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FORORD
Bolbro ligger centralt i Odense. Bydelen har på mange måder sin helt egen identitet. Bolbro er et typisk arbejderkvarter
med mange små arbejderboliger og særligt for området er, at en stor del af bygningerne stort set fremstår, som da de
blev opført. Denne tidslomme tilfører på mange måder Bolbro stor værdi, men den giver også bydelen udfordringer i
forhold til områdets ansigt udadtil og muligheden for at tiltrække nye borgere og investeringer.
Bolbro får derfor over de kommende fem år et løft med områdefornyelsen Bolbro. Den skal sørge for, at områdets kvaliteter udvikles, så de bliver synlige og tidssvarende, og Bolbro kan blive en endnu mere attraktiv og levende bydel.
Bolbro står i forvejen over for store forandringer i forbindelse med fortætningen af Odense. Den kommende letbane
skal gå igennem bydelen, og erhvervsområdet GASA får nyt liv, når det store område bliver omdannet til Gartnerbyen
med erhverv, service og boliger for unge, børnefamilier og ældre.
Gennem et fysisk, socialt og mentalt bydelsløft er det målet at få tilført området nye værdier, som binder bydelen sammen med bymidten, og som samtidig skaber gode rammer for både unge og ældre, eksisterende og fremtidige beboere.
Udviklingen af Bolbro sker i tæt samarbejde med bydelens beboere. De har allerede været på banen i forhold til udarbejdelsen af dette program for områdefornyelsen. I november mødte beboerne talstærkt op til startskuddet på områdefornyelsen, og siden har ca. 50 beboere deltaget aktivt i arbejdet med at udpege områder og få ideer til den konkrete
fornyelse. Det har været en stor fornøjelse at se alle de ildsjæle tage så stor del i arbejdet.
Bolbro er kendt for sine mange engagerede borgere, og det ry har de bestemt levet op til. Når programmet skal føres ud
i livet, vil borgerinddragelsen fortsætte, så borgerne også kan sætte deres præg på det endelige resultat.
Programmet for områdefornyelsen er vedtaget af Odense Byråd d. 29.03.2017
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Foto:
Kortet viser områdefornyelsesområdet i
Bolbro. Den gule streg viser den kommende letbanes forløb, og de blå prikker
viser de fremtidige letbanestop.

OMRÅDEFORNYELSE
Områdefornyelse er en 5-årig helhedsorienteret byudviklingsindsats
i et afgrænset byområde. Områdefornyelsen hører under Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet og reglerne herfor er fastlagt i byfornyelsesloven.

Hvad er områdefornyelse
Det overordnede formål med områdefornyelsen er at
understøtte en positiv udvikling i samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner.
Fornyelsen skal være med til at gøre byområdet mere
attraktivt for områdets beboere, bosætning og private
investeringer. Områdefornyelsen administreres og
faciliteres af kommunen.
Områdefornyelse er ikke en boligsocial helhedsplan.
Udgangspunktet i en områdefornyelse er af fysisk
karakter, og der kan fx tages udgangspunkt i særlige
borgergruppers udfordringer i lokalområdet grundet
forhold af fysisk karakter.

kr. Det betyder, at der i de næste 5 år samlet er 30
mio. kr. til områdefornyelse i Bolbro.

Finansiering
Områdefornyelsen finansieres med 1/3 fra staten og
2/3 dele fra kommunen. Odense Kommune har sat 20
mio. kr. af til områdefornyelsen i Bolbro og har fået
tilsagn om en medfinansiering fra staten på 10 mio.

Hvad kan pengene ikke bruges til
Pengene kan ikke bruges til projekter, som allerede
kører i et andet regi, eller til store enkeltstående projekter, som fx en ny hal eller til større anlægsopgaver.

Hvad kan pengene bruges til
Pengene kan bruges til at forny gader, torve og pladser og til at sætte særlige sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Projekterne er typisk mindre projekter,
som giver smukkere, tryggere og mere attraktive
byområder, samtidig med at den sociale indsats får et
løft. Der ansættes en projektleder, der de næste 5 år
skal realisere programmet.
Det er et krav, at borgerne er med til at udpege, hvad
pengene ønskes brugt til.
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Områdefornyelse i Bolbro
Odense Kommune har i 2016 fået reserveret en statslig refusionsramme af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til områdefornyelse af Bolbro. I ansøgningen er søgt midler gennem kategorien ”nedslidte
byområder i større byer”. Med dette program beskrives, hvad midlerne skal bruges til. Programmet er
udarbejdet på baggrund af ønsker fra Bolbros borgere.
Fra program til realisering
Når ministeriet har godkendt projekterne i programmet, vil Bolbros borgere igen blive inviteret med, men
denne gang for at være med til at udvikle de forskellige projekter og indsatser, i forbindelse med at de skal
realiseres.
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BOLBRO I ODENSE
Bolbro er som bydel i Odense en vigtig del af Odenses udvikling - fra
stor dansk by til dansk storby. Letbanen og udviklingen af det tidligere erhvervsområde GASA i Bolbro spiller en særlig rolle i transformeringen.

Odenses byudvikling
I Odense prioriteres byudviklingen ”indefra og ud”,
dvs. fra centrum og ud og omkring de kommende letbanestationer. Retningen er sat med Planstrategi 2015
og Kommuneplan 2016-2018.
Målet er at styrke transformationen af Odense til en
storby med en stærk og levende bymidte, suppleret
med mangfoldige brokvarterer og bydele. Nye boliger
for alle målgrupper skaber basis for mere bymiljø,
handel og kulturoplevelser og for at tiltrække og fastholde borgere.
Transformationen af Odense er en bevægelse fra industriby til viden- og uddannelsesby. Den nye fortælling
om Odense peger på nye muligheder for byen og skal
bidrage til en ny bystolthed. Her rummer Bolbro en
række muligheder, som kan styrke transformationen
med afsæt i bydelens særlige identitet og nærheden til
Odense bymidte.

Byomdannelsen af GASA
I den nordøstlige del af Bolbro ligger det tidligere erhvervsområde GASA. Området er udlagt som
byudviklingsområde og vil over de næste 12 år blive
omdannet til Gartnerbyen med mulighed for over 800
boliger. Gartnerbyen er en del af Odenses udvikling i
retning mod den mangfoldige storby, med tilbud for
mange forskellige målgrupper, nye boligtyper, udadvendte funktioner og oﬀentlige byrum og forbindelser
gennem området.
Bolbros placering tæt ved bymidten er samtidig et
stort potentiale for mere og bedre byliv, flere attraktive mødesteder og nye muligheder for færdsel, ophold,
leg og bevægelse – bl.a. aktiveret af letbanens forløb
og stationer gennem området. Det er afgørende at
udnytte den centrale placering til at styrke sammenhængen til bymidten ved at skabe en bymæssig
oplevelse og forbindelse, hele vejen fra Hauges Plads
til bymidten. Det kan gøres visuelt ved forskønnelse af
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Koncerter og byliv i storbyen Odense

gaderum, byrum og gennem bevaring og funktionelt
ved at styrke de funktioner, man kan forvente at møde
så tæt på bymidten.
Bolbro – bydelens rolle i storbyen Odense
Odenses mange forskellige bydele og kvarterer bidrager alle til at udvikle en levende storby med stærke
fællesskaber og muligheder for bl.a. bosætning. Der
arbejdes på en beskrivelse af Odenses forskellige
bydeles roller. Her kan områdefornyelsen af Bolbro
sammen med en stærk civilsamfundsindsats være
spydspids for arbejdet. I samarbejde med borgere,
som kender områdets historie og muligheder, kan
områdefornyelsen være med til at definere Bolbros
både nutidige og fremtidige rolle i byen.
Endelig kan Bolbro bidrage til udviklingen af ”Danmarks grønneste storby”. De grønne områder kan
udnyttes endnu bedre til ophold, leg - og spisning.
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Visualisering af letbaneforløb på
Middelfartvej.
Letbanen er et af de store,
bystrategiske greb. Den kobler
Odenses byomdannelsesområder
sammen, styrker den bæredygtige, kollektive trafik og skaber
nye byrum, mødesteder og tiltrækker nye investeringer.
Odense Letbane.

BYDELEN BOLBRO
I folkemunde bliver Bolbro også kaldt Bolbronx. Bydelens forskellige
kvarterer rummer fortællingen om Bolbro som arbejderkvarter og
rammen om husvilde og forældreløse børns hverdag. I dag er Bolbro
præget af små boliger og arbejderkvarterets kendetegn er stadig tydelig i bydelen.
Fra landsby til bydel i Odense
Bolbro var oprindelig en landsby bestående af 8
gårde. De fleste af gårdene brændte i 1849, og i dag er
der ingen tilbage. I en samlet periode fra 1920’erne
til 1950’erne blev hovedparten af Bolbro bygget og
en ny forstad til Odense opstod. Siden er der, med
undtagelse af butiksbyggeriet omkring Middelfartvej,
ikke bygget meget nyt i Bolbro. Bolbro betragtes i dag
mere som en bydel i Odense end som en forstad.
Bolbros historiske udvikling er med til at definere
bydelens struktur og selvforståelse som ”arbejderkvarter”. En udviklingshistorie, som tegner sig både i
det fysiske og det sociale miljø.
Bolbro er fortællingen om Odenses arbejderhistorie
og om efterkrigstidens forstad. Bolbros vartegn, Odinstårnet, blev opført i 1935 og tænkt som en turistattraktion. Odinstårnet blev senere sprængt i luften af
tyskerne i 1944. I dag ses en lille model af tårnet skabt
af frivillige.

Bolbros forskellige gader har huset skraldemænd,
jernbanearbejdere og glasværksarbejdere, og været
hjemsted for småfolk og for Odenses husvilde. Midt i
Bolbro lå tidligere et børnehjem, som efter dets ophør
blev anvendt som pædagogseminarium. I dag er
pædagogseminariet flyttet, og bygningerne forventes
over de kommende år udviklet til nye formål.
Bolbros bebyggelser
Middelfartvej udgør Bolbros bebyggelsesmæssige rygrad. Fra Middelfartvej deler sideveje Bolbro op i små
kvarterer med hver deres fortælling, identitet, alder
og bebyggelsesmønster. Kancellivej, som ligger syd for
Middelfartvej, er fx bebygget med små tvillingehuse
og var tidligere jernbanearbejdernes gade.
Selv om bebyggelserne er forskellige, har de ét til
fælles. De indeholder små boliger, hvad enten der er
tale om villaer, rækkehuse eller de senere byggede
etageboliger og karréer. Boligerne i Bolbro er generelt
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Hverdagsliv på Middelfartvej

mindre end i det øvrige Odense. De små lejligheder er
den altdominerende boligtype. Husstandene er også
mindre - 1,67 personer i Bolbro mod 2 personer i hele
Odense. Hver beboer i Bolbro råder i gennemsnit
over 45,5 kvm mod 50,0 kvm i Odense som helhed.
Der er samlet omkring 2950 boliger i Bolbro.
Den udpegede del, som områdefornyelsen omhandler, er kendetegnet ved en stor andel af almene boliger og tilsvarende lav andel af ejerboliger. Ejerstrukturen knytter sig i høj grad til de forskellige kvarterer
i området.
Det tidligere erhvervsområde GASA ligger som et
bindeled mellem Bolbro og bymidten. GASAs omdannelse til Gartnerbyen er en vigtig brik og dynamo for
Bolbros fornyelse.
I Bolbro findes også erhvervsbebyggelser, servicefunktioner, institutioner og detailhandel i området.
Herudover ligger Odense Stadion og stadionområdets
mange idrætsbygninger og haller i Bolbro. Faciliteter
som benyttes af hele Odenses befolkning.

Boligområde ved Roesskovsvej
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Bebyggelsen Højstrupparken

Bevaringsværdierne
Bolbro er på mange måder en anonym bydel i forhold
til Odense som helhed. Her er - bortset fra stadion ingen vartegn, særlige seværdigheder eller bevaringsværdige bygninger, som bydelen kan prale af. Alligevel rummer mange af Bolbros bebyggelser, herunder
som er opført efter 1940, særlige kvaliteter. I Bolbro
findes også velbevarede og sammenhængende gadepartier, der danner et fint helhedsindtryk, idet mange
gader er blevet bebygget på samme tid og udgør interessante og hele kulturmiljøer.
Styrken i området er, at mange af bebyggelserne
stadig er forholdsvis intakte, og at de fremtræder i
samlede kvarterer, som er let genkendelige. Lokomotivhusene, Træbyen og Bolbro Villaby er eksempler
på sådanne kvarterer. Den almennyttige boligbebyggelse Højstrupparken er i 2015 hædret som en af de ti
vigtigste boligbyggerier i perioden 1940-1960 af bl.a.
Kulturstyrelsen.

Fortællepladsen centralt i Bolbro

Det grønne Bolbro
I Bolbro ligger mange grønne områder og arealer i
tilknytning til boligerne. Kendetegnet for de grønne
områder er, at de ligner hinanden og stort set alle
sammen består af klippede græsflader med enkelte
træer eller trægrupper. Enkelte af områderne bliver
næsten ikke brugt, og inviterer kun i ringe grad til
ophold eller aktivitet.
De grønne områder udgør et stort potentiale til at løfte Bolbro. Her er arealer, som med den rette indsats
kan gøres til bydelens samlingssteder og samtidig skabe plads til nye og anderledes aktiviteter. I de grønne
områder kan klimatilpasning også indtænkes som et
tilskud til områdefornyelsen.
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Området bag føtex

Bolbros byrum
I modsætning til fx Odense bymidte er der ikke klart
definerede byrum, torve og pladser i Bolbro. Hauges
Plads er dog en undtagelse. Her fornemmes et klart
sammenhængende rum, selv om Middelfartvej skærer
sig tværs gennem stedet. Ved Bolbro Kirke opleves
også en lille plads, og langs Middelfartvej trækker
butiksbebyggelsen sig tilbage og giver mulighed for at
stedet kan udvikles til et bystrøg med en langt højere
kvalitet, end det har i dag.
Det centrale Bolbro er domineret af store tomme parkeringsarealer bag føtex og Lidl. Her kommer mange
mennesker hver dag, men områderne indbyder ikke
til ophold.
En fuldstændig omdannelse eller omlægning af større
byrum som fx de store parkeringsarealer er ikke realistisk inden for områdefornyelsens regi. Men alle små
tiltag, der kan være med til at forskønne og aktivere
Bolbros byrum, vil have stor virkning.

Boligområde syd for
Middelfartvej
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LIVET I BOLBRO
Et særligt træk i livet i Bolbro tegnes af den markante ”vi kan selv” ånd.
Foreningslivet er stærkt og i Bolbro findes et usædvanligt stort engagement hos borgerne, som kan bære nye projekter og en udvikling af
Bolbro langt ind i fremtiden.

Livet i Bolbro tegner sig særligt omkring Provstegårdskolen, institutionerne, butikkerne omkring Middelfartvej og i fritids- og foreningslivet.
Bolbro udmærker sig på fritidsområdet ved, at det er
her, byens store opvisningsanlæg til idræt er placeret.
Mange kommer til Bolbro for at følge den lokale eliteidræt – håndbold ved HC Odense, superligafodbold
ved OB, ishockey osv. Opvisningsfaciliteterne, bortset
fra Odense Stadion/Ewii Park, står også til rådighed
for de lokale beboere i Bolbro. Da en del af faciliteterne er de eneste af slagsen i byen, kommer der dagligt
brugere fra hele byen, og fra hele Fyn.
Bolbro er rig på foreninger og formelle fællesskaber
og har et alsidigt foreningsliv for alle aldre. Aktiviteterne er spredt ud over hele Bolbro. Bolbro Brugerhus, som holder til på den nedlagte Bolbro Skole, er et
eksempel på et mødested, hvor især de ældre borgere
mødes og dyrker fælles interesser.

En af udfordringerne i Bolbro er områdets mangel
på uformelle mødesteder, som inviterer til fællesskab uden for foreningslivet. Særligt gruppen af
unge mellem 10 og 15 efterspørger steder, hvor de
kan mødes efter skoletid. Steder, som giver mulighed
for selvorganiserede fællesskaber for både familier
og enlige, er også en mangel i kvarteret.
Socialt udsatte* og ensomme borgere
Bolbro har mange sociale udfordringer. Høj arbejdsløshed, lav indkomst og lavt uddannelsesniveau,
socialt udsatte borgere og mange enlige. Borgerne
fortælller, at flere sidder alene i små boliger, og at
ensomheden blandt Bolbros borgere er tiltagende.
Der er enkelte mødesteder i Bolbro for de socialt udsatte, fx værestedet Mælkevejen. Alligevel opholder
flere socialt udsatte sig på gaden, hvilket medfører
stor utryghed. Der er brug for, at der tages hånd om
disse udfordringer i et bredere perspektiv.
I områdefornyelsen vil det derfor være vigtigt at
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”Bolbro er et sted, man kommer til
og kører væk fra igen.
Men vi er altså mange, som bor
her hele tiden”
Citat fra Bolbroborger

skabe gode og trygge rammer og steder, hvor man kan
mødes, især for de socialt udsatte, fx i form af såkaldte hellesteder (et fristed for udsatte med ly og læ og
mulighed for at være sig selv og for at sætte eget præg
på omgivelserne).
Flere borgere har nævnt, at Bolbro mangler traditioner og noget at være stolte af.
Områdefornyelsen kan medvirke til at skabe nye traditioner og aktiviteter, som kan gøre Bolbroerne stolte
og bringe dem sammen på tværs af alder, etnicitet og
interesser.
* Med socialt udsatte menes borgere, der lever i samfundets yderkanter, ”personer, der ofte har et dårligt helbred,
der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og
som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til
borgerne”, og som ofte har et eller flere misbrugsproblemer (fx alkoholmisbrug og stofmisbrug).

Hauges Plads ved
Middelfartvej
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PROCESSEN
Efter ministeriet godkendte Odense Kommunes bevilling om reservation
af en statslig pulje, har Odense Kommune og aktive borgerne i Bolbro, i
oktober og november 2016 arbejdet sammen i en intens og meget givende
proces. Målet har været at få ideer og forslag til programmets indhold.
Odense Kommune har gennemført inddragelsesprocessen og udarbejdelse af det endelige program.
Borgerpanelet
Selve inddragelsesprocessen i Bolbro er tilrettelagt i et
samarbejde mellem Odense Kommune og otte frivillige ildsjæle fra Bolbro. De frivillige har indgået i et
borgerpanel, hvor de har bidraget med arbejdskraft og
viden i processen, og har ydet en stor indsats i projektet.
Hjemmesiden
På Odense Kommunes hjemmeside er oprettet en Bolbroside www.odense.dk/ditbolbro. Her har det været
muligt at læse om områdefornyelsen og melde sig til
arbejdet i de efterfølgende temagrupper.
På gaden i campingvogn
Som optakt til borgermøderne har Odense Kommune
og frivillige fra borgerpanelet deltaget i opsøgende
arbejde på gaden.
Den 24. og den 27. oktober 2016 har det været muligt
for borgere på gaden at besøge kommunens ”rullende

mødested”, campingvognen, og høre om områdefornyelsen, udfylde spørgeskemaer, komme med idéer og
melde sig til temagrupper. Det opsøgende arbejde har
været med til at sikre en bred involvering i processen.
Møde med de unge
For at sikre ”de unges stemme ” i områdefornyelsen
har der være afholdt en workshop med Provstegårdskolens elevråd. På en cykeltur i Bolbro har de unge
udpeget steder, som trænger til fornyelse og efterfølgende udarbejdet plancher, som de præsenterede på
”de unges” stand på Store Mødedag.
Store Mødedag
Den 2. november 2016 blev det første store borgermøde afholdt. Mødet fandt sted på det nedlagte Pædagogseminarium midt i Bolbro. De tomme lokaler blev
indrettet med seks stande med hver deres tema. Ved
hver stand tog repræsentanter fra Odense Kommune
og borgerpanelet imod idéer og input fra borgerne.
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”De frivillige har gjort en kæmpe
indsats. Sammen med kommunes medarbejdere har de stået
i campingvogn og sørget for, at
budskabet er kommet ud på de
sociale medier og i avisen, ja de
har endda sat over 100 plakater
op i området.”
Rådmand Jane Jegind

På mødet blev holdt rundvisning i det gamle børnehjem og afholdt en fotokonkurrence for børn og unge.
I løbet af eftermiddagen kiggede omkring 120 mennesker forbi og deltog med gode input.

TEMA
plads til liv

TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
grønne forbindelser

TEMA
tryg på vej

TEMA
Kulturelle aktiviteter

Stand
”de unge”

Standenes tema blev fastlagt på basis af
ansøgningen om reservation af midler.

Elever fra
Provstegårdsskolen
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”Cirkuspladsen er røvsyg”

”Gør noget ved Middelfartvej”

Opsamling fra processen

•

”Husk øldrikkeren på bænken”

”I Bolbro trænger vi til noget,
som er vores, og som vi kan
være stolte af”

Styrke og samle Bolbro både fysisk og mentalt og
skabe god sammenhæng til bymidten.

•

Give Bolbro et mere attraktivt image udadtil som
ankomst til Odense.

•

Løfte udvalgte nedslidte, kedelige og utrygge områder,
og skabe nye attraktive byrum og sammenhænge.

•

Forny og udvikle Bolbro med afsæt i områdets værdier
og kultur, samt synliggøre værdierne og områdets
historie.

•

Skabe rammer for nye uformelle fællesskaber og
aktiviteter.

•

Skabe mere varierede og tidssvarende grønne områder ved at bruge det vi har og skabe nyt.

•

Styrke den boligsociale indsats og skabe større balance, så Bolbro både har plads til nuværende borgere og
samtidig kan tiltrække nye ressourcestærke borgere.

•

Tage ”hånd” om de sociale problemer og finde nye
langsigtede og værdige løsninger for områdets svageste.

•

Gøre det mere sikkert at færdes for bløde trafikanter.

•

Være på forkant med udviklingen på GASA og indtænke den nye letbane som en livsnerve i området, ved at
skabe steder, hvor det nye og det gamle Bolbro kan
forenes og styrke hinanden.

•

Indtænke klimatilpasning, hvor det er muligt.

” Fra Bolbronx til Bolbrooklyn”

Temamøder
Efter Store Mødedag blev der afholdt 3 temamøder.
På hver af temamøderne deltog ca. 30 - 50 borgere.
Temamøde 1
Med afsæt i temaerne fra Store Mødedag blev der
afholdt en workshop om udfordringer og idéer. Med
afsæt i temaerne blev Bolbros udfordringer drøftet og
der blev udviklet idéer til initiativer.
Temamøde 2
Inspirationstur til Østerbro, hvor der netop er afsluttet et andet områdefornyelsesprojekt. Deltagerne tog
med bus fra Bolbro til Østerbro, hvor frivillige fra
Østerbro viste rundt og fortalte om, hvad de havde
opnået med områdefornyelsen. Hermed fik deltagerne
inspiration til projekter i Bolbro og et godt billede af,
hvad der kan lade sig gøre i forhold til områdefornyelse og den økonomiske ramme, som projekterne skal
løses indenfor.

Citater fra borgerinddragelsen

Temamøde 3
På en gåtur rundt i Bolbro drøftede Odense Kommune sammen med borgerne de udfordringer og mulige
initiativer, som mange havde peget på i campingvognen, på Store Mødedag og på temamøde 1. I drøftelserne indgik en vurdering af de enkelte udfordringer i
forhold til stedet og nye idéer opstod.
Opsøgende møder
For at sikre input fra dem, der ikke traditionelt kommer til borgermøder, har Odense Kommune holdt
møder med ældre og med udsatte borgere.
Andre input
Ud over de formelle møder og aktiviteter har borgere
på eget initiativ sendt idéer og forslag til Odense Kommune.
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Områdefornyelsen skal:

Fra Store Mødedag på
Pædagogseminariet
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Processen - et overblik
AUGUST

1. BOLBRO BORGERPANEL

SEPTEMBER/OKTOBE/NOVEMBER/DECEMBER

3. BOLBRO PÅ GADEN

3. BOLBRO PÅ GADEN
Besøg med campingvogn og snak med borgerne på
gaden centralt i Bolbro
4. WORKSHOPDAG MED DE UNGE
På cykeltur med de unge og efterfølgende workshop
om de unges ønsker
5. MØDE MED DE ÆLDRE
Seperat møde med de ældre
6. MØDE MED DE UDSATTE BORGERE
Seperat møde med udsatte borgere

2. HJEMMESIDE

4. MØDE MED DE UNGE

1. BOLBRO BORGERPANEL
Processen sættes i gang og lægges tilrette
2. HJEMMESIDE OG INVITATIONER
Information omkring ”DIT BOLBRO” etableres på
hjemmeside, plakater og i den lokale presse

SIDE 18
OMRÅDEFORNYELSE BOLBRO

5. MØDE MED DE ÆLDRE

6. MØDE MED UDSATTE

JANUAR - MAJ 2017
7. STORE MØDEDAG
Stort åbent fællesmøde for alle borgere med mulighed for tilmelding til efterfølgende temagrupper

7. STORE MØDEDAG

SAMMENSKRIVNING

8. TEMAGRUPPEMØDE 1
Idéudvikling og udpegning af udfordringer med
afsæt i udvalgte temaer
9. TEMAGRUPPEMØDE 2
Inspirationstur til bydelen Østerbro, hvor tidligere
områdefornyelse har fundet sted
10. TEMAGRUPPEMØDE 3
Prioriteringstur i området med fokus på at se udfordringer og idéer i 1:1

TEMAMØDE 1

TEMAMØDE 2

TEMAMØDE 3

Efter godkendelse af programmet
den 15. maj 2017 tages kontakt til
Bolbro Borgerpanel med henblik på
at igangsætte næste del, nemlig inddragelse af Bolbros borgere og etablering af arbejdsgrupper i forbindelse med realisering af programmets
projekter.

arbejdsgrupper

arbejdsgrupper

arbejdsgrupper
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INDSATSER

TEMA

FORMÅL

TEMA
plads til liv

•

•

At skabe identitet, mangfoldighed og plads til leg og bevægelse i Bolbros grønne områder og
forbindelser.

TEMA
tryg på vej

•

At skabe forbindelser og øget
trafiksikkerhed, især for de bløde trafikanter.

2,4,6,8

•

At skabe gode rammer for samvær og bedre mulighed for et
sundere liv, med særlig fokus
på at skabe tryghed for socialt
udsatte grupper.

1,2,3,5,6,7,9,10,11,
12

TEMA
samvær og sundhed

Nogle projektidéer er knyttet direkte til konkrete steder i Bolbro, mens andre har et socialt- eller kulturelt
sigte, som kan finde sted på flere lokaliteter i området.
TEMA
kulturelle aktiviteter

En af de store udfordringer i Bolbro er byrummenes
store skala, trafik og trafikstøj, store parkeringsområder og nedslidte facader og belægninger. Disse forhold
er svære at løse generelt, og derfor er indsatserne koncentreret om at skabe aktivitet og opholdsmuligheder,
der samler og skaber værdi i en menneskelig skala.

1,2,3,4,5,6,7,8,12

TEMA
grønne forbindelser

I ansøgningen om reservation af midler er der beskrevet
en række temaområder, som har dannet afsæt for borgerprocessens indsatsområder, og som er blevet videreudviklet igennem processen.
Indsatsområder og projektideer
Med input fra borgerprocessen har Odense Kommune
afvejet de mange idéer i forhold til, hvad områdefornyelsen giver mulighed for, herunder økonomi,
ejerforhold, indsats, drift mv. Herefter er der udpeget
følgende projektidéer (oplistet på næste side), som
prioriteres i områdefornyelsen. Projekterne dækker
både enkeltvis og tilsammen de indsatsområder og
temaer, som har været nævnt i ansøgningen, og som
efterfølgende har været bærende i borgerprocessen.

At skabe gode rammer for byliv
og fællesskaber og et smukkere
og mere indbydende Bolbro.

INDSATSER

•

At skabe mulighed for traditioner og events, som kan styrke
nye selvorganiserede fællesskaber.

1,2,3,4,5,7,8

1,3,5,6,7,9,11,12

Skemaet viser de forskellige temaer og deres formål. Tallene til højre refererer til kortet og listen
på næste side og angiver, hvilke indsatser og projektidéer, der understøtter de enkelte temaer.
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PROJEKTIDEER, lokalisering
1. CIRKUSPLADSEN
2. MIDDELFARTVEJ - nyt ansigt
3. FORTÆLLEPLADSEN
4. TRÆRUNDKØRSEL, Rømersvej-Bystævnevej
5. KIRKE/LEGEPLADS VED ROESSKOVSVEJ
6. HAUGES PLADS - byens plads
7. HØJ PULS VED Roesskovsvej
8. BAG FØTEX
9. FÆLLESSKAB OG SUNDHED
10. VÆRESTED/MOBILE HELLESTEDER

11. HOLD BOLBRO RENT
12. KULTURELLE AKTIVITETER
13. BYGNINGSFORNYELSE
Kortet viser projekternes placering 1-8 i Bolbro.
Projekterne 9-13 kan finde sted flere steder i Bolbro.
På de følgende sider er projektidéerne beskrevet
nærmere.
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TEMA
plads til liv

TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
grønne forbindelser

TEMA
Kulturelle aktiviteter

1. CIRKUSPLADSEN
Cirkuspladsen ligger i den nordlige del af
Bolbro mellem GASA og en boligbebyggelse
på Stadionvej.
Frugthave og lommepark, Østerbro

STEDET

•

Cirkuspladsen (som i dag kun én gang årligt anvendes
til cirkus) er et grønt område bestående af en græsplæne og enkelte træer, et par bænke og en randbeplantning. Området ligger med direkte adgang til
GASA, og vil med udviklingen af Gartnerbyen blive en
ven fælles forhave - mellem det gamle Bolbro og de
nye boliger i Gartnerbyen. I den sydlige del af Cirkuspladsen ligger en daginstitution og mod vest ligger
en boligbebyggelse i 2-3 etager. Mod nord ligger en
genbrugsstation.

UDFORDRINGER
•

BUDGET

2.700.000 kr.

TIDSHORISONT

2017 - 2018

•

Cirkuspladsen rummer trods sin størrelse kun få
funktioner og bruges primært til cirkus og parkering i forbindelse med sportsarrangementer.
Området har bagsidekarakter.
Den nordlige del af området er udpeget som
område med opstuvningsproblemer i forbindelse
med ekstremregn.
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•

Indgangen fra Bolbro til området har i dag en
privat og lukket karakter, og området opleves
kedeligt og ikke videre indbydende.
Institutionen mod syd vender bagsiden mod Cirkuspladsen.

POTENTIALER OG ØNSKER
Med udviklingen af GASA til Garnerbyen bliver
Cirkuspladsen et centralt mødested. Cirkuspladsen
ønskes åbnet, synliggjort og taget i brug som en grøn
oase og en mere indbydende og varieret park. Blandt
borgerne var et ønske om, at området bliver udviklet
med større biodiversitet under temaet ”spis Bolbro”.
Frugtlunde, bærbuske, brugerhaver, fuglekasser og
evt. græssende får kan være med til at gøre det grønne
område indbydende og levende.
Institutionen og de omliggende boliger kan have
større kontakt til parken og hermed skabe mere liv og
større tryghed.

Eksempel på byhave med ophold

Cirkuspladsen
Med en åben park vil der samtidig skabes en mere attraktiv stiforbindelse mellem Bolbro og GASA.
Cirkuspladsens problemer med regnvand kan gøres til
en attraktion og indtænkes som et tilskud til områdefornyelsen. Vandet kan ledes op på overfladen og blive
et rekreativt element. Dette skal ske i samarbejde med
VandCenterSyd.

Klimalegeplads/have

DET SKAL DER TIL
•

Områdets indhold og funktioner skal udvikles i samarbejde med en arbejdsgruppe, herunder institutionen
og boligområdet øst for Cirkuspladsen.

•

Det skal afklares, hvordan området kan driftes efter en fornyelse, fx i samarbejde med områdets beboere
eller frivillige fra Bolbro.

•

Forud for det videregående arbejde skal der igangsættes en undersøgelse af idrætsparkens brug af parkeringspladserne i området, idet Cirkuspladsen indgår til rådighed for idrætparken ifm arrangementer, og det
skal afklares, hvordan evt. parkering i spidsbelastninger kan indgå i parken eller flyttes.

•

Der skal skabes bedre og mere attraktive stiforbindelser mellem Cirkuspladsen, Bolbro og GASA.

•

Der skal vurderes på regnvandsmængder fra GASA i forbindelse med omdannelse af Gartnerbyen i samarSIDE
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TEMA
plads til liv

TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
tryg på vej

TEMA
grønne forbindelser

2. MIDDELFARTVEJ
- nyt ansigt
Middelfartvej løber tværs gennem Bolbro,
som en vigtig indfaldsvej og ankomst til
Odense.

Eksempel på træer langs vej

STEDET

•

Middelfartvej er Bolbros ”rygrad” og både Odenses
og bydelens ansigt mod omverdenen. Selv om vejstrækningen udgør en stor barriere i bydelen, er den
også samlingspunktet for butikker og byliv. Langs
vejen ligger butikker og bebyggelser i 1-3 etager. Midt
på Middelfartvej ligger både dagligvarebutikker som
føtex og Lidl og mindre udvalgsvarebutikker som
apotek, cykelhandel m.v. Fortovet foran butikkerne
på Middelfartvejs nordlige del er bredt, og det er også
her, de fleste færdes. Middelfartvej står øverst på
rigtig mange borgeres ønskeliste. Den prioriteres som
det sted i Bolbro, hvor der er mest brug for et løft.

UDFORDRINGER
BUDGET

6.600.000 kr.

TIDSHORISONT

2020 - 2021

•

Middelfartvej er trods sin centrale placering en
stor barriere i bydelen. Der er meget trafik, og der
køres stærkt. Det er herudover svært at passere
vejen. Foran butikkerne er der parkeringspladser
langs fortovet.
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•

•

Butikkerne ud mod fortovet er kun i ringe grad
orienteret mod gaden, og selv om fortovet er
bredt, nogle steder op til 10 meter, inviterer det
ikke til ophold.
Stækningen opleves rodet og nævnes som en
uskøn ankomst til bydelen, der giver et kedeligt
indtryk af Bolbro.
Med letbanen bliver den østlige del af Middelfartvej omdannet med letbanespor i midten. Der vil
således være et skift i oplevelsen af Middelfartvej
fra Hauges Plads og ind mod bymidten.

POTENTIALER OG ØNSKER
Der er brug for at skabe bedre opholdsmuligheder
og bykvalitet i strækningen fra Hauges Plads til Lidl.
Særligt fortovet foran føtex og apoteket rummer
mulighed for at blive en ny bymæssig stækning med
plads til at mødes, og til at præsentere bydelen Bolbro
på en mere indbydende måde.

Eksempel på areal med bænke og træer

Middelfartvej foran føtex

Farten på Middelfartvej ønskes dæmpet og der ønskes
øget mulighed for at kunne passere Middelfartvej
mere sikkert. Der foreslås en markering eller byport
til Bolbro, fx gennem beplantning eller lyskunst.
Mange borgere ønsker en grønnere strækning med
vejtræer eller anden markant beplantning. Hermed
skabes en ny og mere grøn fortælling om Bolbro, som
kan være et løft til hele bydelen.

Eksempel på lyskunst

DET SKAL DER TIL
•

Det skal afklares, hvordan evt. håndtering af regnvand kan indtænkes i områdefornyelsen.

•

Det skal afklares, om og hvordan kunst, fx en byport eller lyskunst, kan indgå.

•

Spørgsmål omkring ejerforhold skal afklares.

•

Der skal ses på muligheden for at dæmpe farten på Middelfartvej.

•

Middelfartvejs østlige del omdannes med letbanespor i midten af vejen. Det skal vurderes om midtersporets grønne del kan fortsætte fra Hauges Plads til Lidl.

•

Der skal skabes bedre opholdsmulighed og bykvalitet fx foran føtex og apoteket.

•

Behovet
for parkeringspladser
på strækningen fra Hauges Plads til Lidl skal undersøges.
OMRÅDEFORNYELSE
BOLBRO
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TEMA
plads til liv

TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
grønne forbindelser

TEMA
Kulturelle aktiviteter

3. FORTÆLLEPLADSEN
Fortællepladsen ligger på den nordlige del af
Middelfartvej, mellem føtex og Lidl.
Eksempel på mødested med kaﬀebar

STEDET

POTENTIALER OG ØNSKER

”Fortællepladsen” er et lille areal midt på en åben
græsflade. Stedet er omkranset af en hæk og er
tilfældigt indrettet med et par bænke. ”Fortællepladsen” har sit navn, fordi området primært bruges til
fortællinger over en øl på bænken. Bag fortællepladsen ligger tomme butikslokaler som en del af føtex
bebyggelsen.

Fortællepladsen ønskes indrettet eller flyttet, så den
bidrager positivt som en del af det samlede indtryk af
Middelfartvej.
Hvis pladsen flyttes hen foran de tomme butikslokaler, og disse kan indrettes til fx café eller lign., kan det
blive et centralt orienteringspunkt og mødested for
hele Bolbro. Det kan evt. ske som midlertidige aktiviteter i form af en brugercafé/værksted/udstillinger
m.v., hvor der evt. kan arbejdes med områdefornyelsen.

UDFORDRINGER

BUDGET

966.000 kr.

TIDSHORISONT

2020 - 2021

”Fortællepladsen” udpeges af mange borgere som et
sted, hvor man ikke føler sig velkommen eller har lyst
til at slå sig ned.
Stedet har stor synlighed og ligger centralt, men det
virker uskønt, tilfældigt og ikke som en integreret del
af byområdet.
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Pladsen skal udformes som en integreret del af den
samlede strækning langs Middelfartvej med plads til
ophold og en ny og mere spændende beplantning.
Der skal fortsat være plads til ”fortælleren” på bænken
i området.

Fortællepladsen mod Middelfartvej

Uhøjtideligt byliv og mødested for alle aldre

DET SKAL DER TIL
•

Spørgsmål omkring ejerforhold skal afklares, og det skal undersøges, om de tomme butikslokaler
kan sættes i spil. Evt. omfordeling af kommunale og private arealer på området skal drøftes og
afklares.

•

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan konkretisere ønsker til pladsens indretning.

•

De omgivende ejendomme skal inddrages og være med i drøftelser om pladsens indretning.

•

Det skal afklares, hvordan pladsen kan forskønnes og indgå som en del af det samlede stræk langs
Middelfartvej.

•

Der skal sikres inddragelse og plads til de nuværende brugere af Fortællepladsen.
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TEMA
grønne forbindelser

TEMA
tryg på vej

TEMA
plads til liv

4.TRÆØEN,

Rømersvej - Bystævnevej

Eksempel på træer i blomst

Trærundkørslen ligger nord for Middelfartvej mellem Rømersvej, Bystævnevej og
Godfredsvej.

STEDET
Vejene Rømersvej, Bystævnevej og Godfredsvej mødes
omkring en lille ”ø” med et træ. Oversigtsforholdene
er ikke optimale, og der er ikke cykelsti langs vejen.
Krydset står på Odense Kommunes liste over lokationer, man ønsker at ombygge.

UDFORDRINGER

BUDGET

1.650.000 kr.

TIDSHORISONT

2020 - 2021

Krydset Rømersvej-Bystævnevej m.fl. er udpeget som
værende utrygt og uoverskueligt at færdes i af en række borgere, som har oplevet, at der flere gange har været nærved-ulykker. Ifølge politiets uheldsstatistik er
der registreret tre uheld i krydset inden for de seneste
år. Uheldene er opstået som følge af, at de trafikanter,
der kommer fra Bystævnevej med retning syd, kolliderer med trafikanter, der kommer fra Bystævnevej og
skal lige ud i nordlig retning.
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POTENTIALER OG ØNSKER
Der er mulighed for at skabe en smukkere og mere
sikker overgang. Der ønskes en afmærkning af cykelbaner og mere sikre forhold for de bløde trafikanter.
For at undgå ulykker fremover og for at øge trygheden
og overskueligheden i krydset, kan der laves forskellige tiltag. Krydset kan ændres enten ved forholdsvis
simple afmærkningsløsninger, eller man kan ombygge krydset til en rundkørsel. Afmærkningsløsningen
vil være markant billigere end at skulle etablere en
rundkørsel. En afmærkning kan kombineres med anlæg af et grønt areal og fortov samt rydning af noget
buskads for at få en bedre oversigt.
Uanset valg af løsning, bør der suppleres med en
bedre belysning af krydset som en tryghedsøgende
foranstaltning, men også for at øge trafiksikkerheden.

Eksempel på trafikregulering og ophold

Træøen mellem Rømersvej og Bystævnevej

DET SKAL DER TIL

Markering af cykelbaner langs vejen

•

Der skal skitseres konkrete løsninger til forbedring af oversigtsforholdene og for de bløde trafikanter.

•

Ejerforhold skal afklares og grundejere inddrages i løsningerne.

•

Relevante myndigheder og interessenter skal inddrages i arbejdet.

•

Det skal afklares, om ekspropriation er nødvendig.

•

Adgangsforholdene til de forskellige ejendomme skal sikres.

•

Området omkring træøen skal suppleres med en bedre belysning, som en tryghedsøgende foranstaltning, der samtidig øger sikkerheden.

•

Mulige SIDE
afmærkningsløsninger
for at øge tryghed og overskuelighed af strækningen skal afklares.
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Træøen idag

TEMA
plads til liv

TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
grønne forbindelser

TEMA
Kulturelle aktiviteter

5. KIRKE-/LEGEPLADS
ved Roesskovsvej

Syd for Middelfartvej mellem Stadionvej og
Roesskovsvej ligger en stikvej og et grønt
areal.

Eksempel på klatrevæg

STEDET
Stedet bag etagebebyggelsen syd for Middelfartvej og
boligbebyggelsen mellem Roesskovsvej og Stadionvej
er udlagt som et grønt område mellem en parkeringsplads og en lille stikvej. Området er afgrænset af en
række faldefærdige garager langs bebyggelsen mod
Middelfartvej. Mod øst ligger tre daginstitutioner og
Bolbro Kirke. Området anvendes primært i dagtimerne af institutioner og dagplejemødre.

BUDGET

2.250.000 kr.

TIDSHORISONT

2018 - 2019

•

•

POTENTIALER OG ØNSKER

UDFORDRINGER
•

•

ne, bruges som smutvej og skaber usikkerhed for
de børn, der bruger området som legeplads.
En stor del af området er præget af parkerede biler, som står mere eller mindre tilfældigt placeret.
Også de omgivende veje er belastet af parkerede
biler.
Området har mange store og gamle træer, der er
en kvalitet for området, men som evt. bør udtyndes for at skabe mere lys og luft til området.

Området er centralt beliggende i Bolbro og har
både daginstitutioner, kirken og et stort antal
boliger som naboer. En lille del af området bruges
af dagplejemødre, men resten af området bruges
kun i begrænset omfang.
Garagerne i den nordlige del af området er faldefærdige og giver hele området et forfaldent og
utrygt udtryk. Stikvejen, som leder ind til garagerSIDE 30
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Området rummer stor mulighed for at blive flottere og
mere indbydende. Særligt kan en forandring af parkeringsforholdene, herunder de faldefærdige garager,
give området et løft og højne kvaliteten af både boligernes friarealer og det grønne område som helhed.
Med nye aktiviteter som fx en klatrevæg, beachvolley
og en grillplads forestiller især de unge i Bolbro sig, at

Uformelt ”hænge ud” sted

området kan bruges mere, også efter daginstitutionerne er lukkede.
Med en oprydning i parkeringsforholdene evt. med
dobbeltudnyttelse og nye funktioner i området kan
der skabes en fint mødested mellem børn, unge,
områdets beboere og kirken. Området bør ses i en
helhed, også med evt. forbindelse til letbanestoppet
på Middelfartvej og til Bolbro Kirke.

Garager mod de grønne områder

Grønt areal ved Roesskovsvej

DET SKAL DER TIL
•

Ejerforhold skal afklares og grundejere inddrages i løsningerne.

•

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af relevante myndigheder og interessenter.
Fx kan klatreklubberne i området inddrages i forbindelse med etablering af klatrevæg m.v. Institutioner og områdets primære brugere i dagtimerne bør inddrages i arbejdet.

•

Der skal skabes mulighed for, at arealer også har en funktion efter ”skoletid”.

•

Parkeringsforholdene undersøges, herunder hvem der benytter parkeringspladserne.

•

Forhold og ejerskab til garagerne skal undersøges, og der skal etableres dialog med garageejerne,
samt skitseres løsninger til en mere effektiv og attraktiv parkering.
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TEMA
plads til liv

TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
Kulturelle aktiviteter

TEMA
tryg på vej

6. HAUGES PLADS - byens plads
Hauges Plads ligger på hjørnet af Middelfartvej og Stadionvej og er Bolbros mest
markante plads.

STEDET

POTENTIALER OG ØNSKER

Hauges Plads er et af de få steder med ”byrumskarakter” i Bolbro. Pladsen tegnes af bebyggelsen, som
ligger ud til pladsen. På den modsatte side af Middelfartvej spejles pladsen, og de to byrum udgør en samlet helhed med Middelfartvej som barriere i midten.
Ud til pladsen ligger Bolbro Lokalbibliotek, en kiosk
og en bager.

Hauges Plads kan blive et centralt byrum og mødested
for borgerne i Bolbro.
Letbanen vil have et stop ikke langt fra pladsen og vil
hermed kunne bidrage til pladsens byliv.

UDFORDRINGER
•
•
•
•

BUDGET

2.300.000 kr.

TIDSHORISONT

2020 - 2021

•

Pladsen er tom, kedelig, uden byliv og rummer
kun en række parkerede biler.
Letbanen vil optage en del af pladsen.
Biblioteket har ingen kontakt til pladsen.
Der er ikke mulighed for ophold eller for at sidde
på pladsen.
Der er larm fra Middelfartvej.
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Bageren og biblioteket kan indtænkes mere i pladsen,
fx med udendørs servering. På pladsen ved biblioteket kan der også etableres en informationstavle om
Bolbro – hvad sker der i bydelen, hvad ligger hvor og
fortællinger om det historiske Bolbro.
Der kan evt. arbejdes med guidede ture og med ambassadører for Bolbro, der kan hjælpe tilflyttere med
at finde rund i de mange aktiviteter, som finder sted i
bydelen.

Eksempel på byrum med letbaneforløb igennem

Hauges Plads, nordlige del

DET SKAL DER TIL

Eksempel på historiefortælling om vejnavne

•

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan konkretisere ønsker til pladsens indretning.

•

Det skal afklares, hvordan pladsen kan forskønnes og indgå i forhold til letbanen.

•

Spørgsmål omkring ejerforhold skal afklares.

•

Der skal undersøges, hvor mange parkeringspladser der kan nedlægges/flyttes.

•

Brugere og ejere af de omgivende ejendomme, butikker og biblioteket skal inddrages og være
med i drøftelser om pladsens indretning.

•

Afdækning af, hvordan fortællingen om Bolbro kan sættes i værk i form af informationsskilte
og guidede ture, og hvordan de kan blive en del af fornyelsen af Bolbro.
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TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
grønne forbindelser

TEMA
Kulturelle aktiviteter

TEMA
plads til liv

7. HØJ PULS VED ROESSKOVSVEJ
Området ligger mellem en stokbebyggelse i
3 etager på den sydlige del af Roesskovsvej,
jernbanen og ringvejen.

STEDET

POTENTIALER OG ØNSKER

Området er på ca. 10.000 m2 og henligger som et
fladt, klippet græsareal omgivet af en smal randbeplantning. I den sydlige del af arealet ligger to
bygninger, der bl.a. bruges som klublokaler til en
kampsportsklub. Området er lettere støjramt pga.
jernbanen.

Hovedparten af Bolbros grønne områder har et lidt
”traditionelt” parkpræg eller er steder, der primært
er rettet mod til de yngre aldersgrupper. Arealet ved
Roesskovsvej er i kraft af sin størrelse og beliggenhed
velegnet til aktiviteter, der kræver plads og som tiltaler det rå, det dynamiske, fart og det upolerede.
De unge peger på området som BMX bane, cykelcross
eller et område med bakker og aktiviteter, der henvender sig til de unge, og som kan få pulsen op.
Områdets brug som jord- og trædepot kan evt. indgå
som en del af områdets fremtidige brug, fx kan træer
som ikke fjernes, udgøre nye trælunde i området og
terrænformer kan være en del af en omskiftelig identitet, hvor parken er åben for forandringer over tid.

UDFORDRINGER
•

•
•

BUDGET

1.650.000 kr.

TIDSHORISONT

2020 - 2021

Området er et stort tomt grønt areal i Bolbro.
Der er ingen aktivitet i området og ingen markerede stiforbindelser ind til området.
Området er påvirket af støj fra jernbanen.
Området er reserveret som oplagsområde i
forbindelse med letbanen, fx vil det kunne anvendes til midlertidigt jorddepot og midlertidig
træbank for træer, som flyttes i forbindelse med
letbanen.
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Bakket terræn og høj puls

Grønt areal ved Roesskovsvej

DET SKAL DER TIL

Areal til bevægelse og leg

•

Tidsplan for et evt. projekt skal undersøges og tilpasses i forhold til letbanens reservation af
området.

•

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan konkretisere ønsker til pladsens indretning
med fokus på de rå og anderledes.

•

De omgivende ejendomme skal inddrages, herunder klubberne i områdets sydlige del.

•

Det skal sikres, at især de unge har stor indflydelse på, hvordan arealet skal indrettes.

•

Det skal afklares, hvordan området driftes i fremtiden, og hvordan de unge inddrages i processen.
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TEMA
grønne forbindelser

TEMA
tryg på vej

TEMA
plads til liv

8. BAG FØTEX
Indsats for at skabe bedre forbindelser og
et smukkere areal på parkeringsarealet bag
føtex.
Trærække som afgrænsning

STEDET

POTENTIALER OG ØNSKER

Bag føtex og Lidl, centralt i området.

Det er ikke muligt inden for en realistisk ramme
at omlægge store dele af Bolbros parkerings- eller
vejarealer. Men også mindre tiltag kan gøre en stor
forskel. Derfor skal det undersøges, om der sammen
med butikkerne kan skabes smukkere rammer omkring parkeringsområderne, fx gennem beplantning
eller andet, så de i mindre grad skaber tomme og
uskønne ”huller” i bydelen.

UDFORDRINGER
•

•

•

De store private parkeringsarealer bag føtex og
Lidl opleves som et stort tomt areal midt i Bolbro.
Efter butikkernes lukketid ligger parkeringsarealerne tomme hen og skaber utryghed og et nedslidt indtryk af det centrale Bolbro.
Mange mennesker færdes på parkeringsarealerne
om dagen og er indgangen til føtex. Kvaliteten af
dette store byrum er ringe.
En del af arealet ejes af butikkerne og en mindre
del af Odense Kommune.

Som en del af arbejdet bør også indgå overvejelser om
markerede passager gennem området, som opleves
trygge og rare at færdes på, og som kan forbinde området til Middelfartvej.

.250.000 kr.
BUDGET

1.500.000 kr.

TIDSHORISONT

2018 - 2019

Dele af parkeringsarealerne kan overvejes indrettet
med dobbeltudnyttelse, fx til markedsdage eller store
idrætsarrangementer.
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Eksempel på markering af passage/sti

Areal bag Føtex

DET SKAL DER TIL

Loppemarked

•

Parkeringsarealet bag føtex skal sikres en bedre funktion, således at arealet ikke virker tomt.

•

Der skal tages dialog med de berørte grundejere og myndigheder med henblik på at afdække
mulighederne for tiltag i området.

•

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger, hvordan området kan udformes og
evt. anvendes uden for butikkernes åbningstid, fx af rulleskøjteløbere, skatere, sæbekasserbiler eller som mødested for motionister eller lign.

•

Håndtering af regnvand kan indtænkes ved etablering af regnbede.

•

Det bør undersøges, om parkeringspladserne kan bruges i forbindelse med andre
arrangementer.
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TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
Kulturelle aktiviteter

9. FÆLLESSKAB OG SUNDHED
Forslag til indsatser som kan styrke muligheden for fællesskab, indsats for ensomhed
og øget fokus på sundhed i Bolbro.

STEDET
Hele Bolbro, hvor der er plads og mulighed for lokalisering.

UDFORDRINGER

BUDGET

900.000 kr.

TIDSHORISONT

2017 - 2021

Bolbro er rig på foreninger og foreningsliv, men for
nogle borgere er det organiserede fritidsliv ikke et
valg, de føler sig tiltrukket af. De faste rammer og
krav, som følger med de traditionelle fritidstilbud, kan
for nogle borgere være svære at leve op til, også selv
om de gerne vil fællesskabet. I Bolbro er der samtidig
mange enlige og også ensomme borgere. Borgere,
som ikke ses med andre, som føler sig alene – eller
som føler sig ensomme i mødet med andre. Endelig er
der borgere, som plages af sygdom eller overvægt, på
grund af dårlig kost og manglende motion. Det er derfor en udfordring at få skabt alternative muligheder
for fællesskab og sundhed for både de ensomme og
andre borgere, som ikke føler sig hjemme i de traditionelle fritidstilbud.
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ØNSKER OG POTENTIALER
Opsøgende indsatser
• Opsøgende indsats der, hvor borgerne allerede
opholder sig, fx i eget hjem eller på gaden. Intitativet kan med fordel udvikles i samarbejde med
frivillige foreninger, besøgsvenner eller lign.
Kost og fysisk aktivitet
• Kost og fysisk aktivitet kan danne rammen om
sociale fællesskaber, hvor der arbejdes ud fra et
grundlæggende princip om, at stedet skal være
et mere uforpligtende alternativ til traditionelle
medlemsskaber af fx fitnessklubber og holdsport.
Kost og kostvejledning gennem:
• Adgang til nærende mad, fx i samarbejde med en
kommunalt ansat diætist. Der er gode erfaringer
med at tilbyde vitaminer og kosttilskud til brugere, der lider af dårlig ernæring.
• Individuel kostvejledning i samarbejde med en
diætist eller anden sundhedsfaglig medarbejder,
fulgt op af et tilbud om at få hjælp af en medarbejder til indkøb, så kostvejledningen følges.
Fysisk aktivitet gennem:
• Afholdelse af enkeltstående initiativer som fx fodboldturneringer, Wii-konkurrencer eller opstille
mål om, at brugerne i fællesskab fx skal ”cykle til
Rom” på motionscykel.
• Etablering af faste tilbud som fx svømning,
vandreture og cykling.

•

•

Evt. etablering af eget fitness-rum eller en aftale
med lokale fitnesscentre om at anvende deres
lokaler i perioder, hvor der er få andre besøgende.
Tilknyt en person med særligt fokus på etablering
af sundhedsfremmeindsatser.

For at sikre at indsatserne gennemføres kontinuerligt,
og at træningen tager udgangspunkt i borgernes evner, tilstand og motivation, kan der laves aftaler om at
tilknytte fx en træner/idrætsuddannet eller lignende
til at stå for disse aktiviteter.
Det er væsentligt at fortsætte med tilbuddet trods
svingende tilslutning, så brugerne kan benytte det,
når de har mulighed for det.
Motivere til deltagelse
For at motivere til deltagelse i de planlagte aktiviteter, kan der sendes påmindelses-sms eller ringes til
de borgere, der har tilmeldt sig og senere til dem, der
udebliver, så de oplever, at deres fravær blev bemærket, og at de var ønskede.

Høj puls på motionscykel

Samvær i Bolbro Brugerhus

DET SKAL DER TIL
•

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på samvær og sundhed med henblik på en mere
detaljeret kortlægning af udfordringer og muligheder.

•

Sikre og motivere, ved at inddrage deltagerne aktivt i planlægning af aktiviteter.

•

Diaglog med relevante myndigheder og evt. kostvejledere, idrætsforeninger mv.

•

Der skal findes nogle egnede lokaler eller mødesteder.
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TEMA
Samvær og sundhed

10. VÆRESTEDER/MOBILE HELLESTEDER
Indsats for at styrke særligt socialt udsatte
borgeres mulighed for at deltage i aktiviteter
og fællesskaber.

STEDET
Lokalitet i Bolbro, evt. i tilknytning til eksisterende
væresteder som fx det kommunale værested Mælkevejen. Som supplement til værestederne kan en analyse
af muligheden for et hellested - et fristed for socialt
udsatte - give mulighed for placering af et hellested.

UDFORDRINGER
Bolbro beboes af mange forskellige mennesker med
forskellige måder at leve på. Nogle har en udsat hverdag, hvor der indimellem er brug for behandling og
social støtte. Flere af Bolbros udsatte borgere mødes
bl.a. ved butikstorvet ved Yrsavej, bilvasken bag Føtex
og ”Fortællepladsen”. Ingen af stederne har øldrikkerne mulighed for at komme i læ for regn, sne og kulde.
Borgere, der har behov for at tage stoﬀer eller opsøge
andre behandlingstilbud, tager ind til bymidten eller
forbi dagvarmestuen i Østergade, som blev etableret i
forbindelse med Områdefornyelsen på Østerbro.
Kirkens Korshær, som driver dagvarmestuen i Østergade, skønner, at flere af dem, der kommer dagligt,
kommer fra Bolbro.

BUDGET

3.300.000 kr.

TIDSHORISONT

2017 - 2019

Hverdagen for socialt udsatte er hård og forbundet
med en høj grad af utryghed og stress. Typisk har
denne gruppe borgere nedsat evne til egenomsorg og
overskud til at fokusere på såvel sociale som sundhedsmæssige problemstillinger. Konsekvensen er, at
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de ofte lider af sygdomme, som fx kroniske lungesygdomme, kroniske sår, hiv, hepatitis og hjertesygdomme. Deres sociale situation er i sig selv en risikofaktor,
der påvirker sundheden og middellevetiden.
Stort set alle, der har taget del i processen, har ytret
ønske om, at der bliver taget hånd om de socialt udsatte i Bolbro.
• Bolbro skal optimeres og indrettes, så der er plads
til alle. Her er udfordringen at finde steder, hvor
de udsatte kan finde ”helle” for fx kunder, pushere
og kriminelle, som er efter dem og deres levevis.
• Flere socialt udsatte borgere mangler ”åndehuller”, hvor de kan slå sig ned, dvs. små grønne
pladser og byrum, som etableres på ubenyttede og
irregulære arealer i bydelen.
• Der efterspørges et lokalt supplement til dagvarmestuen på Østerbro for socialt udsatte borgere
og andre med brug for varme, tryghed og mad.

ØNSKER OG POTENTIALER
•

Flere har ønsket et værested i stil med dagvarmestuen på Østerbro, hvor man kan være tryg, få
mad og mødes med andre ligesindede.

•

Der ønskes igangsat en undersøgelse af de udsattes færden og behov for hellesteder i Bolbro.

Øverst: Hellested på Østerbro.
Et hellested er et fristed for udsatte, hvor de kan sidde i ly
og læ, være sig selv, og hvor der er mulighed for at sætte
deres eget præg på omgivelserne.
Til højre:
Værestedet Mælkevejen på Højstrupvej, driver en
genbrugsbiks, hvor værdigt trængende borgere kan
få hjælp til at etablere sig med fx møbler og tøj. Her
arrangeres også en ugentlig fællesspisning, hvor frivillige står for at tilberede maden.
Hellestedet skal give plads til at de udsatte kan
mødes og opleve, at ”de gerne må være der”.
•

•

•

Der er ønsker om små åndehuller, hvor man kan
hænge ud og stå i læ. Fx ved cykelbanen i nærheden af butikstorvet ved Yrsavej.
Der er brug for opsøgende indsatser for at skabe
kontakt til socialt udsatte borgere, som ikke har
kontakt til det oﬀentlige, væresteder eller lignende. Derved sikres, at socialt udsatte borgere
får tilbud om den hjælp, de har ret til, samtidig
med at der bygges bro til det oﬀentlige system og
sundhedsvæsenet.
Der er brug for at undersøge, om der kan etableres et hellested i Bolbro.

Værestedet Mælkevejen

DET SKAL DER TIL
•

Der skal igangsættes en undersøgelse af behovet for et hellested.

•

De berørte myndigheder, organisationer og de udsatte skal inddrages i arbejdet.

•

Egnede steder og udformning af hellestedet skal undersøges og testes.

•

Det kan, i samarbejde med fx Kirkens Korshær, det kommunale værested Mælkevejen og evt.
andre organisationer og frivillige afklares, om der kan skabes supplerende væresteder og
åndehuller for socialt udsatte borgere.

•

Samarbejde med dagvarmestuen på Østerbro bør undersøges.

•

Evt. opsøgende intitiativer i forhold til ensomme i samarbejde med fx boligforeninger og
sociale myndigheder.

•

SIDE 41 fra ”Områdefornyelse Østerbro” bør inddrages.
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TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
Kulturelle aktiviteter

11. HOLD BOLBRO RENT
Indsats for at holde Bolbro rent og samtidig
skabe fællesskab omkring genbrugsaktiviteter.

Byhaver, bygget af genbrugstræ
og vinduesrammer

STEDET
Hele Bolbro og omkring genbrugspladsen.

UDFORDRINGER
Mange borgere har påpeget, at det flyder med papir,
flasker og andet skrald i Bolbro, hvilket er med til at
gøre bydelen kedelig at se på.

POTENTIALER OG ØNSKER

BUDGET

280.000 kr.

TIDSHORISONT

2017 - 2021

Der ønskes inititativer, som kan være med til at fjerne
skraldet og rodet fra Bolbros gader. Det kan gøres ved
at sætte skraldespande op, men det kan også gøres
som fælles indsatser for bydelens borgere. En ”Ryd
op” -dag kombineret med socialt fællesskab kan være
en tilbagevende aktivitet som samler borgere, socialt
udsatte og ensomme omkring en aktivitet, som både
giver mening og som gør Bolbro rarere at færdes i.
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En ”Ren by” kampagne kan sættes iværk med henblik
på at gøre byens borgere opmærksomme på, at de har
et fælles ansvar for at holde byen ren og skabe medansvar og motivation for at forebygge aﬀald, så det ikke
ender på gaden.
Nord for Cirkuspladsen ligger en af Odense Renovations genbrugsstationer. Det kan undersøges, om
der kan arbejdes med initiativer, hvor interesserede
kan ”upcycle”* eller istandsætte ting, der ikke længere kan bruges. Det kan evt. gøres i forbindelse med
genbrugsbutikken på Mælkevejen. Andre initiativer
kan også sættes i værk, fx i samarbejde med Odense
Renovation.

Genbrugsmarked

DET SKAL DER TIL
•

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at undersøge, hvordan Bolbro kan gøres renere og hvordan en evt. fælles ”ryd op” indsats kan iværksættes og gøres til en social
aktivitet i Bolbro. Berørte myndigheder, organisationer og evt. udvalgte grupper skal inddrages i arbejdet.

•

Muligheden for et evt. samarbejde omkring genbrug med genbrugspladsen, sociale myndigheder og andre relevante skal undersøges og efterfølgende iværksættes.

*Upcycling, eller på dansk "opbrug" kan kaldes for opkvalificerende genbrug. Det handler om at tilføje ny værdi til en
ting, man ellers ville betegne som affald, fx ved at genopfinde det som et nyt eller en del af et nyt produkt.
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TEMA
Kulturelle aktiviteter

TEMA
Samvær og sundhed

TEMA
plads til liv

12. KULTURELLE AKTIVITETER
Forslag til aktiviteter som kan ivæksættes for
at styrke området og fællesskaber.

STEDET
Aktiviteterne kan finde sted flere steder i Bolbro.

POTENTIALER OG ØNSKER
Via områdefornyelsen ønskes en aktivering af allerede tilstedeværende ressourcer i området. Gennem
kulturelle aktiviteter kan der udvikles traditioner for
bydelen, som kan være med til at binde en på mange
måder fragmenteret bydel sammen. De kulturelle
aktiviteter skal ses som en dynamo for, i samarbejde
med borgerne, at skabe lokal identitet og fællesskab i
bydelen, noget som flere borgere har peget på mangler.

BUDGET

2.090.000 kr.

TIDSHORISONT

2017 - 2021

Ligeledes kan kulturelle aktiviteter i et område med
økonomisk fattigdom bidrage til at give kulturelle
oplevelser for bl.a. børn, som ikke ellers har mulighed
for at opleve kultur. Bydelen ligger tæt på centrum,
hvor der er et stort udbud af kultur, men fattigdom
og sociale skel kan være en barriere for nogle. Med
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områdefornyelsen kan man trække nogle kulturelle
tilbud til bydelen og dermed introducere til kulturen.
Ved at bringe noget af kulturen fra centrum ud til
Bolbro, kan den tætte forbindelse mellem bydelen og
centrum understreges og gøres mere synlig.
En mulighed for at skabe kulturelle aktiviteter er at
skabe aktiviteter med udgangspunkt i tomme butikslokaler i bydelen, særligt i området omkring Hauges
Plads og ”Fortællepladsen”.
Her kan skabes events og traditioner, som inddrager
områdets beboere og som også kan drives af borgerne
selv. Det kan fx være fælles værkstedsdage og udstillinger for og med kunstnere og Bolbros borgere. Det
kan være fælles maddage med fokus på sund mad og
det kan være aktiviteter i Bolbros grønne områder,
hvor der kan skabes både midlertidige og permanente
events.

Amatørkunstudstilling

Koncert og optræden i byens rum

DET SKAL DER TIL

Tegneseriefestival

•

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe eller flere, som kortlægger og udarbejder idéer til aktiviteter, som kan styrke områdefornyelsen.

•

Ejere, interesseorganisationer og ildsjæle skal kortlægges og kontaktes og en dialog igangsættes.

•

Sted, indhold og interessenter skal organiseres og der skal laves køreplaner for projekterne.
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13. BYGNINGSFORNYELSE
Bolbro kan opdeles i en række mindre kvarterer med
hver deres identitet, alder og bebyggelsesmønster. De
indeholder alle små boliger, uanset om der er tale om
villaer, rækkehuse eller etageboliger. Over 80 % af
boligerne er bygget i perioden 1930-1959.
Helhedsindtrykket i forhold til kvartererne er blandet.
Mange er pænt vedligeholdte, men der er desværre flere ejendomme, der er misligeholdte eller har
brug for energibesparende foranstaltninger. Flere af
kvartererne er bygget i efterkrigstiden, hvor Bolbro
var hjemsted for småfolk, arbejdere og for Odenses
husvilde. Bolbros bebyggelse omfatter stadig lokomotivhusene og skidtmændenes kvarter, og træbyen,
hvor størstedelen af boligerne er opført som simple

BUDGET

180.000 kr.

TIDSHORISONT

2017 - 2021

træhuse af genbrugsmaterialer. En del af husene er
ombygget, men der er også mange, der fremstår stort
set, som da de blev opført.
I Bolbro er der 494 bygninger opført til og med 1959 –
som enten er private ejer-/andels-/udlejningsboliger.
På baggrund af bearbejdede energidata fra Lifa har
det været muligt at inddele boligerne i forskellige
energiklasser.
Udvælgelsen af bygninger, der er egnet til energiforbedringer, er alene sket på baggrund af indberettede
energioplysninger i BBR for kalenderåret 2014.
Disse oplysninger er af meget svingende karakter,
bl.a. indberettet i forskellige enheder (GJ, kWh,
MWh, kbm mv.) og på flere forskellige bygningsniveauer (grund, bygning, enhed). Det har derfor været
nødvendigt at bearbejde og omregne data, så de har
fælles energienhed (kWh), og på et fælles bygningsniveau. Der er ligeledes korrigeret for graddage, så data
er sammenlignelige.
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De omregnede data er inddelt i 7 energiklasser, A til
G, hvor de 3 laveste klasser E, F, G er valgt. Denne
udvælgelse resulterede i 67 bygninger, som primært
er beliggende i den sydlige og vestlige del af området.
Der stilles arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige betingelser for at yde støtte. Det kan være
krav om en bestemt udformning af vinduer og kviste,
valg af materialer og farver, eller at bestemte arbejder
bliver udført som betingelse for støtte. Der vil også
være mulighed for at afprøve smarte energirigtige
løsninger.

Eksempel på gadestrækning i Bolbro

Boliger med
energiklasse:

Skalaen for energimærkning
går fra A - G, hvor ejendomme
med energimærke A har det
laveste energiforbrug.
Varmetabsberegning udarbejdes ud fra, hvor mange kWh
pr. kvadratmeter der bruges
pr. år, hvorefter ejendommene
klassificeres iht. den gældende
energimærkningskategori.
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BUDGET
Odense Kommune har i overslagsårene
2017–2021 afsat samlet 20 mio. kr. til områdefornyelsen og ministeriet for Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet har budgetteret med 10 mio. kr. Der er således en samlet
ramme på 30 mio. kr. til gennemførelsen af
områdefornyelsen.
Budgettet er udformet på baggrund af programmets
prioritering af de konkrete indsatsområder og deres
delprojekter, programmets vision, og den ønskede
proces. Desuden ligger den kommunale prioritering
for budget for perioden 2017-2021 til grund for fordelingen af udgifterne.
Indsatsområderne rummer i alt 12 projektidéer til
gennemførelse. Priserne for delprojekterne er vurderet ud fra erfaringstal, hvor der ikke er sonderet mellem projektidéernes indbyrdes prioritering og ambitionsniveau, og skal derfor opfattes som rammebeløb.
Det bliver efterfølgende kommunens og styregruppens opgave at prioritere og definere økonomien,
efterhånden som projekterne bliver gennemført. Det
vil højst sandsynligt blive nødvendigt at revidere budgetterne løbende, hvor der samtidig bliver vurderet på
tidsplanen.

Tabellen viser den samlede fordeling af udgifter
fordelt på 12 projektidéer, samt promovering af
bygningsfornyelse. Sammenholdt med tidsplanen
for projekterne er der også angivet, hvor i overslagsperioden den vil belaste områdefornyelsens samlede
budget. Det forventes, at årene 2020-2021 vil være de
2 år, som vil belaste områdefornyelsens budget, idet
de projektidéer, der skal afvente letbanens færdiggørelse i 2020, først kan igangsættes der. Året 2017,
hvor hele områdefornyelsen skal igangsættes, bliver
ikke så udgiftstungt som 2018-2019, hvor de større
anlægsprojekter forventes igangsat.
Eventuelle overskydende midler som følge af uventet
billigere løsninger kan anvendes inden for de øvrige
projekter, som midlertidige tiltag/kulturelle event
eller nye projekter, der understøtter programmets
vision, forudsat at disse er til forbedring af området
og besluttet af styregruppen.
Bygningsfornyelse
Der er i forlængelse af områdefornyelse ikke søgt
om ekstra midler til bygningsfornyelse. Kommunen
vælger at prioritere den ordinære ramme til bygningsfornyelse i Bolbro, som dermed giver ejerne bedre
mulighed for at tilpasse muligheden for støtte af deres
bolig, som kommer til at køre parallelt med områdefornyelsen.
Der er afsat særskilte midler i programmet til at
promovere bygningsfornyelsen. Der vil blive planlagt
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arrangementer med henblik på at formidle muligheden for at søge støtte og kommunen vil tage direkte
kontakt til relevante udvalgte grundejere.
Projektledelse
Det er projektledelsens ansvar løbende at sikre facilitatorer og igangsættere af områdefornyelsens delprojekter, samt at sikre den koordinerende og samlende
indsats for de mange involverede aktører i processen.
Opgaverne er mangesidige og varetages af to projektledere, hvoraf den ene er på fuldtid.
Lokaler
Projektledelsen vil kigge på mulighederne for at flytte
ud i bydelen i korte eller længerevarende perioder,
afhængig af intensiteten i områdefornyelsen, hvor de
kan være synlige og tilgængelige for borgere og grundejere. Der ses på kommunens egne bygninger eller
ledige synlige lokaler/butikker.

Skemaet til højre viser et skøn
over den økonomiske fordeling af de enkelte projekter
over perioden fra 2017 til
2021.

Projekt

Kommune

Refusion

Projekt i alt

2017

2018

700.000

2.000.000

2019

2020

2021

SUM

Cirkuspladsen

1.800.000

900.000

2.700.000

Middelfartvej - nyt ansigt

4.400.000

2.200.000

6.600.000

3.300.000

3.300.000

6.600.000

644.000

322.000

966.000

600.000

366.000

966.000

Træøen, Rømersvej-Bystævnevej

1.100.000

550.000

1.650.000

1.250.000

400.000

1.650.000

Kirke-/legeplads, ved Roesskovsvej

1.500.000

750.000

2.250.000

Hauges Plads - byens plads

1.533.333

766.666

2.300.000

900.000

1.400.000

2.300.000

Høj puls ved Roesskovsvej

1.100.000

550.000

1.650.000

1.250.000

400.000

1.650.000

Bag føtex

1.000.000

500.000

1.500.000

600.000

300.000

900.000

2.200.000

1.100.000

186.667

Fortællepladsen

Fællesskab og sundhed
Væresteder/Mobile hellesteder
Hold Bolbro rent
Kulturelle aktiviteter
Bygningsfornyelse
Projektledelse
Borgerinddragelse og midl. lokaler
Trykning, annoncer mm.
Program
Sum

750.000

2.700.000

1.500.000

2.250.000

500.000

1.000.000

1.500.000

50.000

200.000

300.000

3.300.000

200.000

1.200.000

1.900.000

93.333

280.000

50.000

80.000

50.000

50.000

50.000

280.000

1.393.333

696.667

2.090.000

290.000

500.000

500.000

400.000

400.000

2.090.000

120.000

60.000

180.000

80.000

25.000

25.000

25.000

25.000

180.000

1.662.667

831.333

2.494.000

394.000

525.000

525.000

525.000

525.000

2.494.000

300.000

150.000

450.000

50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

450.000

120.000

60.000

180.000

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

180.000

340.000

170.000

510.000

510.000

20.000.000

10.000.000

30.000.000

2.344.000

300.000

50.000

900.000
3.300.000

510.000
5.920.000

5.940.000

8.740.000

7.056.000

30.000.000

HANDLINGS- OG TIDSPLAN
Handlings- og tidsplanen fastlægger forberedelse
og realisering af initiativer og projekter fra 2017 og
de næste 5 år frem.
2017
Cirkuspladsen
Middelfartvej - nyt ansigt
Fortællepladsen
Trærundkørsel, Rømersvej-Bystævnevej
Kirke-/legeplads ved Roesskovsvej
Hauges Plads - byens plads
Høj puls ved Roesskovsvej
Bag føtex
Fællesskab og sundhed
Værestede/Mobile Hellesteder
Hold Bolbro rent
Kulturelle aktiviteter
Bygningsfornyelse
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2018

2019

2020

2021

Tidsplanen skal medvirke til, at projekterne og projektfaserne fordeles hensigtsmæssigt og jævnt hen
over perioden for områdefornyelsen. De projekter,
som er knyttet til andre projekters færdiggørelse, fx
letbanens realisering, planlægges derfor sidst i perioden. Projekter, som kan sættes i gang og give resultater her og nu, prioriteres først i perioden.
Tidsplanen tager afsæt i følgende:
•
•

•

•

Program samt handlings- og tidsplan godkendes i
ministeriet.
Organiseringen af områdefornyelsen fastlægges
og sættes i gang umiddelbart efter programmets
godkendelse i ministeriet både med de lokale
kræfter, herunder Bolbro Borgerpanel og internt i
Odense Kommune.
At de beskrevne tiltag med tilhørende samarbejder og analyser igangsættes som opstart på
projekternes endelige realisering.
I det omfang det viser sig givtigt, kan flere projekter koordineres og sammentænkes. Det kan
fx være klimatiltag og etablering af cirkuspladsen eller kulturelle aktiviteter i forbindelse med
midlertidig anvendelse af tomme bygninger ved
Fortællepladsen. Der åbnes op for, at en sådan
koordinering kan finde sted.

Tidsplan for de enkelte projekter:

1. Cirkuspladsen
I 2017 nedsættes arbejdsgruppe for projektet, og
kortlægning af fx parkeringsforhold og koblingen til
GASA koordineres med igangværende undersøgelser.
Herefter arbejdes med planlægning og udvikling af
projektet. Der tages i projektudviklingen og realiseringen højde for byomdannelsen på GASA og evt.
klimaprojekter. Begge dele skal sammentænkes med
Cirkuspladsens realisering, så der opnås mest mulig
synergi. Forventes afsluttet 2018. Evt. klimatiltag kan
efterfølgende kobles til projektet.

2. Middelfartvej - nyt ansigt

af bygningen. Såfremt det viser sig muligt at anvende
lokaler til fx et fælles mødested/informationssted
for områdefornyelsen tidligere i processen, afsættes
midler til, at dette kan iværksættes. Realisering ventes
igangsat i 2020.

4. Træøen, Rømersvej-Bystævnevej
Projektet igangsættes efter analyser, der viser, hvilken
trafikløsning der er mest eﬀektiv og som kan bæres
inden for det afsatte beløb. Den visuelle del indarbejdes i skitseringen af pladsens indretning, i samarbejde
med en arbejdsgruppe. Projektet ventes færdigt i 2021

5. Kirke-/legeplads ved Roesskovsvej

I løbet af 2019 skabes overblik over interesser og
mulige trafikløsninger med henblik på at der i 2019
nedsættes en arbejdsgruppe for udvikling og realisering af projektet. Løsningen skal både trafikalt og
visuelt være koordineret med det fremtidige letbanetracé længere inde ad Middelfartvej. Arbejdet forventes afsluttet i 2021.

Der igangsættes dialog med områdets brugere, naboer, ejere af garageanlæg, institutioner mv. og der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at skitsere en
plan for området. I forbindelse med planlægningen
skal ses på områdets overordnede sammenhænge
– herunder til letbanen, samt mulighed for klimatilpasning. Realiseringen forventes igangsat i 2019 og
afsluttet samme år.

3. Fortællepladsen

6. Hauges Plads - byens plads

I midten af 2020 igangsættes planlægning og realisering af indretningen af Fortællepladsen. En vigtig del
af arbejdet er kortlægning af ejerforhold og inddragelse af de omkringliggende bygninger og butikker.
I forhold til udnyttelse af de tomme butikslokaler er
det en forudsætning at der indgås aftale med ejeren

Hauges Plads er lige som Roesskovsvej afhængig af
den fremtidige letbane. Derfor igangsættes disse projekter sent i forløbet, så den nødvendige koordinering
bliver optimal. Hauges Plads skal være byens plads,
derfor er områdefornyelsens inddragelse af borgere
på og omkring pladsen afgørende, herunder samar-
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bejde med biblioteket med henblik på at opnå større
synlighed for både plads og bibliotek. Planlægningen
sættes i gang i starten af 2020 og forventes afsluttet i
2021. Dette er dog afhængigt af koordineringen med
letbanen.

7. Høj puls ved Roesskovsvej
Arealet ved Roesskovsvej er midlertidigt udlånt til
oplag i forbindelse med etablering af letbanen. Efterhånden som området rømmes, tages området i brug i
overensstemmelse med det skitserede projekt. Inden
da nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at
planlægge områdets aktiviteter og design. Dette arbejde igangsættes inden området rømmes, så realiseringen kan ske, så snart dele af eller hele området igen
står tomt. Planlægningen forventes sat igang i 2020
med realisering i 2021.

8. Bag føtex
Parkeringsarealerne bag føtex og Lidl giver både visuelle og klimamæssige udfordringer, bl.a. i forhold til
afledning af regnvand. Hovedparten af områderne er
privatejede. I 2017 nedsættes en arbejdsgruppe med
deltagelse af områdets grundejere, borgere og myndigheder med henblik på at forskønne hele eller dele
af området. Arbejdet koordineres med evt. løsninger i
forhold til brug af parkeringsarealerne og klimatilpasning. Projektet forventes gennemført i 2019.

9. Fællesskab og sundhed
Fra midten af 2017 igangsættes planlægningen af

initiativer, som kan styrke Bolbros ensomme,- socialt udsatte borgere og andre borgeres mulighed for
samvær og sundhed. I den forbindelse nedsættes en
– eller flere arbejdsgrupper, og initiativerne skabes
i dialog med brugere og myndigheder. Projekterne,
som kan omfatte flere forskellige initiativer, sættes
konkret i værk allerede fra slutningen af 2017 og udvikles og realiseres enkeltvis i årene efter indtil 2021,
alt efter hvor ”lette” de er at realisere. I det omfang
det er muligt, kan projekter som styrker samvær og
sundhed, kombineres med andre initiativer, fx omkring genbrug eller mødesteder.

10. Værested/Mobile hellesteder
Projektet sættes i gang i 2017 ved, at der nedsættes en
arbejdsgruppe, som udarbejder program for et værested. I arbejdet indgår en analyse af brugernes behov
og mulighed for samarbejde med frivillige organisationer som fx det kommunale værested Mælkevejen,
myndigheder mv. Arbejdet løber frem til 2020.
I forbindelse med etablering af et mobilt hellested
i Bolbro igangsættes i 2017 en analyse af, hvor og
hvordan projektet kan gennemføres med mest succes.
I forbindelse med analysen nedsættes en arbejdsgruppe, som kan sikre inddragelse af brugerne og
relevante myndigheder og andre samarbejder. Dagvarmestuen på Østerbro og Kirkens Korshær tænkes
inddraget i arbejdet, idet flere brugere kommer her
og fordi dagvarmestuen på Østerbro har erfaringer,
som kan være nyttige at trække på. Arbejdet forventes
realiseret med et mobilt hellested i 2019.
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11. Hold Bolbro rent
I midten af 2017 nedsættes en arbejdsgruppe som
skal kortlægge muligheder for konkrete samarbejder og aktiviteter. Det kan fx være i samarbejde med
genbrugspladsen eller Mælkevejens genbrugsbutik.
Konkrete events gennemføres fra 2017 og indtil 2021.

12. Kulturelle aktiviteter
Planlægningen af kulturelle aktiviteter og events
igangsættes med nedsættelse af en arbejdsgruppe,
som koordinerer arbejdet. Arbejdsgruppen tager stilling til, hvilke events der skal sættes i gang, og hvor de
kan være med til at understøtte intentionerne i programmet. Herfra kan enkelte events foregå i mindre
grupper, fx i form af midlertidige aktiviteter eller lign.
Planlægningen vil foregå i perioden fra 2017 til 2021.

13. Bygningsfornyelse
I 2017 nedsættes en kommunal arbejdsgruppe med
henblik på at informere borgere i Bolbro med de laveste energiklasser, omkring muligheden for bygningsfornyelse og energirenovering. Dialogen kommer i
første omgang til at ske mellem kommune og den
enkelte ejer. Det forventes, at ejere af de udpegede boliger med mulighed for støtte, melder positivt tilbage
med ansøgninger om bygningsfornyelse. Arbejdsgruppen har herefter til opgave at koordinere evt. møder
med husejere og andre interessenter. I løbet af 2018
udarbejdes konkret projekteringsmateriale for tiltag,
som er støtteberettigede, så der kan ske konkrete
anlægsarbejder i løbet af 2019 og ind i 2021.

Fortællepladsen ved
Middelfartvej
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BY- OG KULTURFORVALTNINGEN

STYREGRUPPE

ORGANISATION
By- og Kulturforvaltningen
Byplan er den fagansvarlige for områdefornyelsen.
Når de enkelte delprojekter begynder at tage form,
beslutter By- og Kulturforvaltningen proceduren for
roller og ansvar i projektering- og anlægsfasen samt
på hvilke betingelser, der skal udarbejdes udbudsmateriale med henblik på at få en pris på delprojektet.
I de tilfælde, hvor der er relevant, inddrages andre
forvaltninger.
Styregruppen
Der nedsættes en styregruppe på tværs af kommunens
forvaltninger, som primært består af centrale afdelingschefer eller fagledere i den kommunale forvaltning. Der afholdes møder efter behov, da intensiteten
i områdefornyelsen kan variere. Styregruppen er med
til at udvælge og kvalificere projekter, ligesom den
er en vigtig sparringspartner for områdefornyelsens
tværkommunale projektgruppe i forhold til indhold
og retning igennem hele processen. Styregruppen
bidrager med en vigtig overordnet viden omkring de
politiske processer og øvrige tiltag i Odense Kommune omkring eksempelvis trafik, byrum og parker og
dermed sikrer synenergi med andre indsatser.
Tværkommunal projektgruppe
Der nedsættes en projektgruppe med en overordnet
projektleder for områdefornyelse. Projektgruppen

består af et mindre antal nøglepersoner bestående af
kommunale medarbejdere på tværs af forvaltningen.
Nøglepersonerne har den mere konkrete og detaljerede viden om specifikke fagområder, har det koordinerende ansvar og overblik omkring tiltag og indsatser
i den kommunale forvaltning og sørger for fremdrift
i projektet. Projektgruppen mødes 1. gang månedligt,
men justeres efter behov og i forhold til udvikling og
progression i processen.
Lokal koordineringsgruppe
Efter programmet er vedtaget, vil gruppen af frivillige
fra Bolbro Borgerpanel blive inviteret med henblik på
at nedsætte en lokal forankret koordineringsgruppe.
Gruppen kan evt. suppleres med nye interessenter fx
fra borgerprocessen. Der udarbejdes et kommissorium for den lokale koordineringsgruppe inden nedsættelse af gruppen.
Lokale arbejdsgrupper
Til de enkelte projekter nedsættes lokale arbejdsgrupper, som sammensættes af et eller flere medlemmer
af den tværkommunale projektgruppe samt interessenter som fx virksomheder, handelsforeninger,
boligorganisationer, boligbestyrelser, institutioner,
interesseorganisationer, borgere og foreninger. Det er
i arbejdsgrupperne, at den detaljerede planlægning og
konkretisering af delprojekterne foregår. Den enkelte
arbejdsgruppe ledes af faglig relevant person fra den
tværkommunale projektgruppe, således at delprojekterne bliver udviklet indenfor en realiserbar ramme.
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TVÆRKOMMUNAL
KOORDINERINGSGRUPPE

LOKAL
KOORDINERINGSGRUPPE

KONSULENTER
INTERESSENTER
LOKALE
ARBEJDSGRUPPER

Frivilligt arbejde
Der kan også nedsættes frivillige arbejdsgrupper uden
Odense Kommunes deltagelse. De frivilliges arbejde
kan være at planlægge og videreudvikle aktiviteter,
som arbejdsgrupperne har konkretiseret i forbindelse
med planlægning og realisering af delprojekterne. Det
kan fx være lokale borgere med kendskab til bydelens
historie, der kan arrangere guidede ture.
Partnerskaber
I det omfang det giver mening, etableres der partnerskaber fx i forbindelse med etablering af klimatiltag.
Øvrige projekter
I forbindelse med fx kulturelle aktiviteter og bygningsfornyelse kan nedsættes særlige projektgrupper
sideløbende med områdefornyelsen.

KLIMA
Bolbro er et område, der generelt er udfordret af
problemer med regnvand, og hvor der kan vindes
meget ved at afkoble eller forsinke regnvand lokalt
i området. Flere steder, fx ved Cirkuspladsen og på
Middelfartvej er udpeget som områder med risiko
for oversvømmelser i forbindelse med skybrud.
Der er de seneste år lavet nyt forsinkelsesbassin ved
Stadionvej og et nedsivningsbassin i Højstrupparken. I forbindelse med letbaneprojektet er det nødvendigt at omlægge dele af kloakledningen i krydset
Højstrupvej/Møllemarksvej. I den forbindelse vil
der blive etableret et nyt underjordisk forsinkelsesbassin på 5300 m3 i løbet af 2018. Derudover vil
blive lavet flere tiltag for at få overflade- og vejvand
ud af fælleskloakken, og ledt (via bassinet) til Bolbro
Rende. Fx vil flere veje, der støder op til letbanetraceet, blive afkoblet, og der kigges ligeledes på, at
regnvandet fra den kommende Gartnerby skal ledes
direkte til Bolbro Rende, istedet for at være koblet
på fællessystemet.
Kortet viser Blue Spot-områder i Bolbro. Blue Spots
er lavninger i terrænet, hvor vand kan opstuves og
ikke har naturligt afløb.
Kortet forholder sig kun til den enkelte fordybning
og ikke til sammenhængen mellem lavningerne. Blue
Spot-områder kan give problemer, når det regner
kraftigt, fordi vandet ikke kan ledes væk og derfor
bliver opstuvet på terrænet.
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INVESTERINGSREDEGØRELSE
I Odense investeres frem til 2022 40 mia. kr.
i byens transformation.
En del af disse investeringer knytter sig til
Bolbro og er med til at styrke og udvikle
området som en del af Odense. Det er afgørende, at projekterne i områdefornyelsen
koordineres og planlægges tidsmæssigt med
Odense Letbane.
Odense Kommune har et ønske om en helhedsorienteret indsats, som kan løfte Bolbro funktionelt,
arkitektonisk, kulturelt og socialt.
Områdefornyelsen ses her som et af flere midler til at
skabe de nødvendige rammer for private investeringer. Enten ved at lægge sig fysisk i nærheden af andre
investeringer eller ved at indgå i samarbejde og dialog
med oﬀentlige og private aktører i området.

OFFENTLIGE INITIATIVER
Odense Letbane
Arbejdet med Odense Letbane er gået igang.
I april 2015 begyndte de lokale forsyningsselskaber at
omlægge ledninger og rør langs ruten. Dette arbejde
forventes at blive afsluttet i 2017.
Det øvrige forberedende arbejde, hvilket bl.a. omfatter ombygning af tunneler, nedrivninger og rydninger

forud for letbanebyggeriet, er igangsat. Arbejdet med
at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove for at
skabe plads til letbanens spor begynder senere. I 2017
begynder arbejdet med at bygge selve letbanen med
skinner, stationer mv.
Det forventes, at letbanen står færdig, så der kan køres testkørsler, inden den endelige åbning i slutningen
af 2020.
Renovering af Højstruphave
To nye helhedsplaner for de almene boligbebyggelser i henholdsvis Højstruphave og Uﬀesvej skal
sikre renovering af bebyggelserne i de kommende år.
Planerne til samlet 281 millioner kroner er støttet af
Landsbyggefonden og består af en omfattende renovering af boligerne både indvendig og udvendig. Som
led i planerne renoveres næsten alle boliger fuldstændigt, og flere boliger lægges sammen. Det betyder, at
det samlede boligantal reduceres fra 281 til 241. Efter
planen begynder renoveringsarbejdet i slutningen
af 2016 eller starten af 2017, og det ventes afsluttet i
2019 eller 2020.

KENDTE PRIVATE INITIATIVER
Sukkerrækkerne
Området bag det historiske sukkerkogeri på Vesterbro
i Odense er på vej til at blive omdannet til et nyt boligområde. Første etape af byggeriet er færdigt i 2017.
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Herefter tilføjes flere boliger, så det samlede antal
med tiden vil nå op omkring 140.
Demenslandsby, Højstrup
Det tidligere militærdepot og garageanlæg i Højstrup
ligger lige uden for Bolbro områdefornyelsesområde.
Bygningerne blev rømmet af militæret i slutningen
af 1990’erne, og området skal danne ramme om en
demenslandsby, der er tænkt at huse op mod 300
borgere i 2018.
Grunden, der kan bygges på, er omkring 30.000 m2,
beliggende godt fire kilometer til centrum. Målet er at
skabe et attraktivt sted at bo for demente med selvstændighed og livskvalitet i højsæde.
GASA
Planlægningen af det tidligere erhvervsområde GASA
er igangsat med henblik på henover de næste 10 - 12
år at udvikle området til et nyt mangfoldigt boligområde - Gartnerbyen. Der er pt. givet tilsagn om tilskud
til godt 80 almene boliger. Der er planlagt omkring
800 boliger i den næste 12 års periode.

Investeringsredegørelse
Aktivitet

Tidsperiode

Status

Budget

Bemærkninger

Odense Letbane - stationer i
Bolbro på Middelfartvej, ved
Idrætsparken og Højstrup

Letbanen kører fra 2020

Anlæg er i gang

For Letbanens Linje 1 er det
samlede budget 3,3 mia. kr.

Finansiering er på plads med
deltagelse af staten, Region Syddanmark og Odense Kommune

GASA

2017 – 20??

Planlægning igangsat

Odense Kommune har givet tilsagn om tilskud til godt 80 almene boliger

Privat investor

Renovering af Højstruphave

2017-2020

Afventer licitation

280-300 mio. kr.

Lån fra Landsbyggefonden. Beboerne betaler selv

Demenslandsby, Højstrup

I 2018 forventes Demenslandsbyen opført med 30.000 m2 boliger.

Programmering igangsat

Vides ikke endnu

Privat investor

Sukkerkogeriet, Sukkerrækkerne

Byggeriet er i gang

Rejsegilde d.20. januar 2017

Privat investor

Handlingsplan for Traﬁk og
Mobilitet

Handlingsplanen er under udarbejdelse

Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat noget beløb i handlingsplanen, da den endnu ikke
er færdigskrevet

Den gældende plan rækker til
2015

Aktuel ledningsomlægning på
Middelfartvej afsluttes april 2017

Masterplan forventes til foråret
2017
Ny lokalplan skal udarbejdes
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