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Forord
Dalum Papir - i denne plan også referet til som Dalum Papirfabrik eller
papirfabrikken- udgør sammen med de tilstødende ubebyggede arealer
mod øst og landskabet mod vest over 300.000 m2. Naboer til området
er Dalum Kirke, Dalum Kloster, Fruens Bøge, Den Fynske Landsby samt
villaområder i Dalum. Odense Å løber direkte gennem området fra syd
mod nord og der er derfor knyttet store kulturhistoriske, landskablige,
rekreative og biologiske interesser til området. Der er desuden en række miljømæssige udfordringer knyttet til støjforhold, jordforurening og
vandhåndtering.
Helhedsplanen er ikke et bindende plandokument, men samler et billede af områdets karakter og udfordringer og opstiller en række principper for byudvikling af området. Sidst i helhedsplanen vises mulige
bebyggelsesplaner for de enkelte områder.
Helhedsplanen er udarbejdet i dialog med de enkelte grundejere og skal
fungere som grundlag for den kommende planlægning.
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1 // Indledning
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1.1 // Baggrund og opgave
BAGGRUND
Dalum Papir stoppede papirproduktionen i 2012, hvorefter salg
og nedtagning af papirmaskinerne holdt området aktivt i en tid.
Papirfabrikkens kraftværk, der ligger øst for åen, blev solgt fra
til Fjernvarme Fyn og producerer fjernvarme baseret på afbrænding af træflis. Værket er planlagt til at være i drift endnu nogle
år, hvorefter det lukkes.
Papirfabrikken består af en mængde bygninger med stor variation i alder, udtryk, størrelse og tilstand. Området øst for kraftværket er i dag ubebygget og karakteriseret ved græsarealer og blandet bevoksning. Vest for papirfabrikken på den modsatte side af
Dalumvej er der ubebygget areal i landzone.
Fremadrettet ønskes en omdannelse af området med henblik på
at bevare historiske spor, etablere attraktive familieboliger, og
gerne enkelte serviceerhverv, og skabe en grøn, rekreativ sammenhæng med offentlig adgang fra nord til syd langs Odense Å.
HELHEDSPLAN
Nærværende helhedsplan rammesætter således den kommende
planlægning for omdannelsen af Dalum Papirfabrik og de tilstø-

dende arealer. Helhedsplanen giver et samlet overblik over områdets mange værdier såvel landskabelige, bymæssige som bygningsmæssige. Yderligere beskrives områdets udfordringer, der
overvejende har miljømæssig karakter. Værdier og udfordringer
udmøntes i en række principper for omdannelse af området og
en række mulige modeller for bebyggelse præsenteres.
Ved en omdannelse af området er det vigtigt, at udvalgte bygninger og industrispor bevares for at fortælle om områdets historie og bidrage til områdets fremtidige karakter. Ligeledes lægges
der vægt på, at områdets landskabelige værdier og specielt omkring Odense Ådal respekteres og indtænkes i en fremtidig omdannelse af området.
Der er store interesser for omdannelsen - fra ejernes side, men
bestemt også fra områdets og byens borgere, der ønsker sig adgang til området omkring Odense Å. Helhedsplanen er dermed
også udtryk for de politiske valg, som By- og Kulturudvalget har
truffet for udviklingen af det store område – herunder vægt på
familieboliger, der passer ind i Dalums struktur i øvrigt.

odense bymidte

odense ådal

dalum papir og
tilstødende arealer

dalum

Hjallese

(6.a) Kort over Dalum Papirfabrik i relation til Odense bymidte og Odense Å som én af byens væsentligste grøn-blå strukturer. Den røde afgrænsning viser dét
område, som helhedsplanen omfatter.
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(Ill. 7.b.) Papirfabrikken er i dag vejbetjent fra Dalumvej
af en indkørsel nær Odense Å, Fjernvarmecentralen er
betjent af en indkørsel umiddelbart nord for Papirfabrikken. De østlige arealer har adgang fra Zachariasvænget. På de ubebyggede arealer findes ingen eksisterende vejstruktur.
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(Ill. 7.a.) Ejerforhold og arealstørrelser i m2. Gule arealer er kommunalt ejet - de resterende er privat ejet.

e
od

(Ill. 7.c.) Luftfoto over området. Man ser hvordan fabrikken ligger i landskabet omkring Odense Å. Den
hvide afgrænsning viser dét område, som helhedsplanen omfatter.
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1.2 // Historik
DALUM PAPIRFABRIK SOM DRIVKRAFT I DALUM
Sydvest for Odense, i Dalum Sogn nær landsbyen Hjallese, lå Dalum Mølle ved Odense Å (ill.x.x). Møllen hørte til Dalum Kloster
og havde benyttet vandkraften fra åen siden 1100-tallet. Den første vandmølle på stedet blev etableret af Benediktiner nonnerne, da de i 1200-tallet flyttede fra Nonnebakken til Dalum. Det
var på dette sted ved åen, at Dalum Mølles Papirfabrik A/S i 1874
blev etableret. Møllen lå vest for åløbet og en gravet kanal førte
det opstemmede vand frem til møllen og derfra tilbage til åens
hovedløb. Møllen lå omtrent lidt øst for nordenden af Hollænderiet fra 1913. Der er i dag ikke spor af møllen i området, men
fabrikkens første turbine-bygning udnyttede også vandkraften i
møllekanalen og i bygningens murværk ses stadig de buede stik,
hvor vandet løb ind i turbinen.

(Ill. 8.a.) Dalum Bro og Dalum vandmølle, 1870, før
Dalum Papirfabrik blev anlagt (Olsen, 1987)

Før 1874 1874

Dalum Sogn krydses af landevejene fra Odense til købstæderne
Assens, Fåborg og Svendborg, hvilket spillede en væsentlig rolle i forhold til rekruteringen af arbejdere til fabrikken, der kom
fra både nær og fjern og fra både land og by. Dalums indbyggertal steg markant, grundet fabrikkens eksistens og tilflyttende
arbejdere med tilhørende familier. I starten af 1900-tallet havde
Dalum sogn med 3789 indbyggere flere end i Odense. Arbejderboliger var afgørende for at tiltrække arbejdskraft og fabrikken
udviklede sig til en fabriksby, hvor arbejderne både arbejdede
og boede. Løbende igangsattes en villabebyggelse rundt om fabrikken og ved Fruens Bøge. Disse villaer blev primært bygget af
odenseanere, der flyttede på landet i Dalum og lejede halvdelen
af huset ud til fabriksarbejdere. Fabriksbyen spredte sig og blev

(Ill. 8.b.) Dalum Papirfabrik anlægges i 1874 ved
Odense Å, omkrænset af eng og marker. Området
fremstod på den tid i højere grad som åbent, fladt og
med meget lidt beplantning.

1889

(Ill. 8.c.) Dalum Papirfabrik omkring 1935

1935

1946

Dalum Papirfabrik blev en del af De forenede Papirfabrikker (DfP) og fremstår
i denne sammenhæng som hovedfabrikken, med fokus på mellemkvalitetspapir
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(Ill. 8.d.) Kort over området omkring Dalum Papirfabrik år
ca. 1875. Dalum Papirfabrik etableres i Dalum ved Odense © KMS
Å. Dalumvej fik et nyt forløb, uden om fabrikken. Dalum
Kirke og Kloster ses på kortet, mens Dalum på daværende
tidspunkt var meget lidt bebygget. Jernbanespor til fabrikken fragter tømmer til fabrikkens produktion.
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(Ill. 8.e.)Kort over området omkring Dalum Papirfabrik år
ca. 1930. Dalum Papirfabrik udvider og bliver en vigtig del
af Dalum, der også har udviklet sig til et villakvarter.

© GST

til en forstad til Odense Købstæder. Muligheden for at etablere
haver til dyrkning var ligesom tilbudet om bolig, en væsentlig del
af livet i og omkring fabriksbyen og en årsag til at folk bosatte sig.
Fabrikken medvirkede til at oprette og huse den første brugsforening i Dalum (Dalum Brugsforening), så arbejderne derigennem
sikredes adgang til dagligvarer lokalt (Olsen, 1987).
Efter 2. Verdenskrig rykker en del af Odense Middelklasse til Dalum, primært grundet billigere skatter og færre sociale problemer. Dalum udvikler sig til en attraktiv villaby og bliver i 1970 indlemmet i Odense Kommune. I slutningen af 1970erne udfordres
fabrikken af efterlønnens indførelse og et deraf afledt generationsskifte på fabrikken. 300 ud af 500 arbejdere blev udskiftet og

medførte uenighed blandt ledelse og arbejdere. Fabrikskulturen
med solidaritet og fællesskab blev udfordret (Olsen, 1987).
Fabrikken har været den væsentligste kilde til udviklingen af Dalum fra tyndtbefolket landområde til fabriksby og villaby. Dalum
Papirfabrik fortsatte produktionen, under forskellig ejerskab,
frem til 2012, hvor fabrikken lukkede. Fabrikkens tidligere arealer
øst for åen samt arealerne i landzonen vest for Dalumvej er i dag
solgt fra til andre ejere. Fabrikkens kraftværk, der ligger umiddelbart øst for fabrikken på den anden side af Odense Å, er i dag
ombygget til fjernvarmeproduktion ved afbrænding af træflis og
er ejet af Fjernvarme Fyn.

(Ill. 9.a.) Liv og glade dage i Dalum Fabriksby i 1946. I Fabriksbyen ved
Demantsvej blev opført en række boliger til fabrikkens arbejdere og
deres familier.

1990

1999

Dalum Papirfabrik bliver solgt til den
svenske papirkoncern Stora og ændrede
produktionen fra mellemkvalitetspapir til
genbrugspapir, hvilket medførte en samproduktion med Ny Maglemølle Papirfabrik i Næstved.

2008

Dalum Papirfabrik ejes af en
dansk investergruppe og ændrer navn til Dalum Papir A/S

(Ill. 9.c.) Kort over området omkring Dalum Papirfabrik år
ca.1990. Dalumvej blev rettet ud i forbindelse med etablering af den Fynske Motorvej og Dalum Papirfabrik udvider
yderligere.

(Ill. 9.b.) Dalum Papir 2015

© GST

2012

Dalum Papir A/S ejes af
franske Arjowiggins

2015 2017

Dalum Papir lukker

(Ill. 9.d.) Kort over området omkring Dalum Papirfabrik år
2015. Dalum Papir har lukket produktionen og området
ønskes omdannet med henblik på at bevare fabrikkens
historie, skabe attraktive familieboliger og grøn, rekreativ
sammenhæng fra nord til syd langs Odense Å.

Odense Kommune
udarbejder en Helhedsplan for Dalum Papir og
tilstødende arealer
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2 // Planlægning af området
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2.1 // Planlægning af området og udviklingstakt
Området øst for Dalumvej er udpeget til byomdannelsesområde i kommuneplan 2016-2028. I kommuneplanen understreges
vigtigheden af at sikre grønne arealer langs Odense Å, naturværdier, stiforbindelser og bevaringsværdier - samt at sikre, at området kan indeholde attraktive familieboliger i en fortrinsvis tæt-lav
struktur, der passer til Dalums skala og områdets følsomhed. I
kommuneplanen gives samtidigt en ramme på 72.000 m2 til boliger og kontor- og serviceerhverv, heraf 36.000 m2 hvor Dalum
Papirfabrik ligger.

Udbygning af området forventes at ske i etaper men over en forholdsvis kort årrække. Etaperne er primært afhængige af støjforholdene i området og hvordan de håndteres. Dalum Kraftvarme,
der støjpåvirker en del af området på begge sider af åen, forventes at indstille deres produktion senest i 2025. For de nordlige
områder skal der også findes gode, integrerede løsninger, der
sikrer mod støj fra scenen i Den Fynske Landsby. Det forventes,
at området ved Zachariasvænget og dele af Dalum Papir mod Dalumvej kan igangsættes først.

Vest for Dalumvej ligger et ubebygget areal, der også har været
ejet af papirfabrikken og blev benyttet som parkeringsplads for
de ansatte. Dette areal ligger i landzone og er bynært landskab.
Området skal fortsat være bynært landskab og helhedsplanen viser derfor ikke planer for området.

Når det ikke vurderes hensigtsmæssigt straks at lave byggeretsgivende lokalplanlægning for det samlede område, skyldes det
også erfaring med at projektvisioner forandres over tid – og at
de byggeretsgivende planer skal være tilstrækkeligt detaljerede
til at man kan få en ret præcis forestilling om det færdige byggeri.

I skrivende stund er papirfabrikken fortsat udlagt til erhverv i
kommuneplanen. Efter helhedsplanens vedtagelse i By- og Kulturudvalget skal der derfor udarbejdes kommuneplantillæg, hvor
rammerne for den fremtidige anvendelse og udformning af området fastlægges. Sideløbende og efterfølgende kan der udarbejdes lokalplan for de enkelte områder.

Selvom helhedsplanen belyser mange af områdets udfordringer,
skal bygherre i planprocessen bidrage til nærmere undersøgelser,
redegørelser og løsningsforslag for eksempelvis støjforhold.

En model for lokalplanlægningen af især den bebyggede del af
papirfabrikken kan være udarbejdelse af rammelokalplan, hvor
der gives bevaringsbestemmelser for de udpegede bygninger og
landskabelige elementer, nedrivningsmulighed for andre bygninger og byggeretsgivende bestemmelser for de områder, der
først kan udvikles.

Meget store dele af området er dækket af åbeskyttelseslinje og
skovbyggelinje, en mindre del er også dækket af beskyttelseslinje
for fortidsminder. Der er søgt løsninger, der tilgodeser beskyttelsesinteresserne, eksempelvis udlæg af en bræmme langs Odense
Å til stier, faunapassage mv. Med baggrund i disse løsninger skal
der i lokalplanprocessen søges om reduktion af de beskyttelseslinjer og lignende, der berøres. Dette er en forudsætning for realisering af byggeri i området.

(Ill. 12.a.) Kommuneplanens skitse over Dalum Papirfabrik nu og i fremtiden

12
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen 2017

Parkeringsnormer og krav til opholdsarealer skal følge kommuneplanens rammer for dette.

(Ill. 12.b.) De første etaper kan blive på dele af Papirfabrikkens område og området ved Zachariasvænget

2.2 // Detailhandel og Service
DETAILHANDEL OG SERVICE I DALUM
Området er velforsynet med såvel dagligvarer som udvalgsvarer,
da Dalum Bydelscenter ligger umiddelbart nord for kirke- og klosterområdet og strækker sig op langs Dalumvej til Faaborgvej.
Dalum Bydelscenter omfatter 15.300 m2 til detailhandel og her
findes adskillige dagligvarebutikker og en del udvalgsvarer – fx
tøj, blomster, lamper, legetøj, dyrehandel, isenkram mv. I tilknytning til dette er der adskillige servicetilbud som klinikker, værksteder, apotek, ejendomshandlere og banker. Dalum bibliotek er
et naturligt samlingssted i bydelen, her foregår også kulturelle
arrangementer.

BEGRÆNSET DETAILHANDEL VED DALUM PAPIRFABRIK
Trods nærheden til bydelscentret kan der være grundlag for en
begrænset detailhandel i det nye boligområde ved Dalum Papir.
Dette er til områdets daglige forsyning af dagligvarer og svarer til
det behov, som den forventede boligudbygning i Dalum vil medføre. I en detailhandelsanalyse, som COWI har lavet for området,
vurderes, at udbygningen kan bære højst 1.300 m2 detailhandel.
Mere butiksareal end 1.300 m2 vil medføre væsentlig overforsyning i Dalum. Det vil dog være muligt at lave servicetilbud i området, såsom fx advokatvirksomhed, tandlæger, fitnesscenter mv
og også mulighed for at lave restauranter og caféer.

Bydelscentret er arealmæssigt det største af Odenses 7 bydelscentre og har derfor efter Bymidten og aflastningscenter SØ
(omkring Rosengårdcentret) den største koncentration af detailhandel. Det definerede opland til detailhandelen her omfatter
blandt andet Dalum, Sanderum, Hjallese, dele af Hunderupkvarteret og også boligområder syd for motorvejen.

Detailhandelen ved Dalum Papirfabrik skal dog etableres under
forudsætning af, at butik med parkering og andre faciliteter kan
indpasses nænsomt i eksisterende bygninger i området og ikke
dominerer kulturlandskabet med åbne parkeringsarealer mod
vejen, store skilte, pyloner og lignende.

Dalumskolen ligger umiddelbart syd for området, ligesom der ligger børneinstitutioner nær området.
Der er busruter på Dalumvej og på Stenløsevej, Svendborgbanens stationer ved Fruens Bøge og Hjallese befinder sig indenfor
cykelafstand.

DALUM BYDELSCENTER

CA. 250 M
DALUM PAPIRFABRIK
(Ill. 13.a.) Blomsterbutik ved Dalumvej

LOKALCENTER
DA LU M V EJ

(Ill. 13.b.) Butiksstrøg ved Dalumvej

(Ill. 13.c.) Detailhandelsstruktur
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3 // Potentialer og bindinger
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3.1 // Dalum Papir og Odense Ådal
FABRIKKEN VED ÅEN, SKOVEN OG BYEN
Dalum Papirfabrik ligger naturskønt i ådalen langs Odense Å.
Oprindeligt lå fabrikken omgivet af enge med Dalum Kirke og
kloster som nærmeste naboer, jf. afsnit 1.2 om fabrikkens historie. Odense er gennem tiden vokset ud langs Odense Å, så Dalum Papirfabrik i dag ligger mellem Dalum og Hjallese. Ådalen er
stadig den brede grønne og blå kile gennem bydelen og kirke og
kloster ligger fortsat i landskabet nær fabrikken. Nord for disse
ligger Dalum by og Fruens Bøge.

landskabet. Helhedsplanen vil medvirke til, at der etableres stisystemer igennem området ved Dalum Papirfabrik, så nye stier
knyttes til det eksisterende stinet.
Mod øst ligger ubebyggede arealer, der har tilhørt papirfabrikken. Her er de industrielle spor begrænset til jernbanespor, der
har ledt til fabrikken, samt enkelte andre mindre anlæg. Fabrikkens idrætsklub har holdt til her og der er således anlagt en
fodboldbane. Øst for disse arealer afgrænses området af Svendborgbanen og bag denne ligger Den Fynske Landsby.

På billedet nedenfor ses, hvordan ådalens grønne forløb smalles
ind langs Dalum Papirfabrik og derved begrænser adgangen til
Odense Å. I dag er dele af strækningen ikke tilgængelig, hverken
til fods eller på cykel. Udviklingen af området skal gøre det muligt at færdes langs Odense Å, og mellem Dalum og Hjallese. Ved
at friholde et grønt bælte på 40 m på begge sider af Odense Å
og etablere en kvarterpark, kan man genskabe et sammenhængende offentligt naturområde langs Odense Å. Derved skabes
rekreativ sammenhæng mellem Fruens Bøge og Dalumgård.
Området vil være en vigtig udvidelse af Fruens Bøge, hvor Dalum Papirs industrikulturhistorie vil give området en særlig karakter og attraktion. Mod sydvest ligger et herregårdslandskab,
der hører til Dalumgård. Længere mod sydvest ligger Søparken,
som en del af å-landskabet. Landskaberne langs åen er tilgængelige via stisystemer, både langs med åen og krydsende ud i

Mod syd ligger Stenløsevej og enkelte villaveje fortrinsvis med
villabebyggelse fra starten af 1900-tallet. I denne bebyggelse
ligger også boligejendomme opført til fabriksarbejderne på Dalum Papirfabrik.
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(Ill. 16.a.) Skråfoto af området omkring Dalum Papirfabrik
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Selvom fabrikken på denne måde kun er omgivet af meget lidt
bebyggelse og så meget landskab og kulturhistorie, ligger den
centralt i forhold til motorvejen, da Dalumvej har direkte tilslutning til motorvejen kun godt 700 m fra den nuværende indkørsel til fabrikken. Yderligere medvirker nærheden til Odense Å og
Dalum by med tilhørende indkøbsmuligheder til at gøre området særlig attraktivt for omdannelse til familieboliger.

FRUENS BØGE
Odenses første kommunale friareal, som kommunen købte i
1875. Skoven har siden været Odenses vigtigste udflugtsmål og
lystskov. Odense Aafart sørgede for at man kunne komme ud
til Fruens Bøges mange beværtninger. To sporvognslinjer havde
endestation ved skoven, så de mange gæster kunne komme ud
til skoven. I dag er Fruens Bøge Odenses mest kendte og benyttede grønne område, hvor man går eller løber en tur, spiser en
is eller tager på skovtur. Det er også her odenseanerne mødes
til Skt. Hans bål, Sommerrevy eller DHL Stafet.
DALUMGÅRD
Et attraktivt udflugts- og motionsområde, særligt for beboerne i Dalum. Store afgræssede arealer, levende hegn, småskove,
boldbaner, rideskole og adgang til Odense Å gør, at området er
meget benyttet. Der er en flot udsigt fra Dalumgårds Alle ud
over området og ådalen.

DEN FYNSKE LANDSBY
Frilandsmuseet, der består af en række gårde og huse, der alle
oprindeligt har stået i landsbyer rundt om på Fyn og øerne. Her
er genskabt et miljø med de for Fyn så karakteristiske bindingsværksbygninger, med blomstrende haver, med hegn og husdyr,
gadekær og bygade. Disse omgivelser fortæller om livet på landet i 1800-tallet.
I Den Fynske Landsbys vestlige hjørne ligger friluftsteatret i form
af en amfiscene. Teatret kan rumme ca. 2200 mennesker og
danner ramme om blandt andet teaterforestillinger og koncerter.

(Ill. 17.a.) Herregårdslandskabet Dalumgård

(Ill. 17.b.) Dalum Kloster

(Ill. 17.c.) Dalum Kirke

(Ill. 17.d.) Fruens Bøge

(Ill. 17.e.) Sortebro Kro - en del af Den Fynske Landsby

(Ill. 17.f.) Odense Å vest for Dalumvej

Marianne

(Ill. 17.g.) Tilstødende villavej Solbakken som tidligere
husede fabrikkens arbejdere

(Ill. 17.h.) Hovedbygningen på Dalumgård

(Ill. 17.i.) Udsigt over foldene ved Dalumgård
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3.2 // Vejadgang, stier og broer
VEJADGANG
Udviklingen af Dalum Papirfabrik bevirker, at vejadgange til området skal gentænkes. De fremtidige vejadgange til området er vist
på kortet (ill. 19.a.) og bliver som følger:

STIER OG BROER
Udviklingen af området omkring Dalum Papir giver en unik mulighed for at etablere stiforbindelser gennem området.

Arealerne vest for åen samt den nordøstlige del af området vejbetjenes via to indgange fra Dalumvej. Her vil den eksisterende
vejadgang til Dalum Kraftvarme anvendes som den nordlige adgang. Vejen krydser Odense Å via en gammel jernbanebro, der
skal bevares. Broen er dog forholdsvis smal, så det vil kun være
muligt at passere den i bil i en retning ad gangen. Vejen skal dermed udformes og skiltes, så man holder tilbage for modkørende.

I 2013 afholdt Odense Kommune en række møder i Dalum, hvor
borgerne kunne tage emner op, der interesserede dem. Stier
og rekreativ brug af området omkring Dalum Papirfabrik var det
emne, som borgerne i Dalum interesserede sig mest for. På baggrund af borgernes ideer og ønsker blev der lavet et kort, der
viste de overordnede ønsker til stiforbindelser. Forslag til fremtidige rekreative og asfalterede stier er vist på kortet modsatte
side (ill. 19.a.).

En ny vejadgang kan etableres ca. 250 m syd for denne gennem
den nuværende bebyggelse. Denne skal erstatte den eksisterende sydlige adgang, der nedlægges. Ved denne vejadgang skal der
- ligesom ved den nordlige - etableres højre- og venstresvingsbaner.

Der skal etableres flere forskellige typer af stier, der opfylder forskellige behov. Stierne skal bl.a. udnytte eksisterende jernbanespor, så man aktiverer de gamle kulturhistoriske spor og kan genbruge jernbanesporenes opbygning med grus og skærver. Stierne
kobles på eksisterende stier og veje.

De sydøstlige arealer skal vejbetjenes ad Zachariasvænget, der
udformes til at håndtere trafikken til boligområdet og forlænges
ind i området.

(Ill. 18.d.) Eksempel på asfalteret, belyst sti i Odense.

(Ill. 18.a.) Fremtidig vejadgang etableres fra Dalumvej og Zachariasvænget.

(Ill. 18.e.) Dalumvej, hvorfra fremtidig
vejadgang etableres ind til området.

(Ill. 18.f.) Eksempel på rekreativ sti
langs Odense Å.

(Ill. 18.b.) Eksisterende bro, der fremadrettet vil bruges som vejadgang
igennem området.

(Ill. 18.g.) Fremtidig vejadgang fra
Zachariasvænget.

(Ill. 18.h.) Eksempel på trampesti nær
Dalum Papir.

ZACHA

R IA S V
ÆNGE

T

DALU MVE J

(Ill. 18.c.) Jernbanespor genanvendt
som tursti ved Raufoss.
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KRAV TIL STIER OG BROER
•

•

•

Hovedstien etableres som en belyst asfaltsti med en
bredde på 3 m og der udlægges min. 3 m til rabatter og grøfter til afvanding langs stien. Der er krav
til, hvor stejle stigninger der må etableres og hvor
snævre sving stien må have. Hovedstien forbinder
Skovalléen til Hjallese og til Dalumvej. (se figur x.x på
modsatte side)
Den rekreativ grussti etableres i en bredde på 3 m
og der udlægges min. 2 m til rabatter. Der er krav til
hvor stejle stigninger der må etableres og hvor snævre sving stien må have. Grusstien er en forlængelse af
åstien, som skal forbinde Fruens Bøge og Den Fynske
Landsby langs Odense Å med Dalumvej og Dalumgård. (se figur x.x på modsatte side)

1

Den eksisterende bro ved stemmeværket bevares i et vist
omfang og genbruges som stibro mellem de østlige og
vestlige arealer og som en del af hovedstien.

2

Den eksisterende bro genbruges som vejadgang til området øst for åen

3

Der kan etableres en bro mellem Dalum Kirkegård og den
nye rekreative grussti.

4

Den gamle jernbanebro mellem Fruens Bøge og Dalum
Papir genbruges som stibro.

5

Der etableres en stibro under Svendborgbanen ved
Odense Å for at skabe direkte adgang til Fruens Bøge.

Trampestien er et trådt spor på en bredde på ca.
1 m. Der er ikke egentlige krav til stiens materialer,
bredde, rabatter, stigninger og sving.

4

5

(Ill. 19.b.) Bro til fremtidig vejadgang
(2)

3

2

1

(Ill. 19.c.) 4: Eksisterende jernbanebro
over Odense Å.

(Ill. 19.d.) Eksempel på stibro under bro.
(Ill. 19.a.) Fremtidige sti- og broforbindelser
HOVEDSTI
REKREATIV STI
MULIGE REKREATIVE STIER
TRAMPESTI
EKSISTERENDE ASFALTERET STI
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3.3 // Landskabet - Landskabelige og rekreative muligheder
LANDSKABELIG OG REKREATIV SAMMENHÆNG
Dalum Papir er den sidste grønblå brik, der mangler for at binde Fruens Bøge og Dalumgård sammen. Når der etableres forskellige stier på arealet, vil der være en sammenhængende åsti
fra Bellinge til Seden. Med en rekreativ bearbejdning af området
omkring Dalum Papirfabrik, vil området være et supplement til
den rekreative lystskov Fruens Bøge og herregårdslandskabet
ved Dalumgård.
Dalum Papir er ligeledes sidste mulighed for at udvide Fruens
Bøge, der i dag benyttes intensivt til mange forskellige former for
motion og friluftsaktiviteter. I området omkring Dalum Papir kan
der etableres belyste asfaltstier hvor man kan cykle og for eksempel køre på rulleskøjter – også om aftenen. Der kan etableres
rekreative grusstier som åstien, hvor man kan gå, løbe og cykle.
Der kan etableres trampestier og eventuelt spor til mountainbikes. Der er desuden plads til at etablere faciliteter til ophold, naturoplevelser og sejlads med kano. Der kan også skabes plads til
håndtering af regnvand. Landskabet har et naturligt terrænfald
mod åen.
KULTURHISTORIEN I LANDSKABET
Dalum Papirs placering ved Odense Å fortæller om udnyttelsen af
åen til vandkraft, ligesom jernbanesporene fortæller om, hvordan
fabrikken fik tilført ressourcer til produktionen. Jernbanen var en
forudsætning for fabrikken. Denne særlige industrikulturhistorie
skal fortsat fortælles - også i landskabet. De gamle jernbanespor,
dæmninger og broer fra forskellige tidsperioder giver området
en særlig fortælling og karakter. Broer og jernbanespor kan i stor
udstrækning udnyttes til nye stiforbindelser i området.

TERRÆN GIVER SÆRLIGE NATUROPLEVELSER
Området omkring Dalum Papirfabrik har et varieret terræn fra
helt flade arealer til stejle skrænter. Specielt ådalens stejle og høje
skrænter giver mulighed for særlige naturoplevelser og etablering af motionsstier. Skrænterne ses særligt tydeligt mod Nygade
og langs Dalumvej, ligesom den eksisterende ”Kærlighedsstien”
på åens nordlige bred giver et godt indtryk af områdets terræn.
TRÆER SOM EN KVALITET
Langs Odense Å står mange varierede og gamle, høje træer, der
rager ud over åen og ind over det 40 m brede bælte, der udlægges langs Odense Å. Træerne er fredet i forbindelse med fredningen af Odense Ådal. På selve fabriksarealet og mod Dalumvej står
enkelte store gamle træer som bør bevares, da de også kan give
området karakter.
Yderligere står der langs de gamle jernbanespor ligeledes gamle træer. Disse og særligt de store træer kan med fordel bevares, da det vil give området karakter og tilføre et nyt byområde
værdi. Mod jernbanen og Stenløsevej er der brede skovprægede
beplantninger af store træer og buske. Træerne danner en vigtig visuel afgræsning af området mod jernbanen og Stenløsevej.
De er også vigtige, når man opholder sig i den Fynske Landsby,
hvor de lukker af for indkig til området ved Dalum Papirfabrik. En
bræmme på ca. 25 m af beplantningen skal derfor bevares, for at
sikre denne visuelle afskærmning. Dette svarer til afstandskravet
for ny bebyggelse i forhold til støj, se afsnit 3.6.

I DET GRØNNE BÆLTE SKAL DER BL.A. VÆRE:
Belyste asfaltstier
Rekreative grusstier
Kanopladser
Pladser til ophold, rekreation og leg
Naturområder og plads til dyreliv
Plads til at bevare eksisterende fredede træer
Regnvandssøer

(Ill. 20.a.) Rekreative og naturmæssige kvaliteter i Odense Ådal.
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3.4 // Landskabet - Bevarings- og Naturbeskyttelsesinteresser
Dalum Papirfabrik placerer sig i et område med en række forskellige bevarings- og naturbeskyttelsesinteresser, både af national
og regional karakter.
Udover kommuneplanens retningslinjer tages ved planlægning,
byggeri og anlæg højde for en række øvrige bestemmelser, der
er fastsat i særlovgivningen, herunder bl.a. Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven, der fastsætter en række beskyttelses- og
byggelinjer.
Som beskrevet spiller Odense Ådal en væsentlig rolle i forhold til
områdets naturværdi. Internationale beskyttelsesinteresser, habitatområder, geologiske og biologiske naturinteresser medvirker til at opretholde dyre- og planteliv både til vands og til lands.
Yderligere beskytter fredningen af Odense Ådal området nær
Odense Å, ligesom en række beskyttelses- og byggelinjer sikrer,
at naturhensyn varetages.
Ådalen langs Dalum Papirfabrik skal fortsat fremstår som et tydeligt landskabselement i sammenhæng med resten af Odense
Ådal. De væsentligste beskyttelsesinteresser er beliggende netop
omkring ådalen, hvor et bælte på 40 m fra hver åbred friholdes
fra bebyggelse med henblik på at fastholde beskyttelsesværdier
og landskabstræk omkring åen. Undtaget er eksisterende bebyggelse inden for de 40 m, hvor man kan forvente tilladelse til fortsat at have bebyggelse.

22

Det er en forudsætning for udvikling af området, at beskyttelsesog bebyggelseslinjer reduceres. Den endelige placering af linjerne præciseres i lokalplanprocessen. Kommunen er sindet at anbefale reduktion af bygge- og beskyttelseslinjerne blandt andet
med henvisning til naturinteresserne varetages i 40 m bræmmen
langs åen.
Samtlige beskyttelsesinteresser gennemgås i bilag 1.
FJERNELSE AF OPSTEMNINGEN AF ODENSE Å
Odense Kommune ønsker at fjerne opstemning af Odense Å ved
Dalum Papir for at skabe et sammenhængende forløb uden spærringer i åen til gavn for de naturtyper og arter, som knytter sig
til et naturligt vandløb. En tilbundsgående konsekvensvurdering
har vist, at en naturgenopretning med fjernelse af opstemningen
især vil tilgodese den særligt beskyttede art tykskallet malermusling, men projektet vil også have en væsentlig positiv effekt for
selve vandløbet med indhold af vandplanter, fisk og smådyr.
Det er usikkert, hvornår der kan findes midler til projektet. Projektet vil med fordel kunne gennemføres inden der skal ske byudvikling i området, og kommunen arbejder med flere modeller for
at finde finansiering til projektet.

(Ill. 22.a.) Referencebilleder fra Landschaftspark Duisberg Nord, Tyskland, hvor elementer fra den tidligere industri inddrages i en landskabspark.
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(Ill. 23.a.) Åbeskyttelseslinjen for Odense Å som gælder 150 m fra åbredden,
(grå) skal søges reduceres til ca. 40 m (skraveret) øst for Dalumvej.

(Ill. 23.c.) Blandede fotos fra området omkring Dalum Papir

(Ill. 23.b.) Afgrænsning af fredningen af Odense Ådal.
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3.5 // hverdagsregn og klimatilpasning
DALUM PAPIR - STOR OVERSVØMMELSESRISIKO
Odense Å er det største vandløb på Fyn. Store vandmængder
transporteres fra Syd- og Midtfyn til Odense Fjord via Odense Å.
Dalum Papir ligger i ådalen helt ned til Odense Å. Fra højere liggende områder løber regnvand ned gennem Dalum Papirs område ned i Odense Å.
I forlængelse af kommunens mål for klimatilpasning anbefales
det dels at tillade byudvikling på begge sider af Odense Å ved Dalum Papir, og dels at fastsætte mål om, at der ikke må ske skader
på bygninger ved skybrud svarende til en 100-års regnhændelse
inden for området, samt at en væsentlig del af regnvandet også
ved ekstremregn tilbageholdes og forsinkes, inden det ledes til
Odense Å.
SPILDEVANDSPLANLÆGNING OG KLIMATILPASNING
Odense Kommune fastlægger bestemmelser for hverdagsregn i
Spildevandsplan 2011-2022. Klimatilpasningen af byen i forhold
til ekstremregn og stormflod håndteres i Kommuneplan 20162028, hvor der opstilles en række mål for forebyggelse af oversvømmelser.
For Dalum Papir skal der udarbejdes et tillæg til Spildevandsplanen, der sikrer, at området bliver separatkloakeret og at hele området kommer ind i spildevandsplanen som kloakopland (kloakeret område).
Kravet til håndtering af hverdagsregnen er, at regnvand afledes
til regnvandsbassiner, der dimensioneres til en 5-års regn. Papir-

fabrikkens område deles i 2 af Odense Å, det er derfor som minimum nødvendigt at anlægge et regnvandsbassin på hver side af
åen. Volumener og antallet af bassiner fastlægges endeligt, når
bebyggelsen og befæstelsesgraden i området er endeligt fastlagt
i forbindelse med lokalplanlægningen.
Håndtering af ekstrem regn fastlægges som sagt i kommuneplanen og lokalplaner. Odense Kommune har fastlagt mål for klimatilpasning og udarbejdet en klimaplan i kommuneplanen. Dalum
Papir er ikke udpeget som et særligt fokusområde i denne plan,
men er udpeget som et oversvømmelsesområde, der er omfattet
af retningslinje 7.2.4a:
”Inden for de udpegede oversvømmelsesområder ved ekstremregn/skybrud kan der ikke planlægges for eller gives tilladelser til
tekniske anlæg, byudvikling og spredt bebyggelse, med mindre
der gennemføres en forsvarlig klimatilpasning/-sikring. Det skal
også vurderes om naboarealer har klimatilpasningsproblemer,
som bør løses samtidigt.”
På og omkring papirfabrikken vil der blive mulighed for at bygge
mere end 500 boliger, hvilket udgør en betydelig ny byudvikling i
Odense. Derfor ønsker Odense Kommune at området bliver sikret bedre mod de kommende klimaforandringer. I dette afsnit
er der derfor opstillet forslag til specifikke mål og principper for
klimatilpasning på og omkring papirfabrikken, som skal indgå i
kommende lokalplaner.

Højpunkt

Lavpunkt

Odense Ådal

Dalum

Dalum Papir

Hjallese
Dyrup

(Ill. 24.a.) Oversvømmelse af de østlige arealer ved Dalum Papir.
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(Ill. 24.b.) Terrænet omkring Dalum og Hjallese med ådalen som det markante landskabstræk.

REGNVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEPLAN 2016-28

PRINCIPPER FOR REGNVANDSHÅNDTERING

•

Odense Kommune vil forebygge oversvømmelser i hele
kommunen ved at arbejde for øget nedsivning og tilbage
holdelse af overfladevand, hvor det giver mening.

•

Odense Kommune vil forebygge oversvømmelser fra ekstremregn, vandløb og havet i byer og landsbyer.

Kommende lokalplaner for området skal udarbejdes ud fra en
samlet plan for regnvandshåndtering for henholdsvis områderne
vest og øst for Odense Å med udgangspunkt i målene for regnvandshåndtering side 20 og følgende principper for regnvandshåndtering:

•

Odense Kommune vil forebygge virkningerne af fremtidige oversvømmelser ved at undgå byudvikling i de områder, hvor der er størst risiko.

MÅL FOR REGNVANDSHÅNDTERING FOR DALUM PAPIR:
1.

Regnvandshåndtering skal sikre, at der ikke sker skader
på kommende byggeri med en 100-års regn med klimatillæg inden for Dalum Papirs område.

2.

Det skal sikres, at der i området sker en væsentlig tilbageholdelse og forsinkelse af regnvandet inden det ledes
til regnvandsbassiner og herfra videre til Odense Å.

3.

Odense Kommune ønsker, at regnvand i videst mulig
omfang håndteres på overfladen.

SEPARATKLOAKERING PÅ DALUM PAPIR
Store dele af området er fælleskloakeret, mens resten ikke er omfattet af Spildevandsplanen som kloakopland. I forbindelse med
udarbejdelsen af lokalplaner for området vil der ligeledes skulle
udarbejdes et tillæg til Spildevandsplanen. Dette tillæg vil udpege hele udviklingsområdet til separatkloakering.
REGNVAND PÅ TERRÆN
Regnvand skal i videst muligt omfang jf. målsætningerne håndteres på terræn i grøfter/kanaler eller på lokale veje og stier. Enkelte steder kan det være nødvendigt at rørlægge regnvand. For
eksempel ved passage af veje og stier eller på korte strækninger,
hvor terrænforskellene er så store at grøfter vil blive for dybe og
brede.
FORSINKELSE AF REGNVAND I BASSINER MED UDLØB TIL ODENSE Å
Regnvand skal forsinkes, inden det løber ud i Odense Å. På den
østlige side af Odense Å skal der som minimum i den planlagte kvarterpark mod nordøst etableres et bassin, svarende til en
5-års regn. På vestsiden af Odense Å skal der som minimum etableres et tilsvarende bassin. Fra bassinerne etableres der udløb til
Odense Å.
(fortsættes på næste side)

Statistiske regnhændelser
En 5- års regn er en betegnelse for almindelige kraftige regnskyl,
der forekommer statistisk hvert 5. år. 20-års, 50-års eller 100-års
regn er estremregn, der forekommer med de nævnte årsintervaller. Med klimaforandringerne ses en tendens til at ekstremregn
forekommer oftere.
Regnvandsbassin
Et regnvandsbassin er et bassin, der har form som en lille sø og
derfor normalt har et vandspejl. Bassinet har en rensende og forsinkende funktion, inden regnvand fra for eksempel parkeringspladser nedsives til grundvandet – eller løber ud i vandløb. Bassinet kan også have en rekreativ funktion og har ofte et naturligt
dyreliv.
(Ill. 25.a.) Det eksisterende areal i den nordvestlige del til mulig placering af regnvandsbassin.
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3.5 // Regnvandshåndtering på Dalum Papir
FORSINKELSE AF REGNVANDET
I lokalplaner for området skal præciseres at regnvand, der overstiger en 5-års regn, skal forsinkes midlertidigt inden udledning.
Fællesarealer som parkeringspladser, legepladser eller arealer i
umiddelbar tilknytning til de planlagte bassiner kan indrettes til
midlertidig opbevaring af regnvand for at sikre en yderligere forsinkelse, inden vandet når de to regnvandsbassiner.
EN SAMLET REGNVANDSPLAN
Forudsætningen for afledning af regnvand er, at terrænet falder
hensigtsmæssig gennem området. Det skal derfor aftales med
grundejerne, hvordan terrænet må reguleres under byggeri og
anlæg.
Terrænreguleringen skal sikre en hensigtsmæssig afledning af
regnvand gennem området til bassinerne, både under hverdagsregn og ekstremregn.

VandcenterSyd varetager store dele af regnvandshåndteringen
i Odense Kommune, men grundejerne kan også vælge selv at
stå for regnvandshåndtering. I så fald skal der oprettes regnvandslaug, der sikrer at spildevandsplanens og lokalplanens
krav til regnvandshåndtering overholdes. Såfremt grundejer selv
ønsker at varetage regnvandshåndteringen, skal denne bidrage
med en samlet plan for regnvandssystemet inkl. højdekoteplan,
der opfylder helhedsplanens mål og principper. Odense Kommune indarbejder i så fald planen for regnvandssystemet i spildevandsplanlægningen og lokalplanlægningen, så den kan vil gælde
fremadrettet for alle byggerier og anlæg i området.
Senest ved udarbejdelsen af den første lokalplan for området
fastlægges det, hvordan området ønskes udmatrikuleret og hvem
der skal eje/og stå for driften af regnvandsanlæggene i området.

Under lokalplanlægningen for området må der derfor udarbejdes en samlet plan for regnvandssystemet inklusiv en højdekoteplan, som skal overholdes ved ændringer af terrænet. Planen for
det samlede regnvandssystem skal vise og beskrive midlertidigt
oversvømmede områder og forløbet af grøfter og regnvandsbassiner med afløb.
Under lokalplanlægningen skal der ligeledes redegøres for og tages stilling til eksisterende dræn og ledninger i området.

(Ill. 26.a.) Dalumvej i nordgående retning. Regnvand vil her ledes ind
mod Dalum Papir syd om randbebyggelsen.

(Ill. 26.c.) Klimasikring. Parkeringspladser, legepladser og lignende udformes, så de kan fungere som midlertidig opbevaring og forsinkelse af
ekstremregn. Fra disse arealer kan vandet ledes
i render til regnvandsbassinerne, som skal have
overløb til Odense Å.

(Ill. 26.b.) Udsigten fra landskabet omkring Dalumgård. Terrænet falder
med flere meter til Dalumvej og ind til Dalum Papir.

26
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen 2017

ANALYSE: 100 ÅRS-REGN PÅ DALUM PAPIR
Der er foretaget en grov regnvandsanalyse i et regnvandshåndteringsprogram for Dalum Papir. Dette giver et groft
billede af hvad der sker, når området udsættes for en 100
års regn. Analysen tager udgangspunkt i de eksisterende
forhold i området inden nedrivninger og ny bebyggelse.
Staten anbefaler, at kommunerne vurderer konsekvenserne af ekstremregn i form af 100-års hændelser. Kommunerne kan efterfølgende anmode vandselskaberne om at
få foretaget mere detaljerede beregninger for yderligere
nedbørhændelser.
Analysen tager ikke højde for effekten af, at regnen måske
falder over længere tid og derved nedsives på den del af
overfladen, der ikke har fast belægning med asfalt, beton
eller fliser. Analysen tager heller ikke hensyn til effekten
af regnvandsbrønde og kældre, der oversvømmes. Men
ved en 100 års regn er vandmængderne så store, at regnvandsbrønde og kældre hurtigt fyldes med vand og nedsivningen kan ikke følge med regnmængderne.
De områder, der er fremhævet med farve på nedenstående kort, udgør analyseområdet. Det er vigtigt at vide,
at regnvand fra meget større områder vil løbe ind i analyseområdet, hvis det ikke tilbageholdes udenfor området.
På det andet kort er vist hvor regnvand, der kommer ind
i området udefra, kommer fra. Fra området vest for Dalumvej er der risiko for, at regnvand ved en 100 års regn vil
løbe ind over Dalumvej til den vestlige del af Dalum Papir
fra et opland på mere end 10 ha. På den østlige side af

åen er der risiko for, at regnvand løber fra boligområderne
syd og øst for Dalum Papir, der udgør et opland på mere
end 20 ha.
Analysen viser, at Dalum Papir vil få omfattende oversvømmelser ved en 100-års regn i år 2100. For at forenkle billedet af oversvømmelserne vises kun områder, der
oversvømmes med mere end 10 cm vand og de største
vandstrømme.
De blå områder på nedenstående kort er oversvømmet
med 10 cm vand eller mere. På østsiden af Odense Å vil
regnvand stå med vanddybder på 10-70 cm. Den tidligere
boldbane bliver oversvømmet med 10-50 cm vand, fordi
banen ligger som en lavning indesluttet mellem de tidligere jernbanespor. Nord for boldbanen vil det kommunalt
ejede areal blive oversvømmet med ca. 10- 70 cm vand.
Regnvandet kommer dels fra området og dels fra områder syd og øst for Dalum Papir.
På den vestlige side af Odense Å, hvor fabrikkens nuværende bygninger ligger, løber regnvand ind over Dalumvej
fra skråningerne på den vestlige side af vejen. Regnvandet
løber rundt om bygningerne mod syd og fanges i de lavtliggende områder mellem Dalumvej, Papirfabrikkens bygninger og diget langs Odense Å, der skal forhindre, at åen
oversvømmer Papirfabrikken. Her kan komme til at stå op
til 65 cm vand. I den nordlige del af Dalum Papir vest for
åen er der ikke dige langs åen, derfor er oversvømmelserne mere beskedne her - 10-19 cm.

Ø

V

(Ill. 27.a.) Terrænkort viser oversvømmelser (med blåt) ved nedbør svarende til
en 100 års-regn.

(Ill. 27.b.) Terrænkortet viser, hvor stort et opland (med grønt) punkterne V og
Ø modtager vand fra.
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3.6 // Støjkilder
VEJSTØJ
Begge de overordnede veje omkring Helhedsplanens område,
Dalumvej og Stenløsevej, er meget trafikerede. Da bebyggelsesmønstret vil variere mod de to veje, vil håndteringen af støj også
variere.
På østsiden af Odense Å skal de almindelige vejledende støjregler
anvendes. Det anbefales, at der opsættes en begrønnet støjafskærmning tæt på Stenløsevej, der ligger højt i forhold til den
kommende bebyggelse. Hvor tæt der kan bygges på Stenløsevej,
afhænger af effekten af støjafskærmningen.
Støjberegninger for Dalumvej viser, at ny bebyggelse skal holde
en afstand på 33 m fra vejmidte for at overholde 46 dB indendørs
støjniveau med let åbne vinduer. De særlige støjbestemmelser
for byomdannelsesområde kan dog anvendes i området vest for
Odense Å. Det betyder, at støjniveauet kun skal overholdes på
minimum én af den nye bebyggelses facader. Konkrete støjberegninger skal derfor vise, hvor tæt der kan bygges på Dalumvej.
Der skal opføres støjafskærmning for at dæmpe trafikstøjen fra
Dalumvej i det sydligste del af fabriksområdet ned mod Odense
Å. Det anbefales at bebyggelsen nærmest vejen udformes, således at denne også virker som støjskærm mod opholdsarealer
bagved.
JERNBANESTØJ
Mod øst afgrænses området af nærbanen mellem Odense og
Svendborg. På strækningen køres der med relativt lette tog op
til 2 gange i timen. Holdes der en afstand fra nærmeste beboelsesskel på 25 m til banemidte, kan minimumskravene til støj og
vibrationer fra jernbaner overholdes.

STØJENDE FRITIDSAKTIVITETER
Mod øst er området nabo til den Fynske Landsby, der er et
kommercielt besøgsområde, der udstiller historiske gårde og
bygninger fra Fyn. Den Fynske Landsby afholder også en række
friluftskoncerter og teaterforestillinger på en amfiscene. Den
maksimale støj fra Amfiscenen må maksimalt udgøre 65 dB ved
nærmeste bolig. Der bør foretages støjmåling, der viser præcist,
hvor 65 dB grænsen går.
Nord for området ligger også fritidsområdet Engen, hvor der afholdes forskellige friluftskoncerter, revyer i telt, DHL-stafet m.m.
En eventuel 65 dB grænse for Engen vil også berøre det nordvestlige hjørne af området.
VIRKSOMHEDSSTØJ
Den sydøstligste del af området påvirkes af støj fra Fjernvarme
Fyns spidsbelastningcentral, der bruges til supplerende opvarmning i perioder om vinteren. Det skal undersøges om fjernvarmecentralens støj kan dæmpes - samt hvad minimumsafstanden til
nærmeste boligbebyggelse skal være.
Midt i området ligger Fjernvarme Fyns kraftvarmeværk ”Dalum
Kraftvarme”, der producerer fjernvarme til det offentlige net med
træflis. Der er en væsentlig transport med lastbiler til og fra kraftvarmeværket i dagtimerne. Døgnet rundt fyldes der flis på transportbånd med maskiner for at holde værket i gang, det afføder
en væsentlig støj. Det forventes, at produktionen senest indstilles
i 2025, indtil da kan der ikke bygges boliger tættere på værket
end støjnormerne tillader.
Det bør undersøges om støjen fra værket kan dæmpes, for at muliggøre boligbebyggelse tættere på værket.

Engen i Fruens Bøge

Amfiscenen i
Den Fynske Landsby

Dalum Kraftvarme

Fjernvarme Fyn
”aflastningsværk”

Vejstøj i dB(A):
over 73
68-73
63-68
58-63
53-58
(Ill. 28.a.) Illustration af vejstøj - den eksisterende bebyggelse skærmer i øjeblikket store dele af området mod vejstøj
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(Ill. 28.b.) Oversigt over støjkilder

3.7 // Jordforurening
BAGGRUND
Området ved Dalum Papirfabrik har gennem mange år været
brugt til papirproduktion, kraftværk og gasværk, hvilket formodes at have medført forskelligartet forurening af jord i området.
Nedenfor er forureningen kortlagt og det beskrives, hvordan
jordforureningen skal håndteres i omdannelsen af området
fremadrettet.
HÅNDTERING AF JORDFORURENING
Der skal en særlig tilladelse efter § 8 i Lov om forurenet jord for
alle de kortlagte arealer, for at kunne bygge boliger, lave kvarterpark eller friarealer. Formålet med tilladelsen er at sikre, at den
nye anvendelse er sundhedsmæssig forsvarlig og at projekterne
ikke væsentligt fordyrer eller umuliggør Region Syddanmarks
indsats over for forureningerne.
På de V1-kortlagte arealer skal ansøger lave en historisk redegørelse for arealernes anvendelse med henblik på at udpege områder, hvor der kan være kilder til forurening af jord og grundvand. Der skal også redegøres for hvilke stoffer, der har været
anvendt i forbindelse med produktionen, og hvor og hvordan de
har været håndteret. På baggrund af den historiske redegørelse
skal ansøger få udført forureningsundersøgelser, der kan afklare
om der er sket forurening. Hvis disse forureninger er problematiske, kan det være nødvendigt for eksempel at afdække den
forurenede jord med ½ m ren jord, etablere fast belægning eller
ventilationsløsninger under gulvet. Det vil være vilkår i §8-tilladelsen.
Da arealerne ligger meget tæt på Odense Å, skal bygherre også
redegøre for, om forureningerne kan være problematiske over
for vandkvaliteten i åen. Ligeledes skal det vurderes, om forureningerne kan være problematiske over for grundvandet. Hvis
dette er tilfældet kan det blive nødvendigt af fjerne de dele af
forureningen, som ikke er tilgængelige efter projektets udførelse, for eksempel forurenet jord i byggefelterne. Det kan betyde
store udgifter til håndteringen af forureningen eller til opfyldelse af de vilkår, som bliver fastsat i en § 8-tilladelse.

KORTLÆGNING PÅ DALUM PAPIRFABRIK
1: Selve fabriksområdet er kortlagt på vidensniveau 1, grundet
aktiviteterne i forbindelse med papirproduktionen.
2: Kraftvarmeværket er ligeledes kortlagt på vidensniveau 1,
grundet risiko for forurening de steder, hvor der har været oplag
af kul og olie.
3: Nordøst for frabrikken er i dag et grønt område, som ligeledes er kortlagt på vidensniveau 1, grundet tidligere anvendelse til
slambassin for papirfabrikken. Ved undersøgelser er der fundet
oliestoffer i slammet og jorden under. Fra ca. 1993 er arealet fyldt
op med jord af ukendt oprindelse.
4: Det tidligere Dalum Gasværk er kortlagt på vidensniveau 2,
grundet forurening med tjære, cyanid, olie og metaller. Gasværksgrunden indgår i første omgang ikke i omdannelsen. Der er
dog udarbejdet scenarier for arealet i afsnit 4.3.
VIDENSNIVEAU 1 (V1)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.
VIDENSNIVEAU 2 (V2)
En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

3

2
1

4

Vidensniveau 1 (V1)
Vidensniveau 2 (V2)

(Ill. 29.a.) Slambassiner i delområde 3, som de ses på ældre luftfotos - her
fra 1992

(Ill. 29.b.) Kortet viser hvor der er registreret forureninger på henholdvis vidensniveau 1 og 2
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3.8 // Eksisterende bebyggelses karakter
BEVARINGSINTERESSER
Dalum Papirfabrik står med sit store, tætbebyggede fabriksområde i stor kontrast til omgivelserne, der består af landskab, kulturhistoriske anlæg og villakvarterer, der er blevet udbygget fra
starten af 1900-tallet og op til nyere tid. Ønsket er at omdanne
papirfabrikken med respekt for kultur- og industrihistorien i området. Således skal udvalgte bygninger og andre spor af industrien i området også i fremtiden bidrage til områdets karakter og
identitet.
BYGNINGER
Fabrikkens udvikling kan aflæses af bygningerne på stedet og
bygningernes arkitektur og størrelse vidner om deres opførelsesår. Denne historik strækker sig over godt 100 års industrihistorie.
De ældste bygninger er lave og har dimensioner, der let kan finde andre anvendelser. De er karakteriseret ved generelt at være
opført i høj byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet, upudset gult
murværk, støbejernsvinduer og skifertage. Med en nænsom
bygningsistandsættelse vil de både kunne danne ramme om nye
funktioner og skabe et miljø med karakter og historisk forankring.
Nogle af bygningerne fra industriens storhedsperiode før og efter
krigen står med deres meget store dimensioner i kontrast til de
ældste, men er også meget karakteristiske og genkendelige som
industriarkitektur. Dette gælder i særlig grad kraftcentralen (bygning 3), det nuværende kraftvarmeværk. Men også eksempelvis
shedtags-bygningerne mod Dalumvej (bygning 5) er karakteristiske. Se modsatte side (ill. 13.a.) med markering af bygninger.

(30.a.) Kraftværket (bygning 3)
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(Ill. 30.b.) Turbinehuset

(Ill. 30.d.) Shed-tag (Bygning 5)
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(Ill. 30.e.) Bygning 4

Helhedsplanen arbejder med en minimumbevaring og med en
mulighedsbevaring. Odense Bys Museer har udarbejdet en rapport over bygningerne. I rapporten udpeges flere af de ældste
bygninger til en minimumbevaring. Med hensyntagen til fremtidig brugsværdi og byggeøkonomi er det desværre ikke muligt at
bevare alle de bygninger, man kunne ønske i området, når det
skal omdannes. Her udpeges derfor i stedet en række karakteristiske bygninger, som er interessante og skønnes anvendelige og
derfor kan søges bevaret. Disse omfatter både bygninger, der er
blandt de mindste og ældste, og bygninger, der er nyere og med
deres størrelse og arkitektur udstråler industri og viser industriens udvikling på stedet.
Minimumbevaringen skal respekteres ved omdannelse af området, således at de alle bevares i tilstrækkelig grad til at fremstå
med tydelige industripræg. Der vil blive stillet individuelle krav
til de enkelte bygninger i den kommende planlægning. Derimod
kan bygherre vælge bygninger fra mulighedsbevaringen alt efter
anvendelsesmulighed. Målet er at mindst halvdelen af bygningsmassen i mulighedsbevaringen skal indgå i området fremover.
Ved at supplere det bevarede med nye og gerne moderne elementer kan det kulturhistoriske element bevares og fremhæves i
mødet med det moderne.

(Ill. 30.c.) Shed-tag (Bygning 5)

(Ill. 30.f.) Bygning 1 og 2

MINIMUMSBEVARING
BYGNING 1 OG 2 er stedets ældste bygninger. De udgør sammen
med to andre bygninger næsten det komplette første anlæg fra
1874. De ældste bygninger er forholdsvis små og er i varieret
stand. Bygning 1 og 2 er de mest intakte, da de fremstår med
komplette facader. Ved bevaringen af bygning 1 og 2 kan der i begrænset omfang og med forståelse for den oprindelige arkitektur
laves facadeændringer.
BYGNING 3 er kraftvarmeværket, som består af to sammenbyggede bygninger. Kraftvarmeværket er meget ikonisk for området
og står som en solitær bygning synligt i landskabet, også synlig fra
Dalumvej. Bygningen kan ved omdannelse ”renses” for tekniske
anlæg på taget og facaderne. Ved omdannelse skal bygningens
lyse betonkonstruktioner, røde murstensvægge og industrielle
opsprossede vinduer bevares. Vinduesfelterne kan dog øges eller
på anden vis ændres i lettere grad under hensyntagen til helheden, for at skabe optimale muligheder for anvendelse. Der kan
isættes dæk og dele af facaden mellem de to bygninger kan nedrives for at skabe mulighed for et atrium, eller der kan på anden
måde laves ovenlys for at kunne anvende bygningen til boliger
eller andre formål. Bevaring af bygningen er en betingelse for at
kunne udbygge området omkring den med punkthuse.
BYGNING 4 har indeholdt ”Hollænderen” – en maskine til findeling af klude og papirmasse til produktionen og er en høj industribygning i 4 etager. På to af de synlige facader er der store
industrielle vinduer, der giver bygningen karakter. De store vinduesfelter bør bevares, men kan suppleres af nye elementer, der til-

3
4

6

11

10
9

BYGNING 5 består af en række haller, der tilsammen danner en
over 260 m lang facade mod Dalumvej. De er særlig sjældne i
kraft af de buede in-situ støbte shedtage, som danner den karakteristiske rytmiske facade mod Dalumvej. Det er næppe realistisk at bevare alle hallerne, men det er muligt at bevare nogle af
hallerne, hvis der kan findes en anvendelse. De nordligste haller
er ældst og er med de buede tage og større bygningshøjde mest
interessante.
MULIGHEDSBEVARING
BYGNING 6 OG 7 benævnes i kilder som PM6 og PM7, der er
betegnelser for de store papirmaskiner, der har stået i dem.
Bygningerne har store dimensioner. Bygning 6 er fra midten af
1900-tallet og er sammenbygget med den høje bygning 4. Den
har en forholdsvis smal bygningskrop og kan omdannes med eksempelvis kreativ tilføjelse af nye facadeelementer.
Bygning 7 viser kontrasten til bygning 1 og 2 ved siden af. Bygning
7 er fra 1970 og meget dyb - den forventes derfor kun at kunne
delvis bevares. Konstruktionen består af en stor søjle-/-bjælkeramme i jernbeton, der eksempelvis kan bevares. Muren mellem
nogle af rammerne kan nedbrydes for at skabe lys og adgang til
nye anvendelser i mellemliggende sektioner af bygningen. (se illustration i afsnit 4.2.
BYGNING 8, 9, 10 OG 11 er en del af det ældste bygningskompleks og indgår i den meget sammensatte del af bebyggelsen.
Bygningerne er i meget forskellig stand. Nogle markerer sig tydeligst med enkelte facader eller med deres tage og lofter – herunder spidsbuet træloft i bygning 10. Trods interessante enkeltstående facader, tage eller lofter vil en stor del af disse ældste, men
sammenbyggede, bygninger formodentligt skulle nedrives for at
give området tilstrækkelig mulighed for omdannelse. Mulighedsbevaringen udpeger dog bygningerne som havende en kvalitet,
der bør bevares, hvis det er muligt i det samlede projekt.
BYGNING 12 er et lille pumpehus eller turbinehus ved åens opstemning. Turbinehuset er en rå bygning med få lysindtag, men
med turbineteknikken intakt. Bygningens facader kan om nødvendigt ændres og bygningen kan bruges til rekreative eller sæsonbestemte formål som udstilling, iscafé, kajakudlejning eller
lignende.

12

7
5

passes det stramme facadeudtryk. Bygningen er sammenbygget
med bygning 6, der indgår i mulighedsbevaringen.

1
8

2

Minimumsbevaring
Mulighedsbevaring
1

(Ill. 31.a.) Bygningsbevaring

Bygningsnummer
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3.9 // Spor i landskabet - bevaringsinteresser
SPOR I LANDSKABET
Landskabet omkring Dalum Papirfabrik indeholder en række forskellige industrispor, der er et vidnesbyrd om fabrikkens og områdets industrihistorie. I en fremtidig omdannelse af området
ønskes således en hensyntagen til og en bevaring af en række af
disse elementer.
JERNBANEBROERNE A B
Jernbanen var i mange år af afgørende betydning for fabrikken,
der havde et stort behov for stabil tilførsel af træ som råvare for
papirproduktionen. Yderligere var jernbanen afgørende for at
sikre distributionen af færdigvaren, hvorfor der er anlagt hele
to jernbanebroer over åen, der via det ubebyggede areal øst for
åen forbinder fabrikken med det nationale jernbanenet i Fruens
Bøge. De to jernbanebroer skaber forbindelse mellem papirfabrikken og arealerne øst for åen.
DEN NORDLIGE BRO A
Den nordlige bro er fra 1913 og er på nordsiden forsynet med
teksten Dalum Papirfabrik. Broen er forholdsvis smal, men fungerer i dag som adgangsvej for de tunge transporter, der kører flis
til Fjernvarmeværket. Broen er således solid, den er forholdsvis

(Ill. 32.a.) Vandrensningsbassin (E)

32

(Ill. 32.d.) Jernbanespor vest for åen (D)
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højt beliggende over vandspejlet og kan også i fremtiden fungere
som adgangsvej til en boligudbygning på værkets arealer samt på
den nordøstlige del af området. Om nødvendigt kan broens værn
ændres, og der kan bygges en stibro til fodgængere og cyklister
uden på broen mod syd.
DEN SYDLIGE BRO B
Den sydlige bro er fra 1942. Den har trædæk med jernbanespor
og ligger nærmere vandspejlet. I forbindelse med et naturgenopretningsprojekt skal opstemningen ved åen fjernes. Brodæk og
piller ønskes bevaret, en forundersøgelse til naturgenopretningsprojektet skal belyse løsningsmulighederne nærmere.
BEVARING AF BROERNE
Det er ønskeligt i videst muligt omfang at bevare broernes slidte karakter og deres detaljer i form af smedejernsgelænder m.v.
Broerne kan om nødvendigt suppleres med nye konstruktioner
for at opnå den nødvendige sikkerhed og tilgængelighed. Teksten
på broen fra 1913 skal bevares.

(Ill. 32.b.) Detalje fra jernbanesporene (D)

(Ill. 32.e.) Sydlig bro (B)

(Ill. 32.c.) Sporskifte øst for åen (D)

(Ill. 32.f.) Jernbanespor øst for åen (D)

AFVANDINGSBASSIN E
Et stykke nord for kraftcentralen ligger et vandrensningsbassin
(element E). Bassinet og anlægget kan bevares som form, men
bassinet vil kunne tømmes for vand og opfyldes eller afdækkes
og benyttes til andre formål.

SPUNSVÆG C
Vestbredden langs papirfabrikken mellem de to broer har i dag
en spunsvæg, der fungerer som adskillelse af kølevand fra kraftvarmeværket og åens vand. Når kraftvarmeværket lukker, vil der
ikke længere blive udledt vand bag spunsvæggen. Spunsvæggen
skal dog bevares som historiefortællende element, men renden
bag væggen kan fyldes op, således at bredden langs papirfabrikken reelt bliver spunsvæggen. Væggen kan tilpasses i højden, så
udsyn til åen bliver mulig. Hvis det af tekniske årsager ikke er muligt at bevare væggen, skal bredden på denne strækning fortsat
udformes i en urban/industriel karakter med en fast kant.

LØSE ELEMENTER
I fabrikkens bygninger ligger en række løse elementer fra produktionen. Ud over møbler drejer det sig om forskellige maskindele
og lignende. Disse ting bør samles i en af de bygninger, der bevares og sorteres i elementer, der fortsat kan indgå som industrispor i landskab eller bygninger og elementer, der kan tilbydes
kommende indflyttere i nye bygninger i området - eller beboere i
Dalum, som vil være glade for at bevare et lille stykke historie fra
papirproduktionen i deres egne hjem.

JERNBANESPOR D
I landskabet øst for åen, samt omkring broen ved papirfabrikken
løber jernbanesporene mellem Fruens Bøge og papirfabrikken.
Langs sporene findes skilte, sporskifter og lignende vidnesbyrd
fra jernbanedriften. Disse vidnesbyrd skal bevares. Jernbanesporene skal bevares som stier, hvor skinnerne skal indgå i stiernes
design.

E

D

A

D

C

Minimumsbevaring

B

Mulighedsbevaring
Jernbanespor
Spunsvæg

A
(Ill. 33.a.) Bevaring af spor i industrilandskabet

Betegnelse
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3.10 // Opsamling: Potential og bindinger
BEBYGGELSEN
På papirfabrikken skal der bevares udvalgte bygninger. Udvalget
skal illustrere kontrasten mellem små og store bygninger samt
mellem ældre og nyere bebyggelse. De bevarede bygninger skal
fortælle om industriens udvikling og give området karakter.
De bevarede bygninger kan ombygges. De mest karakteristiske
bygninger skal bevares, således at deres karakter ikke sløres, men
der kan genopbygges eller tilføres nye elementer. Ved tilføjning
af nye elementer skal det være tydeligt, hvad der er nyt, og hvad
der er gammelt.

Ny bebyggelse skal indordne sig Dalums skala, der typisk er 2 etager. Kun i nærhed af store bygninger, der bevares, kan der opføres et mindre antal bygninger i 3-4 etager.
Bebyggelse skal forholde sig til landskabet og indordne sig væsentlige landskablige forhold som nærheden til Odense Å, bælter
af skovbevoksning og jernbanespor.
Ny bebyggelse skal være domineret af familieboliger med direkte
adgang fra terræn. Lejligheder skal være koncentreret omkring
papirfabrikken og kraftcentralen.

Mindre karakteristiske bygninger kan ombygges i større grad, så
kun særlige karakteristiske træk bevares.

Desuden kan etableres servicefunktioner som beskrevet i afsnit
2.2.

(Ill. 34.a.) Kraftcentralen

(Ill. 34.b.) Fabriksområdet set fra modsatte side af Dalumvej.
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DET GRØNNE
Der etableres et sammenhængende, offentligt tilgængeligt parkog naturområde med en bredde på ca. 40 m på begge sider af
Odense Å. Se principper for dette i afsnit 4.2.
Der skal etableres en kvarterpark i forbindelse med omdannelsen
af Dalum Papir.
Kulturhistoriske spor så som jernbanespor, dæmninger, betonvægge og broer bevares i området, i så stort omfang som muligt.
De giver området karakter og kan bruges i det nye boligområde.
Forskellige typer af stier og broer binder området sammen med
eksisterende stier og veje.
Der gives plads til forskellige rekreative faciliteter så som anløbsbroer til kanoer, opholdspladser, lege- og motionspladser.

(Ill. 35.a.) Jernbanesporene på de østlige arealer.

Etablering af regnvandssøer skal ske på egen grund og kan ske i
det grønne bælte langs Odense Å.
Eksisterende træer langs Odense Å bevares.
Eksisterende bevoksning med karakter af skov mod jernbanen og
Stenløsevej skal bevares i et bælte på min. 25 m.
Eksisterende bevoksning på landzoneareal bevares.
Der skal etableres lokalparker eller lommeparker, når der etableres min. 50 boliger.
Langs Dalumvej skal grupper af store fuldkronede træer opdele
oplevelsen af bygningerne. Se afsnit 4.3.

(Ill. 35.b.) Bebyggelsen i relation til Odense Å.
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4 // Dalum Papir i fremtiden
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4.1 // Overblik
DET GRØNNE OMRÅDE - ØST FOR ÅEN
Området øst for åen opdeles i fire delområder, der vil indgå i byomdannelsen, delområde 1-4, og to små områder, delområde 5a
og 5b, der er kommunalt ejet.

FABRIKSOMRÅDET - VEST FOR ÅEN
Området vest for åen opdeles i delområde A, B og C.
Delområde A omfatter den tættest bebyggede del af papirfabrikken og indeholder alle de bygninger, der bevares på denne side
af åen.

Delområde 1-3 og 5a og b fremstår stort set ubebyggede.

Delområde B er den sydlige del af fabriksområdet. Her er fortrinsvis nyere bebyggelse, der ikke forventes bevaret.

Ud over de ovennævnte områder er der en byggemulighed for
et mindre antal boliger ved Nygade. Dette område er udlagt til
boligområde i Kommuneplanen og behandles ikke som en del af
byomdannelsesområdet.

Delområde C ligger nord for adgangsvejen og tæt ved kirken. Arealet tilhører Fjernvarme Fyn og bruges til oplag og parkering.

Fjernvarme Fyn har et kraftvarmeværk i delområde 4, her skal
hovedbygningen bevares.

Områdets bevaringsværdier og karakter er nærmere beskrevet i
afsnit 3.8 - 3.10 om bevaringsinteresser.

Gamle jernbanespor danner grænserne mellem delområde 1,2
og 3 og mellem delområde 4 og 5b.

Delområde A, B og C er placeret samlet mellem Odense Å mod
øst og syd, Dalumvej mod vest og Dalum Kirke mod nord.
På den modsatte side af Dalumvej ligger et bynært landskab, der
består af græsklædte bakker og ådal med varieret beplantning
af træer og levende hegn.

øst
øst
vest

3
5a

2

1

C
4
A

B

(Ill. 38.a.) Helhedsplanens delområder
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5b

4.2 // Kommuneplanens retningslinier
BYTOPOLOGIER
I Kommuneplan 2016-2028 introduceres en række bytypologier
med tilhørende retningslinjer. Disse skal sikre sammenhæng og
kvalitet i de enkelte bebyggelser. I Dalum er der grundlag for at
arbejde med de nedenfor viste bebyggelsestyper. På selve papirfabrikken, hvor bygninger bevares, er det hovedsaligt typologien
om de blandede bebyggelser, der er gældende. I de dele hvor
meget rives ned eller som endnu ikke har været bebyggede, kan
de øvrige viste bebyggelsestyper komme i spil.

BLOKBEBYGGELSE
3.2.3.3.a
Ny bebyggelse skal understøtte blokbebyggelsens struktur med det grønne
som et gennemgående træk mellem bebyggelserne.
3.2.3.3.b
Blokbebyggelse skal opføres med en vis variation inden for en fælles arkitektonisk ramme.
3.2.3.3.c
Blokbebyggelser må ikke opføres i bymidten.

På de østlige arealer vil typologierne ”Byvillaer og byhuse” samt
”Parcelhuse og rækkehuse” blive dominerende.
Omkring kraftvarmeværket vil der kunne bygges punkthuse. Da
disse ikke har deres egen beskrivelse i kommuneplanen, henvises
til bebyggelsestypen ”Blokbebyggelse” med tilhørende retningslinjer, da denne type kan baseres på samme kvaliteter.

BLANDEDE BEBYGGELSER
3.2.3.2.a
Bevaringsværdige bygninger og eller særligt karakterskabende bygninger
eller elementer, herunder også gamle industrianlæg, skorstene med videre
skal bevares og indtænkes i den fremtidige udnyttelse.
3.2.3.2.b
Bebyggelsens rand mod gadesiden skal danne en klar kant. Tilbagetrækninger og pladsdannelser mod gadesiden skal udnyttes og indrettes, så de bliver
en del af det offentlige byrum.
3.2.3.2.c
I større blandede bebyggelser skal sikres passager og gennemgange. Områderne skal indrettes, så de opleves som varierede byområder.

BYVILLAER & BYHUSE
3.2.3.4.a
I områder med byhuse eller byvillaer skal ny bebyggelse opføres i samme
typologi. Byhuse kan også indgå som bebyggelsestype for eksempel i omdannelsesområder.
3.2.3.4.b
Byhuse kan bygges som samlede områder eller opføres i sammenhæng med
traditionelle etageejendomme.
3.2.3.4.c
Byvillaer kan opføres i skalamæssigt tilsvarende bymæssige områder. Byvillaer kan opføres som dobbelthuse.
3.2.3.4.d
Byhusenes facader skal følge en fast gadelinje/zone, som understøtter gadestrukturen med primære indgange mod gaden.
3.2.3.4.e
Hovedparten af havearealet til byvillaer og byhuse skal ligge bag gadefacaden. Foran huset kan efter et samlet koncept etableres kantzone i form af
forhaver, i en maksimal dybde på 5 m.

PARCELHUSE & RÆKKEHUSE
3.2.3.5.a
Parcelhuseområder og rækkehuse må ikke opføres i bymidten.
3.2.3.5.b
Rækkehuse- og parcelhusområder skal planlægges og udformes med afsæt
i områdernes landskabstræk og kvaliteter. Overgangen mellem bebyggelsen
og mere naturprægede områder skal bearbejdes landskabeligt.
3.2.3.5.c
Stiforløb og kiler mellem landskab og bebyggelse skal sikres i planlægningen.

39
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen 2017

4.3 // Overordnet skitse til det samlede område
I arbejdet med Helhedsplanen har kommunen også udarbejdet
udkast til bebyggelsesplaner. Et eksempel på dette indgår her
som alternativ til de bebyggelsesplaner, der er vist på de næste
sider.
Bebyggelsen på den vestlige side af Odense Å afgrænses af Dalumvej mod vest, Dalum Kirke og kirkegård mod nord og Odense
Å mod øst og syd.
Bebyggelsen på den østlige side af Odense Å afgrænses af Svendborgbanen og Stenløsevej mod nord/øst, bebyggelse ved Zachariasvænget mod syd og Odense Å mod vest/nord.
I bebyggelsesplanen indgår:
- En rumdannende bebyggelse på papirfabrikkens nordlige område. I denne udgave er flere bygninger bevaret, men planen kan
også fungere med ny bebyggelse i stedet. I planen indgår flere
gade- og pladsforløb, der giver denne del af bebyggelsen et mere
urbant udtryk. Opholdsrum vil kunne etableres i gårdrum – samt
som altaner og tagterrasser. Mod Odense Å kan dannes en eller
flere pladser, der går ud til spunsvæggen og kan understøtte det
mere urbane udtryk.

(Ill. 40.a.) Odense Glasværk

(Ill. 40.c.) Fænøsund Park - punkthuse
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- Rækkehusbebyggelse mod kirkegården nord for den nordligste
adgangsvej.
- Ny bebyggelse i op til 3 etager mod Dalumvej i den sydlige del
af papirfabrikken. Her skal være plads til nye træer i grupper mod
Dalumvej. Kortere bebyggelser mod landskabet, der sammensættes til kædehuse eller forskudte rækkehuse med sydvendte
haver.
- En spredt punkthusbebyggelse omkring den bevarede hovedbygning ved Dalum Kraftvarme. Punkthusene placeres så kig til
kraftcentralen fra omgivende veje og stier optimeres. Midt i dette
område er et større befæstet areal, der fungerer som en pladsdannelse, men også til den del af parkeringen, der ikke placeres
i kældre.
- Rækkehuse og villaer ved Zachariasvængets forlængelse og villaer på de træbeklædte skråninger mod Stenløsevej og jernbanen. De respekterer beplantningen og følger terrænet.
- En villabebyggelse i form af ”byvillaer” på små grunde i den
nordligste del af området.

(Ill. 40.b.) Brandts Klædefabrik - eksempel på omdannelse af industri til nye formål

(Ill. 40.d.) Villaer på skrænt

(Ill. x.x) Helhedsplanens delområder

(Ill. 41.a.) Skitse til det samlede område.
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4.4 // Fabriksområdet - Vest for åen
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Papirfabrikkens område får sin egen identitet ved at være sammensat af bevarede og omdannede bygninger og nye. Bebyggelsen placeres smukt i landskabet mod Odense å.
DELOMRÅDE A OG B
Delområde A og B omfatter Papirfabrikkens produktionsområde
og vil i fremtiden bestå af såvel bevarede og omdannede bygninger som af nye. I delområde A og B skal bebyggelsen være
sammenhængende mod Dalumvej, så den fungerer som støjskærm. For at skabe variation skal dele af ny bebyggelse trække sig tilbage fra vejen og der skal i stedet være kantzoner med
trægrupper eller enkeltstående fuldkronede store træer foran de
tilbagetrukne dele af bebyggelsen. Træerne skal, når de er udviklede, mindst have en højde som højden på bebyggelsen.
Inde i området skal bebyggelsen fortsat være varieret og det industrielle præg skal være tydeligt. I nye bebyggelser kan elementer som store helrammede vinduer fungere som reference til den
tidligere industri i området. I de bygninger, der bevares, skal de
udpegede bevaringsværdige særpræg være tydelige også efter
renovering (se afsnit 3.9 om karaktertræk og bevaringsinteresser).

(Ill. 42.a.) Helhedsplan Ill.: C. F. Møller
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Det eksisterende bebyggelsesmønster har en klar nord-syd- og
øst-vestgående karakter. Bygningerne ligger enten parallelt eller
vinkelret og dette tydelige identitetstræk skal bevares i byomdannelsen. (se princip for bebyggelsen, modsatte side).

Fortidsmindebeskyttelseslinje
Det nordvestligste hjørne er omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje (se bilag). Kommunen vil ved lokalplanlægning anmode Miljøstyrelsen om reduktion af linjen,
hvis der ønskes ny bebyggelse til erstatning for eksisterende bygninger. Ny bebyggelse skal dog trække sig tilbage fra
hjørnet mod kirken i tilstrækkelig grad til at kirketårnet kan
opfattes (ill. 43.b.).

(Ill. 42.b.) Håndskitse af området vest for åen. Ill.: C.F. Møller

DELOMRÅDE A
BEBYGGELSE OG ANVENDELSE
I delområde A ligger en del bygninger, der bevares, heriblandt
store industribygninger, der kan ombygges til boliger eller serviceformål. Derfor kan delområde A blive områdets mest urbane
del med en blanding af boliger og service omkring gadeforløb og
pladser. Det er således i dette område, at der kan indrettes en
dagligvarebutik til områdets daglige forsyning.
Detailhandelen ved Dalum Papirfabrik kan dog kun etableres under forudsætning af, at butik med parkering og andre faciliteter
kan indpasses nænsomt i eksisterende bygninger i området og
ikke dominerer kulturlandskabet med åbne parkeringsarealer
mod vejen, store skilte, pyloner og lignende.
Ved bevaring af de store industribygninger kan der suppleres
med nyt byggeri i 3-4 etagers højde i området nærmest Dalumvej. Nær landskabet mod åen skal bebyggelsen være lavere og
åbne sig mod landskabet – her kan bygges rækkehuse eller townhouses på 1-3 etager med lodrette skel.

I og omkring de mindre bygninger, der bevares, kan der etableres fælles faciliteter for beboerne i området. Bygningerne vil dog
også kunne indrettes til private formål.
Det nordvestligste hjørne er omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje (se bilag). Kommunen vil ved lokalplanlægning anmode Miljøstyrelsen om reduktion af linjen, hvis der ønskes ny bebyggelse til erstatning for eksisterende bygninger. Ny bebyggelse
skal dog trække sig tilbage fra hjørnet mod kirken i tilstrækkelig
grad til at kirketårnet kan opfattes.
BYRUM OG OPHOLDSAREALER
Ved at blande eksisterende og nyt byggeri – og ved at bygge i
varieret form og skala – opstår en række varierede interne veje,
passager og byrum. Parkering kan indgå i disse rum, men kan også
etableres i bygninger. Det er vigtigt, at de nye byrum får et grønt
præg og at der sikres kantzoner med for eksempel opholdsmuligheder og grønne elementer langs nye veje og pladser. De interne
veje og pladser kan etableres i asfalt, beton i store flader, fliser,
brosten eller chaussésten i granit eller grusbelægninger. Kantsten
skal være i mørk, hugget granit. (fortsættes næste side)

N

V

Ill. 43.a.

Ø

S

Ill. 43.b.

Ill. 43.c.

PRINCIPPER FOR BEBYGGELSEN:
1: Al bebyggelse i den nordvestlige del af området skal placeres i
nord-syd- eller øst-vestgående retning.
2: Der skal sikres udsyn til kirken og til kraftcentralen fra Dalumvej.
3: Eksisterende spunsvæg bevares og danner fast kant til åen.
Arealerne ud til spunsvæggen kan få mere urban karakter.
4: Eventuel dagligvarebutik skal etableres i eksisterende bygning.
Butikken må ikke påvirke oplevelsen af det omkringliggende kulturlandskab med åbne parkeringsaraeler, store skilte, reklamer,
pyloner eller lignende.
(Ill. 43.d.) Principskitse for transformation af eksisterende bygningsmasse der
gives nyt liv og indhold. Ill. C. F. Møller
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4.4 // Fabriksområdet - Vest for åen
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Opholdsmuligheder for ansatte i virksomheder i området kan
indrettes som fælles ophold og også boliger kan have fælles opholdsarealer, men der skal etableres private udendørs opholdsrum til den enkelte bolig. Dette kan være i form af mindre haver,
gårdrum, terrasser, tagterrasser eller altaner.
BEPLANTNING OG ÅBRED
Beplantningen skal bestå af spredt placerede solitære træer eller
grupper af træer. Træerne må gerne have varieret udtryk og størrelse, dog skal 50 % af træerne få en størrelse mindst som højden
på bebyggelsen.
Åbredden skal i denne del af området have en urban karakter
med en fast kant mod åen. Den eksisterende spunsvæg skal
bevares og tilpasses, så den kan danne kant – og området bag
spunsvæggen kan opfyldes, når Fjernvarme Fyn ikke længere har
behov for at udlede kølevand. Dele af arealerne ud til spunsvæggen kan få karakter af plads med fast belægning, indrettes med
opholdsmulighed, solitære træer, beplantning inden for faste
rammer, belysning mv. og anvendes til mere urbane formål – for
eksempel udeservering. Andre dele kan på trods af den faste kant
have et mere naturligt præg, der vil stå i kontrast til pladsdannelser og spunsvæg. Der må ikke etableres parkering ud mod åen.

(Ill. 43.a.) Ombygning af tidligere industribygning, hvor nye elementer er
tilføjet.

REFERENCER TIL DELOMRÅDE A

(Ill. 43.b.) Järla Sjö i Sverige, eksempel på urbant byrum hvor
tidligere industribygning er genanvendt.
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(Ill. 43.c.) Illustration fra Maglemølle Papirfabrik, hvor de tidligere fabriksbygninger omdannes til kontor og lign.

(Ill. 43.d.) Järla Sjö i Sverige, begrønning af by- og gaderum i et område med blandet
bebyggelse.
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(Ill. 43.e.) Den tyske arkitekt Arno Brandlhubers egen bolig i tidligere
fabrik.

DELOMRÅDE B

PRINCIPPER FOR BEBYGGELSEN

På den sydlige del af papirfabrikkens arealer er den eksisterende bebyggelse nyere, og der er ikke bevaringsværdige bygninger.
Her vil den fremtidige bebyggelse derfor få et andet udtryk og
landskabet omkring åen vil kunne få en parkagtig karakter.

5: Mod Dalumvej er det nødvendigt at lave sammenhængende bebyggelse som en støjskærm, der skærmer de bagvedliggende opholdsarealer. Bebyggelsen skal trækkes tilbage, så der langs Dalumvej er mulighed for forarealer, hvor
der kan plantes grupper af større træer. (se Ill. 45.b.)

BEBYGGELSE OG ANVENDELSE
Bebyggelsen mod Dalumvej, der skal fungere som støjskærm, kan
bestå af lejlighedsbyggeri i 3 etager. Bebyggelsen skal udformes,
så dele af facaden mod Dalumvej trækkes tilbage og giver plads
til enkelte fuldkronede træer, der vil afspejle områdets grønne
præg mod vejen.
Bebyggelse, der orienterer sig mod ålandskabet, skal have karakter af byvillaer på smalle grunde eller rækkehuse med egne baghaver og gerne forhaver. Rækkehuse og villaer på smalle grunde
findes allerede i Dalum og i Hunderupkvarteret. Det er blandt
andet typisk, at de ligger ”skulder ved skulder” med kun smalle
stier eller indkørsler imellem sig og ofte med forholdsvis små haver bagved. Her i delområde B kan rækkehusene etableres med
optimal placering i forhold til ålandskabet og til solorientering.

6: Den grønne bræmme mod åen er i udgangspunktet 40
m bred. For at bebyggelsen kan placere sig smukt i landskabet, kan bebyggelsen nogle steder skyde sig et stykke ud i
bræmmen, mens bræmmen andre steder udvider sig ind i
bebyggelsen. (se Ill. 45.c.)
7: Bebyggelse, der orienterer sig mod ålandskabet skal have
karakter af byvillaer eller rækkehuse. Disse placeres optimalt med udsyn til ålandskabet og til solorientering.
8: Der skal plantes spredt placerede træer eller træer i
grupper i arealet langs åen. Mindst 50% af træerne skal
opnå mindst samme højde som bebyggelsen.

5

(Ill. 45.b.) Princip 5:
Sammenhængende bebyggelse med tilbagetrækninger for
at give plads til træer.

(Ill. 45.c.) Princip 6:
40 m-bræmmens forhold til
bebyggelsen.

(Ill. 45.a.) Eksempel på moderne byhuse/rækkehuse

(Ill. 45.d.) Tæt/lav rækkebebyggelse. Ill.: C.F. Møller
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BYRUM OG OPHOLDSAREALER
Delområde B vil få en landskabelig karakter mod den lange åbred
i dette område. Landskabet vil brede sig ind mellem rækkehusbebyggelsen, så flest muligt boliger får udsyn til landskabet. Delområde B vil derfor fremstå med en meget grøn karakter med
mange flader med græs og beplantning med buske og træer. Alle
rækkehuse vil have egne, men små haver, der støder op til fælles
grønne arealer.
Lejlighederne langs Dalumvej skal have grønne kantzoner omkring sig og private opholdsarealer i form af altaner. Parkering til
rækkehusene vil foregå ved den enkelte bolig, mens gæsteparkering og parkering til lejlighederne kan samles i mindre, fælles parkeringer eller henvises til parkering i konstruktion i delområde A.
BEPLANTNING OG ÅBRED
Langs åen står et bælte af store træer og buske. De store træer
er omfattet af åfredningen, men der er kig til åen mellem de høje
stammer. Langs åen etableres et 40 m bredt landskabsbælte med
en offentlig tilgængelig stiforbindelse. Landskabsbæltets udlæg
på 40 m kan variere, så bebyggelsen enkelte steder skyder sig
lidt ud i landskabet og landskabet andre steder breder sig ind
mellem bebyggelserne. I landskabsbæltet kan også integreres
forsinkelsesbassin til regnvand, inden det kan afledes til Odense
Å, se princip s.26.

(Ill. 46.a.)Visualisering af den meget ombyggede papirmaskinehal i delområde A og bebyggelsens forhold til landskabet (Ill. C.F. Møller).

(Ill. 46.b.) Visualisering af delområde A, der viser hvordan bebyggelsen åbner sig mod ålandskabet. Ill. C. F. Møller
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DELOMRÅDE C
BEBYGGELSE, PARKERING OG BEPLANTNING
I dette område kan der etableres et mindre antal rækkehuse i
1½- 2 etager. Rækkehusene skal placeres med en grøn og tæt
beplantet afgrænsning mod kirkens arealer mod nord og med
parkeringsarealer mod vejen. Denne bebyggelse skal ikke bindes
af det bebyggelsesmønster med nord-syd- og øst-vestgående karakter, der præger papirfabrikkens arealer, men kan optage andre
retninger.
40 m zonen mod Odense Å skal også respekteres her og arealet
mod åen skal have et landskabeligt præg med træer.

(Ill. 47.a.) Skitse til delområde C med byhuse i to etager. Ill. Archidea

VEJADGANG
Dalumvej skal udformes med svingbaner til de to indkørsler til
området, så en bebyggelseslinje mod vej fastlægges i forbindelse
med udlæg til dette.
Forløbet af den nordlige adgangsvej må ikke ændres og ny bebyggelse må ikke opføres, så den slører udsynet til kraftvarmeværket
set fra Dalumvej (se ill. 43.b.).

(Ill. 47.b.) Byhuse/rækkehuse ved Kristiansdal Allé i Dalum med grundstørrelser
omkring 150-200 m2. Husdybden er ca. 10 m, forhaven ca. 6 m og baghaven
ca 13 m. Vejbredden er ca. 9 m inkl. kantstensparkering.

(Ill. 47.c.) Eksempler på rækkehusbebyggelser
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4.5 // Det grønne område - Øst for åen
Delområde 1-5B er afgrænset af natur og opdeles af de gamle
jernbanespor, der har ført til fabrikken. Området vil fortrinsvis blive anvendt til enfamiliehuse, dog med lejligheder i og
omkring det omdannede kraftvarmeværk. Rekreative stier og
arealer er en væsentlig del af områdets identitet.
DELOMRÅDE 1
Delområdet afgrænses af Stenløsevej, Svendborgbanen og af delområderne 2, 5A og 5B.
Der er vejadgang via Zachariasvænget langs aflastningsværket.
Zachariasvænget binder området sammen med et boligkvarter i
Dalum/Hjallese, her ligger børnehaver og idrætsbaner, der bruges af Dalum skolen.
Arealet består af tæt beplantede skrænter mod Stenløsevej og
mod jernbanen og af et mere plant område, hvor fabrikkens tidligere idrætsklub med boldbane ligger.
DELOMRÅDE 2
Delområde 2 afgrænses af Svendborgbanen og delområde 1, 3,
4 og 5A. Området er helt ubebygget og fortrinsvis beplantet med
tynd/ung træbeplantning, mens der er større træer langs sporene og især mod Svendborgbanen. Den nordligste del af området
er støjramt fra scenen i Den Fynske Landsby.
Den fremtidige vejadgang bliver en forlængelse af den nuværende vej til Dalum Kraftvarme med indkørsel fra Dalumvej.

5a

2

4

1
5b

DELOMRÅDE 3
Denne del afgrænses af Odense Å og delområde 2. Området er
tidligere brugt til slambassiner, der senere er opfyldt og ligger i
dag som et ujævnt terræn forholdsvis højt over åen. Det er tæt
beplantet med ung beplantning midt på arealet og højere træer
mod åen. Nær midten af arealet ligger papirfabrikkens rensningsanlæg i et cirkulært anlæg, ellers er området ubebygget. Strækningen nærmest åen er omfattet af åfredningen og hele området
er omfattet af å-beskyttelseslinjen. Området er registreret som
V1 lokalitet, se side 29.
Den fremtidige vejadgang til delområde 3 bliver ligeledes forlængelsen af den nuværende vej til kraftvarmeværket med indkørsel
fra Dalumvej.
Delområde 2 og 3 rammes af støj fra scenen i Den Fynske Landsby. Det er derfor en forudsætning for den endelige planlægning
af områderne, at støjafskærmning tilpasses landskabet og at opførelse af boliger i området ikke mindsker aktivitetsniveauet på
amfiscenen og Engen.
BEBYGGELSE I DELOMRÅDER 1, 2 OG 3
Alle tre delområder skal hovedsaligt anvendes til familieboliger
med egne opholdsarealer på terræn. Den kommende bebyggelse
kan derfor opføres som villaer, byvillaer eller række- eller klyngehuse i 1 – 2 ½ etager. Dele af områderne kan opføres i ensartet

(Ill. 48.b.) Rækkevillaer i Delområde 1. Ill. Archidea

(Ill. 48.a.) Plan over de østlige arealer med vejadgang fra Dalumvej fra vest og Zachariasvænget
fra syd. Den rekreative hovesti går gennem området og samler den rekreative forbindelse langs
Odense Å. Ill. Archidea
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(Ill. 48.c.) Hollænderhuse i Delområde 2 og 3. Ill. Archidea

arkitektur, men området skal samlet set fremstå varieret i byggestil og arkitektur og i et nutidigt formsprog. Det skal være muligt
at variere materialer og bebyggelses- og tagformer. Ud over familieboliger kan der udlægges arealer til service som institutioner
eller lignende.
Hvor der er terrænforskelle, skal bebyggelse respektere og forholde sig til disse og hvor der er bevaringsværdig beplantning,
skal bebyggelsen udformes i samspil med denne. Større beplantninger skal være identitetsgivende for bebyggelsen – fx den høje
og tætte træbeplantning mod jernbanen og Stenløsevej. Jernbanesporene skal bevares som historiefortællende element og i
fremtiden udformes som stier i området.
Bebyggelsen skal af hensyn til støj og vibrationer fra Svendborgbanen placeres min. 25 m fra spormidte. Bebyggelsens primære
opholdsarealer skal placeres på den side af bebyggelsen, der ligger væk fra sporene. Mod Stenløsevej kan der etableres en støjskærm på skrænten. Skærmen skal i givet fald være beplantet og
integreret i den øvrige beplantning på skråningen.

af træbeplantning. Vejadgange til de enkelte boliger skal så vidt
muligt ske fra nord og øst, opholdsarealer skal etableres mod syd
og vest.
Levende hække og buskbeplantning skal danne hegn i kommende matrikel- og vejskel i stedet for mure og plankeværk omkring
haver og grunde. Forhaver må dog gerne være åbne, uden hegn.
De steder, hvor bebyggelsen eventuelt udformes med små forarealer (kantzoner) foran de enkelte boliger, skal disse have et
grønt præg med mindre solitære træer, afgrænsede bede eller
plantekummer i kantzonen. Større forarealer skal også fremstå
grønne, men må indrettes med parkeringsplads til max. to biler,
forudsat at der fortsat er plads til grønne elementer. Max. ¾ af
forarealet må befæstes.

Områdets hovedindtryk skal være grønt og frodigt. Der skal arbejdes med vejtræer eller træer i grupper langs de interne stier
og veje. Også eventuelle samlede parkeringsarealer skal brydes

PRINCIPPER FOR BEBYGGELSENS RELATION TIL LANDSKABET

1. Hvor der er terrænforskelle
i delområde 1, skal bebyggelsen forholde sig til terænnet.
Hvor der er bevaringsværdig
beplantning, skal bebyggelsen udformes i samspil med
denne.

2. Adgang til den enkelte
bebyggelse skal så vidt muligt ske fra nord eller øst,
haver skal orienteres mod
syd eller vest.

(Ill. 49.a.) Eksempel på bebyggelse i varierende
højde og med et forareal.

3. Bebyggelsen skal af
hensyn til støj og vibrationer fra Svendborgbanen
placeres min. 25 m fra
sporet.

4. Forarealer og kantzoner
skal have et grønt præg,
max. 3/4 af forarealer må
befæstes.

(Ill. 49.b.) Eksempel på bebyggelse mellem træer på (Ill. 49.c.) Eksempel på bebyggelse på skrænt.
skrænt
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4.5 // Det grønne område - Øst for åen

2

4

5a
1
5b

FORHOLD TIL LANDSKAB I DELOMRÅDE 2 OG 3
Mod Odense Å skal der ligesom i resten af området friholdes et
landskabsbælte på ca. 40 m. I bæltet skal der laves en rekreativ
sti og bæltet skal holdes beplantet, se princip s. 49. I denne zone
kan der opsamles og forsinkes regnvand inden udledning til åen.
Mod nord skal delområde 2 også lægge jord til en kvarterpark.
Kvarterparken skal indeholde mulighed for aktiviteter og ophold
og fungere som en forlængelse af friarealerne i Fruens Bøge.
Samtidigt vil den fungere som bufferzone mod jernbanen og Den
Fynske Landsby. Kvarterparken forbindes med stier til stisystemet
i Fruens Bøge. Stierne føres videre langs de nedlagte jernbanespor, den sydøstligste som en hovedsti, der forbindes med stier
på vestsiden via den gamle jernbanebro syd for kraftvarmeværket
og derpå videre langs Odense Å på den anden side af Dalumvej.
Den nordvestlige sti vil have karakter af en lokal sti, der forbinder
de nye boligområder med parken. For yderligere beskrivelse af
stierne se afsnit 3.2.

(Ill. 50.a.) På den østlige side, nord for kraftvarmeværket anlægges den rekreative grussti på plateauet ovenfor skrænten. På begge sider af stien etableres
der rabatter med græs, så stien opleves overskuelig og tryg. Som bufferzone
mellem sti og de private haver anlægges en buskbeplantning, der ikke vil skygge i de tilstødende haver, og samtidigt hindre indkig i haverne. De store træer
på skråningen ned til Odense Å er fredet og må derfor ikke fældes.

(Ill. 50.b.) arealet, hvor åstien skal gennemføres - til højre falder terrænet mod
åen
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(Ill. 50.c.) Delområde 5a, der bliver en del af det offentligt tilgængelige areal.

DELOMRÅDE 4
Fjernvarme Fyn ejer arealet overfor papirfabrikken umiddelbart
øst for åen, hvor den tidligere kraftcentral og det nuværende Dalum Kraftvarme ligger.
Kraftcentralen blev opført for at lave strøm til papirproduktionen
og er senere ombygget til varmeværk. Hovedbygningen skal bevares. Grundelementerne i denne er to sammenbyggede store
industribygninger og en nyere skorsten. Det er en ikonisk bebyggelse i området, der i kraft af sit udtryk og sin placering og størrelse fungerer som pejlemærke, kendetegner området, og udgør
den mest identitetsgivende bebyggelse i hele området. Ud over
kraftvarmeværkets hovedbygning kan det lille pumpehus ved åen
bevares, de øvrige bygninger, beholdere og lignende kan fjernes.
Der er foretaget terrænreguleringer omkring kraftvarmeværket
for at skabe plane arealer til oplagring af flis og kørsel. Det vil
være nødvendigt at regulere terrænforholdene for at tilpasse terrænet til byggefelter og justere vejadgangen til området.
BEBYGGELSE OG ANVENDELSE I DELOMRÅDE 4
Den bevaringsværdige del af bebyggelsen kan omdannes til boliger eller erhverv. Nyere tekniske installationer udenpå bygningen
skal fjernes. Det vil være muligt at indskyde dæk, lave ovenlys,
atrium mv. så længe facadernes hovedelementer – de røde
teglmure med de lyse rammer og høje vinduesfelter bevares.

Skorstenen er en væsentlig del af bygningens funktionshistorik,
men den nuværende skorsten kan eventuelt erstattes med en
signatur for en skorsten, der fortsat kan fungere som pejlemærke, se illustration af signaturskorstene nedenfor.
Bevaring af hovedbygningen er forudsætning for en bebyggelsesstruktur, der er anderledes end på de øvrige områder øst for
åen. I stedet for en lav bygningsstruktur gives mulighed for en
punkthusbebyggelse, der kan spille sammen med kraftcentralen.
4-5 punkthuse i op til 4 etager med store lejligheder kan placeres i landskabet omkring kraftvarmeværket. Punkthusene skal
underordne sig den eksisterende bygning og i skala og materialer
tilpasses kraftvarmeværkets materialer. Punkthusene skal placeres på den lave del af terrænet (kote 10-11). Hvis et punkthus
placeres på den højere del (kote 13-14), skal det være en etage
lavere. Punkthusene skal placeres, så der fortsat er gode kig til
åen og til kraftvarmeværket mellem bygningerne.
Til lejlighederne i delområde 4 skal der være opholdsarealer på
terræn svarende til 50% af etagearealet. Herudover skal de enkelte lejligheder i nyt byggeri have private altaner, taghaver eller
lignende. Pumpehuset kan omdannes til servicefaciliteter eksempelvis sommercafé, iskiosk, opmagasinering af kajakker mv.

(Ill. 51.b.) Punkthuse
skal underordne sig
hovedbygningen i skala og skal placeres, så
der fortsat er gode kig
til hovedbygningen og
åen mellem bygningerne.

(Ill. 50.c.) Eksempel fra Hamborg på signaturer
for skorstene, der er sat op som erstatning for
nedrevne skorstene.

(Ill. 51.a.) Delområde 4 - punkthuse omkranser kraftcentralen. Bebyggelsen skal etableres, så der sikres kig til
kraftcentralen. Ill. Archidea

(Ill. 51.d.) Punkthuse ved Fænøsund Park.
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4.5 // Det grønne område - Øst for åen
FORHOLD TIL LANDSKAB I DELOMRÅDE 4
Parkering må etableres samlet i grupper omkring en central adgangsvej/pladsdannelse mellem bygningerne og i kælder. Parkering på terræn skal brydes af solitære store træer eller grupper af
store/middelstore træer.
Fjernvarmeværkets eksisterende bygning ligger indenfor 40 m
bæltet langs åen. En enkelt af de bygninger, der kan nedrives, går
ligeledes ind i 40 m bæltet. Hvor der er eksisterende bebyggelse
kan 40 m bæltet brydes indenfor disses fundament, ud over dette må hverken ny bebyggelse eller parkering dog etableres indenfor 40 m fra åbredden.
I bæltet må placeres sti og rekreative faciliteter, disse kan have
forbindelse med faciliteter i pumpehuset.

(Ill. 52.a.) Parkhuse i Delområde 4. Ill. Archidea

(Ill. 52.c.) Eksempel på punkthusbebyggelse med gode udendørs
opholdsarealer
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DELOMRÅDE 5A
Delområde 5a indgår i skovbeplantningen langs jernbanen og vil
forblive beplantet. Området er fredskov og vil derfor naturligt
kunne blive en del af kvarterparken.
Odense Kommune har tidligere erhvervet arealet blandt andet
for at have en mulighed for etablering af et trinbræt til veterantog, hvis der i fremtiden etableres en rute fra Danmarks Jernbanemuseum til Den Fynske Landsby.

(Ill. 52.b.) Forslag til ombygning af papirfabrikkens tidligere kraftcentral - nu
Kraftvarmeværk til boligformål i aftenbelysning. Ill. Archidea

(Ill. 52.d.) Forslag til ombygning af samme bygning til boligformål i dagslys. Et
nyt element er tilføjet bygningen, der i øvrigt er renset for udvendige tekniske
installationer. Ill. Archidea

DELOMRÅDE 5B - GASVÆRKSGRUNDEN
Mellem Solbakken og Zachriasvænget ligger et areal, der tidligere har været anvendt til Dalum Gasværk. Nu ejer kommunen
arealet, der har adgang fra Solbakken. Enkelte bygninger fra gasværket bruges i dag til klubformål, de øvrige bygninger er revet
ned, men fundamenterne ligger tilbage. Grunden er forurenet i
en grad, der gør, at den er afspærret med hegn for at folk ikke skal
færdes. Beplantning har indtaget arealet, så det fremstår grønt,
men ikke plejet.
Hvis grunde skal overgå til anden brug, er Odense Kommune
myndighed i forhold til håndtering af forureningen og skal i samarbejde med Region Syddanmark vurdere i hvilket omfang, grunden skal oprenses eller afdækkes. Dette skal derfor undersøges
nærmere, hvis grunden skal i spil.
Der kan opsættes nogle enkle scenarier for gasværksgrundens
fremtidige rolle i området:
1.

Området udbydes til salg med mulighed for bebyggelse
efter rydning, oprensning og/eller afdækning. Bebyggel
sen skal i givet fald være i form af villaer, rækkehuse eller
byhuse i 1 ½ til max 2 ½ etager alt efter typologi.

2.

Området ryddes og fundamenter fra den tidligere bebyg
gelse fjernes eventuelt*. Der etableres et friareal ved at
lægge ny jord ovenpå den forurenede og etablere ny,
mere plejet beplantning samt opholds- og aktivitetsmu
lighed.

3.

Området forbliver urørt i forhold til forureningen, men
hegnet forskønnes og beplantning udtyndes, så det frem
står mere plejet.

*Det skal i givet fald undersøges, om fundamenter fra den tidligere bebyggelse kan fjernes uden af forøge risikoen for forurening.

(Ill. 53.a.) Skråfoto af Dalum Gasværk, da det var i funktion
(Det kongelige Bibliotek)

(Ill. 53.b.) Luftfoto af Dalum Gasværk i 1992 inden nedrivning
af bygninger

(Ill. 53.c.) Mulige scenarier for Gasværksgrunden med adgangsvej fra henholdsvis Zachariasvænget og Solbakken (1.) og et scenarie, hvor grunden er friareal (2.).
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5 // Bilag
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Bilag 1 - Naturbeskyttelsesinteresser, byggelinjer mv.
Grøn struktur

Generel og særlig landskabelig beskyttelse

Generel landskabelige beskyttelse
Grøn struktur

Særlig landskabelig beskyttelse

KOMMUNEPLANENS RETNINGSLINJE

KOMMUNEPLANENS RETNINGSLINJE

9.2.1.a
Inden for den Grøn-blå struktur skal beskyttelse og udvikling af natur, landskaber og friluftsliv prioriteres højt. Der må ikke ske bebyggelse eller etableres anlæg, der kan udgøre en væsentlig barriere for oplevelsen af de sammenhængende landskaber og grønne bystrøg, for spredningsmulighederne for dyr- og
planter eller for områdernes rekreative tilgængelighed.

9.4.3.a
I områder med særlige landskabelige beskyttelsesinteresser skal landskabets
karakter og visuelle oplevelsesmuligheder beskyttes og områderne skal friholdes for tekniske anlæg, byudvikling, spredt bebyggelse og råstofindvinding. Tilstanden eller de karaktergivende træk må ikke ændres, hvis det forringer de
eksisterende forhold, eller reducerer muligheden for at styrke landskabets karakter eller oplevelsesmuligheder.

9.2.1.b
Hvor infrastrukturanlæg skal passere den Grøn-blå struktur skal barrierevirkningerne for naturen og den rekreative brug mindskes mest muligt - for eksempel i
form af etablering af passager for mennesker, dyr og planter.

9.4.3.b
I områder med særlige landskabelige beskyttelsesinteresser må der kun planlægges for eller gennemføres byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for
driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Bygninger og anlæg skal i disse tilfælde
udformes og indpasses under særlig hensyntagen til landskabets karakter, identitetsgivende træk og landskabsoplevelse, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer. Ændringer
kan dog ske, når det medvirker til at genoprette/styrke landskabets karakter
eller sker i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.
9.4.3.c
I områder med generelle landskabelige beskyttelsesinteresser skal landskabets
karakter vedligeholdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, tekniske anlæg og nyt byggeri under hensyntagen til landskabets karakter, identitetsgivende træk og landskabsoplevelse, herunder skala, visuelle sammenhænge samt
eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer.
9.4.3.d
I områder med landskabelige udviklingsmuligheder kan landskabets karakter
ændres og forbedres under hensyntagen til områdets landskabskarakter og de
omkringliggende landskabers karakter, særlige visuelle oplevelsesmuligheder
og tilstand.
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Bynære- og byzonelandskaber

Eksisterende og potentielle naturområder

Landskaber i byzone

Eksisterende naturområder

Bynære landskaber

Potentielle naturområder

KOMMUNEPLANENS RETNINGSLINJE

KOMMUNEPLANENS RETNINGSLINJE

9.2.2.a
I de bynære landskaber skal beskyttelse og udvikling af natur, landskaber og friluftsliv prioriteres højt. Områderne skal som udgangspunkt friholdes for etablering af større tekniske anlæg og byudvikling og borgerne skal sikres størst mulig
adgang til de bynære landskaber og oplevelsesmuligheder.

9.6.1.a
De eksisterende og potentielle naturområder skal friholdes for bebyggelse og
anlæg. Bebyggelse og anlæg kan ske i ganske ubetydeligt omfang, og kun hvis
beskyttelses- og naturforbedringsinteresserne ikke tilsidesættes og spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv ikke forringes.
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Fredningen af Odense Ådal

Sø- og Åbeskyttelseslinjen

Fredning af Odense Ådal

Åbeskyttelseslinje for Odense Å

FREDNING

SØ- OG Å-BESKYTTELSESLINJEN

Dalum Papir ligger i relation til den fredede Odense Ådal. Det fredede område
er ved Dalum Papir indskrænket til arealerne helt tæt ved Odense Å, grundet
papirfabrikkens produktion, hvorimod man på den øvrige fredning gennem
hele Odense Kommune har fredet hele ådalen.

Formålet med sø- og å-beskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde
landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv. Beskyttelseslinjen
løber i en afstand på 150 m fra visse søer og vandløb (søer med en vandflade
på mindst tre ha og for vandløb, som amterne efter de tidligere regler har registreret med en beskyttelseslinje)

Fredningen af Odense Ådal er en landskabsfredning, der sætter en række begrænsninger i forhold til byggeri, terrænændringer og fældning af træer indenfor det fredede område, særligt 0-10 m fra åbredden.
Odense Ådal er den største fredning i Odense Kommune og omfatter hele
Odense Ådal. Til forskel fra mange andre fredninger har denne fredning et
bredt formål. Formålet er at sikre både de landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske værdier.

Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages tilplantninger eller ændringer i terrænet. Midlertidige terrænændringer kræver dog ikke dispensation,
såfremt terrænet efter nedgravningen straks retableres til det oprindelige udseende, og forudsat at arealet ikke er omfattet af andre bestemmelser om naturbeskyttelse.
Inden for beskyttelseszonen er der endvidere forbud mod at placere bebyggelse, for eksempel bygninger, skure, campingvogne og master.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra sø- og åbeskyttelseslinjen. Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af ejendommens ejer, adressaten for afgørelsen og en række
myndigheder og organisationer.
Kommunen kan anmode om reduktion af sø- og åbeskyttelseslinjen hos Miljøstyrelsen på baggrund af en række retningslinjer.
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Skovbyggelinje

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Skovbyggelinje

Fortidsmindelinje

SKOVBYGGELINJE

FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJEN

Skovbyggelinjen har til formål at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og
at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv

Fortidsmindebeskyttelseslinjen sikrer fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne.

Skovbyggelinjen ligger i en afstand på 300 meter fra skoven.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen ligger i en afstand på 100 meter fra fortidsmindets ydergrænse. Ved Dalum Kirke er flere fortidsminder samlet, herunder et
klosteranlæg og kirke fra Middelalderen og en Kogegrube fra oldtiden.

Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom
bygninger, skure, campingvogne og master. Der er en række undtagelser fra
forbuddet.
Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra skovbyggelinjen. Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet
af bl.a. ejeren af ejendommen, adressaten og en række myndigheder og organisationer.
Kommunen kan anmode om reduktion af skovbyggelinjen hos Miljøstyrelsen på
baggrund af en række retningslinjer.

Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i tilstanden, dvs.
for eksempel tilplantninger eller ændringer i terrænet (heller ikke midlertidige
ændringer). Der er endvidere forbud mod at placere bebyggelse, for eksempel
bygninger, skure campingvogne og master.
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til
Miljø- og fødevareklagenævnet af bl.a. ejeren af ejendommen, adressaten og
en række myndigheder og organisationer.
Kommunen kan anmode om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen hos
Miljøstyrelsen på baggrund af en række retningslinjer. Miljøstyrelsen sender
ansøgningen til høring hos Slots- og Kulturstyrelsen. Det er en forudsætning for
sådan en ændring, at der opretholdes en beskyttelseszone med arealmæssigt
set samme størrelse som hidtil, jf. § 69 stk. 1, 2. pkt.
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