afvejes.

Interessezone for Munkebjergvejs
forlængelse

Endelig fastlæggelse af interne veje og letbanen, herunder
stationsområdet for letbanen i området syd for Killerup
Rende, udformes i samarbejde med Region Syddanmark
og i relevant omfang med Syddansk Universitet.

I forbindelse med beslutningen om anlæg af 1. etape af
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letbanen må det forventes, at der skal reserveres et areal
på 30.000 m2 til depot og værkstedsanlæg til letbanen.
El- og fjernvarmeforsyning
Energi Fyn har oplyst, at der skal indtænkes areal til
en transformerstation. Det må forventes, at der skal
etableres en såkaldt 60/10 transformer, der inclusiv
nødstrømsanlæg har et arealebehov på ca. 1.000 m2.
I følge Fjernvarme Fyn A/S kan planområdet varmeforsynes
med fjernvarme ved forstærkning og udvidelse af det
eksisterende fjernvarmenet.

