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> 7. KONKRETISERING AF

Munkebjergvej

DE NYE PLANPRINCIPPER
Båndbyen i landskabet
Overordnet ligger de tre megafunktioner i forlængelse af
hinanden i et bånd, der løber fra skovkilen til skovryggen
samt langs Niels Bohrs Allé. Det skaber et stort grønt åbent
landskabsrum vest for universitetet, der afgrænses af
Killerup Rende, og som evt. kan dyrkes landbrugsmæssigt.
Båndet ned igennem de tre urbane områder vil være
den vigtigste adgangsvej til byfunktionerne, og den vil
samtidig forbinde stierne ud i de tilstødende skovområder.
Der bliver dog ikke mulighed for gennemkørende biltrafik.
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På kortet 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 side 18.
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7.1 DEN BEBYGGEDE STRUKTUR
Bebyggelsen placeres i en grøn struktur, der er med til
at holde sammen på de forskellige typer af funktioner,
der kommer til at være i området. Det er en målsætning i
Odense Kommunes Miljøpolitik, at nyt byggeri er indpasset på stedet.
Bebyggelsen skal have en bymæssig karakter og en større tæthed end det eksisterende byggeri i området idag.
Der skal skabes den største bygningsmæssige tæthed
omkring de nye overordnede veje gennem området, jvf.
skitsen på modstående side, og der skal arbejdes for at
lave markante pladsdannelser eller knudepunkter/stationer på den interne vej, herunder lægges der op til, at
universitetet kan skabe et mere markant centrum, understøttet af et højere byggeri.
Den overordnede retning i Universitetsområdet er nordsyd, og området ligger som en bebygget flade i det åbne
landskab. Det er omkranset af skove og bearbejdede
skrænter, der danner en skarptrukket afgrænsning mod
det åbne landskab.
Et nyt universitetshospital kan indplaceres, så det følger
den overordnede retning, der udgøres af bygningerne i
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Universitetet. Der skabes hermed en homogen bebyggelsesstruktur i området, der er med til at skabe en vis
sammenhæng. Bygningerne kan opføres, så de danner
længere delvist sammenhængende strukturer, der med
deres bygningsvolumen og -længde er med til at markere
landskabets kuperede terræn.

området, som også vil være med til at kvalificere og udfordre principperne for den grønne struktur. Dertil kommer,
at vej- og letbaneforløb skal fastlægges endeligt i forbindelse med en omfattende planlægning. Der er altså tale
om en proces, hvor flere brikker skal falde på plads som
i et puslespil.

Der bør arbejdes med at skære skrå eller diagonale udsparinger i bebyggelsesstrukturen for at skabe en ”dynamik” i området. Æblestien og det eksisterende læhegn,
der starter ved ”den grønne kile” kan anvendes til dette.
Begge strukturer ligger orienteret delvist på tværs af højdekoterne.

De efterfølgende vignetter med principper for bebyggelsen
skal ses som inspirationseksempler. Landskab og byggeri
skal spille sammen, men sammenhæng mellem landskabet og bebyggelsesstrukturen må gerne udfordres.

Bebyggelsesprincipperne kan dog udfordres i efterfølgende arkitektkonkurrencer. Argumentation eller dokumentation for eventuel uhensigtsmæssig opbygning af eksempelvis universitetshospitalet, f.eks. i forhold til den interne
logistik eller opførsel af bæredygtigt byggeri kan således
begrunde afvigelser fra nogle af disse principper.
I forbindelse med den omtalte Grønne-blå rekreative planlægning forestår der en mere detaljeret kortlægning og
kvalificering af landskabs-, natur- og brugsværdierne i

Byggefelterne skal ikke opfattes som endeligt udformede,
men mere som en ydre ramme om byggeriet - en ramme,
der på de steder, hvor byggeriet møder landskabet, definerer en flydende overgang mellem bebyggelse og landskab. I denne flydende overgang kan landskabet trækkes
med ind i bebyggelsen for at opnå en bedre sammenhæng mellem disse elementer.
I forbindelse med projektering af sammenbygning af Nyt
OUH med Syddansk Universitet må der være særlig opmærksomhed på forhold omkring fredskov og Habitat-arter, som tidligere nævnt.

Bebyggelsesstrukturen tager her udgangspunkt i Universitetets
eksisterende Nord-Syd-gående orientering. Det giver en vis
sammenhæng mellem det eksisterende bebyggelsesmønster
og nybyggeriet.

Retningen indenfor de enkelte byggemuligheder kan orientere sig efter det enkelte større byggefelt, således at der er
mulighed for mindre skifte i orienteringen af bebyggelsesstrukturen.
For at skabe variation og bymæssig dynamik bør der skæres
diagonaler igennem bebyggelsen, enten gennem den enkelte
bygning eller gennem byggefelter.
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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 side 18.
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7.2 FORTÆTNING LANGS DEN INTERNE VEJ
Det nye universitetshospital kan opføres med bygningshøjder generelt op til 5-6 etager med enkelte bygningsvoluminer op til 8-10 etager i området langs den ny interne
vej.

Disponering af parkeringsarealer
Fladeparkering i området skal omkranses af bygninger og gives et grønt udtryk i form af træer og
/eller hække.

Snittet på denne side viser i princippet, hvordan bebyggelsen kan komme til at se ud. Der ønskes en markant og
bymæssig markering af start og evt. slut af vejen, ligesom
der ønskes en markant og bymæssig markering af centrum i universitetet.

SNIT A-A

Parkeringsbehovet i området skal dækkes med 1/3 som
overfladeparkering og 2/3 som underjordisk parkering.
Der skal ske en særlig bearbejdning af parkeringspladserne i området, såvel de underjordiske, eventuelle parkeringspladser i konstruktion/hus som ved fladeparkering,
f.eks. kan sidstnævnte udformes som flere mindre grupper, der ikke virker så dominerende i området.

Odense Universitet

Fortætning langs den interne vej
Bebyggelsen i den tættest bebyggede zone skal
fremtræde med delvis sluttede bygninger mod den
nye vej gennem området. Bygningshøjden må gerne variere for at skabe et mindre monotont udtryk.
Fra vejen skal der være større og mindre forbindelser til de bagvedliggende, bebyggede strukturer og
grønne rum.

Killerup Rende

Fællesskov
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Grøn parkering
Niels Bohrs Allé
Hård kant

7.3 BEBYGGELSEN LANGS KANTER
Bebyggelsen skal forholde sig til byggefelternes grænser
og overgange. Der skal skabes bebyggelser, der åbner
sig op mod hinanden uden afgrænsninger.
Bebyggelsernes udformning skal i deres bearbejdning
danne indbydende overgange mellem de forskellige bebyggede områder.
Overgangene i området bør fremstå som urbane let transparente kanter. Det vil sige, at landskabet får lov til at flyde
ind mellem bebyggelserne, men sådan at forskellen mellem landskab og bebyggelse stadig er klar. Undtagelsen
fra dette princip er kanten mod den grønne Skovkile, mod
nord i området, hvor der fastlægges en ”urban skovbryns
karakter” som afslutning af bebyggelsen mod den grønne
kile.

Blød kant

Urbant skovbryn

Skovbryn

Lav
beplantning

De urbane skovbryn
Bebyggelsen langs Niels Bohrs Allé skal forholde sig til
vejen og have karakter af en byvej i en urban kontekst.
Bygningerne skal opføres med ensartet afstand til vejen
og fremtræde med et sluttet udtryk mod vejen mod nord,
f.eks. i form af en randbebyggelse af længehuse eller
større punkthuse med indbyrdes lille afstand. Hele Niels
Bohrs Allé er forsynet med fuldkronede egetræer. Det bør
derfor overvejes at inddrage de store egetræer - eller enkelte af disse - i samklang med arkitekturen.

Bløde og hårde kanter
Mod nord og øst kaster bebyggelserne skygger ved eftermiddags- og aftensol. For at få en blød kant på skyggesiden, skal der etableres en lavere beplantning her.

Mod syd skal bebyggelsen fremtræde med en mere løs
kant, bestående af bygninger, trærækker eller beplantninger omkring parkering. Overgangen mod Skovkilen skal
have karakter af et “urbant skovbryn”, der kan modsvare
Skovkilens skovbryn.
Bebyggelsen skal opføres indenfor en række byggefelter
med grønne landskabsrum/kiler imellem.
Bebyggelse ved parcelskoven
Bebyggelsen langs parcelskoven i den sydlige del af området skal respektere skovens takkede karakter.

Adgangsvej til Universitetet

Bebyggelse mod Killerup Rende
Det grønne skal trækkes ind i bebyggelsen, og overgangen mellem det landskabelige og det urbane skal udformes som en glidende overgang i området, hvor det nye
universitetshospital møder Killerup Rende. De grønne
rum, der er med til at trække det grønne ind i bebyggelsen, skal have en mere kultiveret karakter.

Kilernes bredde og antal skal passe til bygningernes størrelse og sammenhæng med landskabet og udsynet i øvrigt. Mellem Moseskoven og Niels Bohrs Allé er der i dag
et gammelt levende hegn, som måske med fordel kan
indgå i en kile.
Det skal ved passende afstand sikres, at Killerup landsby
fortsat ligger som selvstændig bebyggelse.

Profil mod Niels Bohrs Allé
Principiel opstalt af bebyggelsen i Portalområdet og Forskerpark langs Niels Bohrs Allé set mod syd. Bebyggelsen kan
opføres med en generel højde på 3-4 etager, men må gerne variere i højden langs Niels Bohrs Allé, således enkelte,
mindre bygninger bryder den generelle bygningshøjde. Der bør være en bymæssig markering af adgangsvejen til Universitetet, der understreges af en lidt større bygningshøjde op til 4-5 etager.
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