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1 INTRODUKTION

Udviklingen og omdannelsen af Odense fra stor dansk by til dansk storby er i fuld gang.
Den aktuelle investeringslyst giver en situation, som skal udnyttes til at skabe merværdi
for både investorer og borgere – og sikre, at storbyen bygges med kvalitet.

Udviklingsplanen er et redskab til at sikre områdets væsentligste karaktertræk og potentialer og til at håndtere investeringerne i området, samt sikre at de bidrager til udviklingen
af et velfungerede og helstøbt område med bymæssige kvaliteter.

Med Planstrategi 2015 besluttede Odense Byråd at prioritere byudviklingen indefra og ud,
dvs. i bymidten, den udvidede bymidte og langs med letbanen.

Det skaber sikkerhed for den enkelte investor og øget værdi til det enkelte projekt, at
byudviklingen og byomdannelsen ses i en strategisk sammenhæng.

Letbanen tiltrækker i særlig grad investeringer og skaber forandringer i de bydele og
byrum, som den løber igennem. Det er lige nu, mens anlægget finder sted, at opmærksomheden og potentialerne er størst. Derfor er det vigtigt at møde, håndtere og målrette
de investeringer, der foretages i byen, så de bidrager til helheden og til de mål og visioner,
som byrådet har for byens udvikling.

Udviklingsplan for Nørrebro

Området mellem byen og havnen har stor strategisk betydning for udviklingen af Odense
fra stor dansk by til dansk storby. Her er der et reelt potentiale for at udvide bymidten
og tilføre nye bymæssige funktioner og oplevelser til Odense. Samtidig giver den unikke
adgang til både lokal, regional og national kollektiv trafik et helt særligt potentiale for placering af bynært erhverv og lettilgængelige arbejdspladser.
Byens Bro, store uddannelsesinstitutioner og Storms Pakhus er kommet til siden den
første kvarterplan for området fra 2007 (Kvarterplan by - havn). Der bygges nu ungdomsog kollegieboliger og flere projekter og øvrige investeringer er undervejs.
De nye funktioner samt de mange studerende og nye beboere - også på Odense havn giver basis for mere byliv og giver sammen med områdets historie og kulturarv en identitet at bygge videre på. Derfor kalder vi igen området for Nørrebro. Læs mere om områdets historie på side 9.
Men der er også udfordringer. Jernbanen og de store veje udgør væsentlige barrierer,
mange bygninger bærer præg af deres anvendelse til lukkede erhvervsfunktioner og rummene mellem husene er diffuse og uoverskuelige. Det betyder, at området kan opleves
som utilgængeligt og utrygt, ikke mindst for dem, der bevæger sig til fods eller på cykel.
Udviklingsplanen illustrerer, hvordan området kan udvikles til en ny og attraktiv bydel i
Odense.
Den vestlige del af Nørrebro omkring Den Grønne Kile, som er den rekreative forbindelse
mellem bymidten, Byens Bro, havnen og Åløkkeskoven, huser de store uddannelsesinstitutioner, og området summer derfor af liv i dagtimerne. Sammen med de kommende
ungdoms- og kollegieboliger er der således skabt grundlag for et grønt, åbent og levende
område helt centralt i byen.
Den østlige del af Nørrebro omkring Th. B. Thriges Gade skal også i fremtiden lede trafik
mellem byen og havnen, dog i mindre omfang end gaden gjorde tidligere. Det giver
mulighed for at reducere vejprofilet fra fire til to spor og derefter omdanne gaden til en
attraktiv og levende bygade med karrébyggeri, åbne facader og nye funktioner, der kan
binde Nørrebro sammen med Skibhuskvarteret.

Hvad kan en udviklingsplan?

Udviklingsplanen for Nørrebro kan bidrage til dette ved at skabe en vision og et fælles
fremtidsbillede for områdets udvikling og identitet.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

4

Dialog med grundejere og borgere

Lerchesgade ligger helt centralt i området. Gaden er en direkte og urban forbindelse mellem by og havn, der kan udvikles til en sivegade, hvor bløde trafikanter, dvs. fodgængere
og cyklister, prioriteres. Lerchesgade vil som sivegade også kunne fungere som et centralt byrum med gode muligheder for ophold.

Det er målet, at det fremtidsbillede som tegnes med udviklingsplanen også kan bidrage til
øget ejerskab blandt de daglige brugere, beboere, andre interessenter og borgere generelt.
Der har undervejs i processen været dialog med alle centrale institutioner, grundejere og
investorer samt et offentligt borgermøde med fokus på områdets historie og identitet
som grundlag for udvikling af en ny, stærk identitet for Nørrebro.

Udviklingsplanen rummer konkrete principper for byggeri, anvendelse, byrum og forbindelser, trafik og parkering samt konkrete forslag til løsninger for de enkelte delområder.

Sammenhæng med kommuneplan og grundlag for lokalplaner

Udviklingsplanen integreres i Kommuneplan 2020-2032 og danner udgangspunkt for de
efterfølgende lokalplaner, der udarbejdes for konkrete projekter.
De bygningsvolumener, bygningshøjder mv., der illustreres i udviklingsplanen, skal kvalificeres i forbindelse med den konkrete fysiske planlægning og i overensstemmelse
med kommuneplanens retningslinjer om blandt andet kvalitet i byfortætningen, krav til
udendørs opholdsarealer, støjforhold osv.

Borgermøde 19/1 2019
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Grundejermøde 20/9 2018

HELHED

SITUATIONSPLAN 1:5000
Situationsplanen viser, hvordan området som helhed kan udvikle sig, hvis alle udviklingsplanens elementer realiseres.
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2 VISION

• Nørrebro skal være et levende byområde, der forbinder byen og havnen
og tilfører nye bymæssige funktioner og oplevelser til Odense.
• Området skal rumme både uddannelsesinstitutioner, erhverv, boliger
og attraktioner for alle. Den unikke adgang til både lokal, regional og
national kollektiv trafik giver desuden et helt særligt potentiale for placering af bynært erhverv og let tilgængelige arbejdspladser.

ODENSE HAVN

• Nørrebros østlige del skal igen skal være en levende og sammenhængende bydel - et brokvarter med karréer, gode gader og grønne gårdrum. Områdets nye identitet skal derfor udvikles med afsæt i historien om det gamle Nørrebro

SKIBHUSKVARTERET
NØRREBRO

• Nørrebros vestlige del skal fortsat udvikles som et åbent, grønt campus med masser af rum til bevægelse og ophold mellem bygningerne.

Thomas B. Thriges Gade

Den Grønne Kile

Lerchesgade

• Gode gader og forbindelser skal binde området sammen med resten
af byen og indbyde til både ophold og færdsel. Forbindelserne skal
gøres mere attraktive og oplevelsesrige - især for dem, der færdes til
fods eller på cykel.
Byens Bro

• Attraktive byrum skal danne rammerne for et mangfoldigt byliv og fællesskab på tværs af alder og aktiviteter.

BYMIDTEN

• Nærheden til letbanen og det kollektive trafikknudepunkt omkring
Odense Banegård skal udnyttes bedst muligt.
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1) Den ikoniske Nørreportbygning
markerede begyndelsen af Nørrebro (cirka 1938).

2) Kig mod det gamle Nørrebro og Nørreportbygningen
set fra Nørregade (cirka 1940).

3) Cykler, knallerter og biler i trafikprop foran
Nørrebro-tunellen (1962).

4) Nørrebro med sine små huse og de mange
beværtninger, butikker og skilte (cirka 1965).

5) Nørrebro var en bred brostensvej, der
bandt by og havn sammen (1957).

6) Nørrebros udmunding ved havnen. Bygningerne til højre i
billedet står der stadig i dag (1961).

7) Begyndelsen af Nørrebro (lige efter tunellen),
hvor postterminalen ligger i dag (cirka 1935).

8) Nørrebro kort inden Thomas B. Thriges Gade
blev anlagt (1970’erne).
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3 OMRÅDETS HISTORIE

Med udviklingsplanen for Nørrebro trækkes der tråde tilbage til det gamle Nørrebro, som
inden anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade var bindeled mellem by og havn og ikke
mindst forbindelsen norpå mod Bogense og Nordfyn.

Den vestlige del af området - området omkring Den Grønne Kile - var afskåret fra bylivet på Nørrebro af den jernbane, som gik fra byen og ned til havnen. Jernbanen havde til
formål at transportere gods mellem byen, banegården og havnen.

Nørrebro blev i begyndelsen omtalt alene som Nørreports forstad, men da Odense Havn
og Kanal åbnede i 1804, blev Nørrebro for alvor vigtig som hovedåren mellem by og havn,
og der kom gang i byggeriet langs gaden. Mange virksomheder skød op på Nørrebro, og
snart kom der også boliger og forretninger.

I begyndelsen tilhørte området heller ikke Odense Kommune, men da der kom gang i
havnen, og man manglede plads til lagerbygninger og industri, opkøbte Odense Kommune
jordstykket. Af netop denne grund har området selv den dag i dag en anden og mere åben
bebygggelsesmæssig karakter end den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade - det
gamle Nørrebro.

I år 1900 boede der tæt ved 1.000 beboere på Nørrebro.

I dag er det derfor naturligt at tale om, at Nørrebro har to forskellige dele - den østlige og
den vestlige del - med forskellige karakterer, som dog er bundet godt sammen via
Lerchesgade, der med Storms Pakhus fungerer som et yderst atraktivt samlingspunkt for
hele området.

Da jernbanen kom til Odense i 1865 blev der lavet en jernbaneoverskæring med bomme
lige før Nørreport. I begyndelsen betød det ikke meget for trafikken, da denne endnu var
forholdsvis begrænset, men i takt med at transporten til og fra havnen steg, og der kom
flere tog, måtte der gøres noget. Derfor blev det besluttet at lave en viadukt ved Nørregade/Nørrebro. Viadukten kom i folkemunde til at hedde Nørrebros Tunnél. Gaden fik
således her et lavere niveau, da man måtte grave ind under banelinjen for at gøre plads til
tunnelen (se billede nr. 2 og 7, side 8).
Nørrebro-tunnelen blev indviet i 1911. Den blev herefter hurtigt et trafikalt knudepunkt –
og ikke mindst en flaskehals (se billede nr. 3, side 8). Problemet forsøgte man i efterkrigstiden at løse ved at anlægge Thomas B. Thriges Gade, der blev lagt lidt øst for Nørrebro.
Fra Tolderlundsvej og nordpå fik Nørrebro og Thomas B. Thriges Gade samme forløb, da
Thomas B. Thriges Gade i 1970’erne blev forlænget til havnen – nogenlunde samtidig
med, at det resterende Nørrebro blev revet ned.
Nørrebrokvarteret var kendt for sine lave, sammenhængende huse og mange små butikker, hoteller og værtshuse. Forbindelsen med havnen gjorde naturligvis, at mange søfolk
besøgte kvarteret, og hurtigt blev det til en odenseansk udgave af Nyhavn i København. Et
typisk havnemiljø med sømænd på landlov, prostituerede, slagsmål, små hoteller, forretninger og bunkevis af små beværtninger.
Beværtningerne havde navne som for eksempel Sprogø, Fatter Jahn og Montmartre. Det
sidste var et særligt uroligt værtshus og blev derfor i 1950’erne kaldt Korea eller 38. breddegrad. Og det var også på Nørrebro, at man på et værtshus havde lænket urtepotterne
fast til vindueskarmene med kæder.
Kontakten til havnen gav liv og glade dage på Nørrebro. Byens borgere brugte eksempelvis Nørrebro flittigt, for havnen var en yndet destination for søndagsturen, hvor man
kunne se på skibene eller tage en tur med udflugtsbådene på kanalen og fjorden.
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4 FORUDSÆTNINGER FOR UDVIKLINGSPLANEN
TEMAKORT - ANALYSER

På kortene herunder illustreres analysen af området i den bymæssige kontekst. Analysen danner udganspunkt for fastlæggelse af principperne for udvikling af området.

Thomas B. Thriges Gade
Lerchesgade
Den Grønne Kile

Letbane
Tog
Busterminalområde

250m

KNUDEPUNKT FOR KOLLEKTIV TRAFIK

NUVÆRENDE NORD-SYD FORBINDELSER

Med sin placering i umiddelbar nærhed til Odense Banegård Center og den kommende letbane er
området på alle måder rigtig godt forbundet til den kollektive transport - både lokalt,
regionalt og nationalt.

Tre markante forbindelser skaber sammenhæng mellem by og havn. Det gælder Thomas B.Thriges Gade,
Lerchesgade og Den Grønne Kile.
Forbindelserne kan dog styrkes og udvikles til at blive endnu bedre forbindelser. Forbindelser som
imødekommer en mere menneskelig skala, og dermed i højere grad henvender til de bløde trafikanter.

Områdets placering udgør en fantastisk mulighed for at udvikle en levende bydel,
som er tæt forbundet med den omgivende by.
Der er desuden særligt store potentialer for at skabe et område med en stor andel bynært
erhverv på grund af nærheden til det kollektive trafikknudepunkt.
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Vigtige overgange
Barrierer

Vigtige bevaringsværdige
bygninger og nøglefunktioner

VIGTIGE OVERGANGE OG BARRIERER

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG NØGLEFUNKTIONER

I dag er området omkranset af jernbanen og store veje, der virker som barrierer for området.

Dele af den eksisterende bebyggelse i området rummer et stort potentiale for bevaring.
Disse bygninger giver i særlig høj grad karakter og identitet til området.

Flere forbindelser og krydsninger til og fra området kan styrkes løbende, så adgangen opleves mere tryg
og attraktiv, og der skabes en større bymæssig sammenhæng til den omkringliggende by.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

Storms Pakhus og Danmarks Jernbanemuseum er både vigtige, bevaringsværdige bygninger og
offentlige nøglefunktioner, der fungerer som katalysatorer for bylivet i området ved
at tiltrække mange besøgende.

11

5 PRINCIPPER FOR UDVIKLINGSPLANEN
TEMAKORT - PRINCIPPER

Med kortene herunder illustreres og beskrives de principper, der vil være gældende for den videre udvikling af området som en levende bydel.

BILTRAFIK OG PARKERING

Trafikvej
Lokal fordelingsvej
Lokal adgangsvej
Lokal adgangsvej
Muligt p-hus over terræn
P
Muligt
p-hus
over terræn
Muligt p-hus under terræn
P
Muligt p-hus under terræn

Thomas B. Thriges Gade
Lerchesgade
Den Grønne Kile

Trafikvej

Lokal fordelingsvej

P

P

P

P

P

P
P

TRAFIK & PARKERING

FORBINDELSER

Jarlsberggade, Toldbodgade og Thomas B. Thriges Gade fungerer som overordnede trafikveje.

Gode gader og forbindelser skal forbinde området med resten af byen og indbyde til både ophold
og tryg færdsel - specielt for de bløde trafikanter.

De øvrige er lokale fordelingsveje og adgangsveje.

Forbindelserne skal understøtte, at det centralt placerede område bliver en del af byens liv
og flow.

Parkering til daglige brugere og besøgende skal så vidt placeres i tilknytning til de store omkringliggende
veje, så den gennemkørende trafik minimeres.
Parkring skal placeres enten i kælder eller konstruktion og kun i meget begrænset omfang på terræn.

Lerchesgade er den vigtigste forbindelse for fodgængere og cyklister, og er ligeledes centrum for
områdets offentlige byliv

Cykelparkering skal indtænkes i alle private og offentlige
bygge- og anlægsprojekter.

Den Grønne Kile forbinder til naturen og stisystemet, mens Thomas B. Thriges Gade Nord skal styrkes som
bygade med referencer til det gamle Nørrebro.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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FREMTIDIG ANVENDELSE IFT. KOMMUNEPLAN - FORSLAG

Byrum og pladser
Grønne rekreative rum

Erhverv (E)
Service (S)
Bolig/Service (B/S)
Bolig (B)
S
S

B/S

S

B/S

B

E
B/S

B
S

S
S
B/S

S

BYRUM & GRØNNE OMRÅDER

FREMTIDIG ANVENDELSE

Attraktive byrum skal danne rammen for et trygt og mangfoldigt byliv med basis for fællesskaber og
mødesteder på tværs af alder og aktivitet.

Områdets vestlige del er stort set udbygget og lokalplanlagt. Her findes uddannelsesinstitutioner, Storms
Pakhus og flere ungdoms- og kollegieboliger er på vej.

Nye byrum skal placeres i tilknytning til vigtige funktioner og forbindelser – og være trygge, attraktive samt
udført i god kvalitet.

Matrikler nærmest jernbanen udlægges til serviceformål. Serviceformål kan anvendes til offentlig og
privat service, som for eksempel institutioner, caféer og restauranter, idrætsanlæg, kontorer samt andre
serviceerhverv, der ikke er til gene for omgivelserne.

Grønne kvaliteter skal indarbejdes på flere niveauer. Den grønne kile og et grønt område ved jernbanemuseet udgør de største grønne træk. I forbindelse med nyt byggeri stilles krav til udendørs opholdsarealer jf.
kommuneplanen og der skal både i byggerier og anlægsprojekter arbejdes for at integrere grønt / bynatur.

I Nørrebros østlige del udlægges nuværende funktioner til service og fire nye områder til bolig/service-formål med mulighed for en boligandel på 0-70 %. Den specifikke andel af boliger vil for disse
områder blive præciseret i fremtidige lokalplaner, når der er foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt
matriklerne egner sig til boligformål og i så fald, hvor boligerne mest hensigtsmæssigt kan placeres. Der
kan derfor være ejendomme som efter en nærmere vurdering af blandt andet udendørs opholdsarealer,
dagslys- og støjforhold ikke eller kun i mindre grad vil
kunne anvendes til boligformål.

Det skal sikres, at der også er plads til de udsatte grupper i byens offentlige rum. Der skal etableres
løsninger, som tilgodeser de udsattes behov for og ret til at være en del af byens liv, og som samtidig
minimerer generne for områdets øvrige brugere. Derfor skal det løbende vurderes, om der er behov for
etablering eller markering af ”hellesteder” i bydelen.
UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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5 PRINCIPPER FOR UDVIKLINGSPLANEN
TEMAKORT PRINCIPPER

Med kortene herunder illustreres og beskrives de principper, der vil være gældende for den videre udvikling af området som en levende bydel.

BYGNINGSHØJDER

Områdeafgrænsning
Eksisterende bygninger
Planlagt / under opførelse
Principielle byggefelter
Krav om sluttet randbebyggelse

Områdeafgrænsning
Bygningshøjde max. 15 m
Vejl. max. etageantal 1
Vejl. max. etageantal 1
Bygningshøjde 3 etager
BygningshøjdeBygningshøjde
4-6 etager
3 etager
Mulighed for højt byggeri
Bygningshøjde 4-6 etager
Mulighed for højt byggeri
Områdeafgrænsning

Bygningshøjde max. 15 m

BYGGERI

BYGNINGSHØJDER

Nyt byggeri skal bidrage til at styrke områdets bymæssige kvaliteter.
Derfor er der krav om sluttet randbebyggelse mod vigtige gader og byrum.

Den generelle bygningshøjde i området er 4 – 6 etager suppleret med enkelte højere markeringer på
særligt udvalgte steder, eksempelvis på hjørner eller enkelte bygningsdele.

Områdets vestlige del (området omkring Den Grønne Kile) har den mest åbne karakter, mens Nørrebros
østlige del (omkring Thomas B. Thriges Gade) har den mest tætte og bymæssige karakter. På denne del
skal nyt byggeri som hovedregel opføres i karréstruktur.

Byggeri i området omkring Den Grønne Kile må max være 15 meter af hensyn til sigtelinier
og udsyn mod Odense havn.
Bygningshøjderne skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til den specifikke kontekst og
hensynet til omgivelserne.

Udformning af nyt byggeri skal tage udgangspunkt i områdets karakter, det skal udformes
i en menneskelig skala og ikke mindst have høj arkitektonisk kvalitet.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

Der kan placeres et højhus på postterminalgrunden, under forudsætning af nærmere vurdering i
forhold til de nære omgivelser.
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Eksisterende og planlagte højhuse

Eksisterende og planlagte højhuse

Nyt højhus ved Postterminalen

Nyt højhus ved Postterminalen

HØJHUSE - BAGGRUNDSANALYSE

HØJHUSE - PRINCIPPER

I forbindelse med udviklingsplanen er der lavet en analyse af bygningshøjder i området samt muligheden
for placering af højhuse.

For Nørrebro respekteres princippet for byggeri i det skålformede landskab i relation til den eksisterende
bebyggelse, og der lægges vægt på at udvikle en bydel i menneskelig skala med
varierede oplevelser.

Langs Thomas B. Thriges Gade findes i dag to ældre højhuse og et nyt,
TBT Tower. På havnen er der mulighed for højt byggeri på de yderste moler, hvor der i dag er siloer og
hvor højhuse kan opføres med færrest mulige gener for omgivelserne.

Derfor rummer udviklingsplanen alene mulighed for placering af ét højhus på postterminalgrunden under
forudsætning af en nærmere vurdering i forhold til de nære omgivelser.

Odense havn ligger i et skålformet landskab, som er stigende mod bymidten.
I skålen omkring havnen skal bebyggelsen tilpasses landskabet og den omgivende bebyggelse.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

Højhuset vurderes her at kunne indskrive sig i mellem de eksisterende højhuse og forbinde dem i
en rytme fra bymidte til havn.
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5 PRINCIPPER FOR UDVIKLINGSPLANEN
PRINCIPPER FOR STUEETAGER, KANTZONER OG KLIMATILPASNING

Med billederne herunder illustreres og beskrives de principper, der vil være gældende for stueetager, kantzoner og klimatilpasning i relation til den videre udvikling af området som en
levende bydel.

STUEETAGER

KANTZONER

Udformning af stueetager er særlig vigtig, fordi det er her, at vi oplever byen i øjenhøjde og i lavt tempo.
Her har vi mulighed for kontakt, aktivitet og sanselige oplevelser i byen. Derfor er særligt vigtigt at skabe
gode stueetager og åbne/aktive facader ud mod de offentlige byrum og vigtige forbindelser.

Kantzonen er der, hvor bygningen møder byens rum, og er derfor koblingen mellem
byrummets flade, bygningens facade og funktionen i stueetagen.
Gode kantzoner gør det trygt og tillokkende at opholde sig i og bruge byen mere i hverdagen.

Stueetagerne skal også have ekstra højde og udformes med variation i form af rytme, materialer,
detaljer, stoflighed samt give mulighed for oplevelser og ophold.

Kantzonen kan være privat, halvprivat og offentlig, men handler altid om indretningen af overgangen
mellem byrum og bygning.

Udformning af stueetagerne skal bidrage til at skabe en levende og mangfoldig bydel med referencer til
det gamle Nørrebros byliv og aktivitet i gadeplan.

Kantzonerne skal integrere en række praktiske funktioner som eksempelvis cykelparkering, passage for
gående og cyklister, udeservering, klimahåndtering og bynatur.

Funktionerne langs med gader og byrum skal bidrage til bylivet med åbne/aktive
stueetager og grønne elementer.

De gode kantzoner skal i fokus i udviklingen af Nørrebro. Her skal de bidrage til at
skabe sammenhæng mellem stueetagernes funktion, bygningernes facade samt by- og gaderummene
i zonen uden for bygningen - og til at tilføre mere grønt / bynatur til området.
Gode og grønne kantzoner med opholdsmuligheder skal bidrage til en øget oplevet tryghed, til mere byliv
og til at skabe fællesskab på tværs af brugere, beboere og besøgende.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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KLIMATILPASNING
Overfladevand fra området skal ledes til Odense havn.
Når det regner mere end en 5-års hændelse, skal vandet håndteres på egen grund, hvor det skal forsinkes
og renses inden udledning. Der kan suppleres med eksempelvis grønne tage og grønne facader.
Regnvandshåndteringen skal indtænkes i alle private og offentlige byrum og veje, og så vidt muligt
udformes som rekreative elementer, der tilfører mere grønt / bynatur og bidrager til bydelens liv og miljø.
Der skal sikres vandveje gennem området, som private grundejere kan lede overfladevand videre til.
Her er det oplagt at bruge Thomas B. Thriges Gade, Lerchesgade og jernbanestien.
Der vil i fremtidige lokalplaner og øvrig myndighedsbehandling af konkrete bygge- og anlægsprojekter i
området indgå krav om regnvandshåndtering.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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POSTTERMINALEN

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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POSTTERMINALEN

POSTTERMINALEN I DAG

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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POSTTERMINALEN

HOVEDGREB

POSTTERMINALEN I DAG

POSTTERMINALEN I FREMTIDEN

Postterminalen følger Thomas B. Thriges Gade, men opfattes som lukket og
afvisende. Byggeriets størrelse og tidligere funktion som postterminal giver et
begrænset udviklingspotentiale.

Den nye bebyggelse skal byde velkommen til det
nye Nørrebro, det skal tilpasses i skala og åbnes mod omgivelserne.
Det nye byggeri skal bygge videre på den omkringliggende bystruktur blandt andet
ved at skabe forbindelse med Skibshusvej, Odense Banegård Center og Danmarks
Jernbanemuseum.

Byggefeltet på hjørnet mellem Thomas B. Thriges Gade og Dannebrogsgade er
svært at udnytte, da det er meget lille og for udefineret til at blive et godt byrum.
Derfor foreslås bebyggelsen fjernet for at åbne muligheden for ny bebyggelse.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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POSTTERMINALEN

SITUATIONSPLAN DELOMRÅDE 1:1500

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

21

POSTTERMINALEN

NYT BYKVARTER

BYRUM

gsga

de

BYRUM

Dann

ebro

PARK

BYRUM

Thomas B

. Thriges G

Skibhusv

ej

K

de

sga

h
oc

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

22

ade

POSTTERMINALEN

NY BYGADE

Thomas B. Thriges Gade skal danne rammen for et mangfoldigt byliv med grønne
elementer. Gaden skal tiltrække beboere og besøgende. Ved at skabe åbne/
aktive stueetager og placere attraktive funktioner såsom cafeer, arbejdspladser,
butikker og andre udadvendte funktioner kan der skabes en levende bygade.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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POSTTERMINALEN

PRINCIPPER FOR UDFORMNING AF DELOMRÅDET

Mulighed for højhus
Generel bygningshøjde på 4 - 6 etager med enkelte højere
markeringer. Højde og volumen varieres.
15 etg

5 etg

6 etg

4 etg

Bolig og service
Åbne / aktive stueetager

BEBYGGELSE

ANVENDELSE

Den generelle bygningshøjde i området er 4-6 etager suppleret med enkelte højere markeringer på
særligt udvalgte steder, eksempelvis på hjørner eller enkelte bygningsdele.

Bebyggelsen skal danne et nyt stationsnært kvarter med blandede funktioner.
Området udlægges til bolig/service-formål med en boligandel på 0-70 %. Andelen af boliger vil blive
præciseret i lokalplanen for området efter en konkret vurdering af, hvorvidt ejendommen egner sig til
boligformål, og i så fald hvor boligerne mest hensigtsmæssigt kan placeres.

Bygningshøjderne skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til den specifikke kontekst og
hensynet til omgivelserne.
Ved stationen kan, under forudsætning af nærmere vurdering i forhold til de nære omgivelser,
placeres et højhus, der indskriver sig i den store skala her.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

Som udgangspunkt er der ikke mulighed for placering af boliger op ad jernbanen.
Funktionerne langs gader og byrum skal bidrage til bylivet med åbne/aktive
stueetager og grønne kantzoner.
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Grønt byrum
Byrum
Bygade
Åbne / aktive stueetager

Veje
Forbindelser for bløde trafikanter

BYRUM

FORBINDELSER

De nye funktioner og det nye netværk af gader kan knytte bygninger og byrum sammen og
tilbyde nye oplevelser for bløde trafikanter i gadeniveau.

Den nye bydel bygger videre på den omkringliggende bystruktur ved at forbinde Skibshusvej videre ind i
området til Odense Banegård Center og det grønne byrum ved Danmarks Jernbanemuseum.
De trafikale løsninger skal vurderes nærmere i forbindelse med den konkrete planlægning for arealerne.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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THOMAS B. THRIGES GADE NORD

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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THOMAS B. THRIGES GADE NORD

GADEN I DAG

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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THOMAS B. THRIGES GADE NORD

OMDANNELSE AF GADEPROFIL

THOMAS B. THRIGES GADE I DAG

THOMAS B. THRIGES GADE I FREMTIDEN

Thomas B. Thriges Gade består i dag af 4 spor. Efter den sydlige del af gaden er blivet lukket,
er gaden overdimensioneret i forhold til den nuværende biltrafik.

Thomas B. Thriges Gade foreslås omlagt til et nyt gadeprofil med to spor. Der lægges vægt på,
at skabe en ny bygade og en mere grøn og oplevelsesrig forbindelse mellem by og havn, især
for de bløde trafikanter. Dog skal der stadig være plads til biltrafikken.
Omlægningen af gadeprofilet vil desuden skabe nye muligheder i forhold til byfortætning
langs med gaden.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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THOMAS B. THRIGES GADE NORD

SITUATIONSPLAN DELOMRÅDE 1:2000
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THOMAS B. THRIGES GADE NORD
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THOMAS B. THRIGES GADE NORD
SNIT AF NYT GADEPROFIL 1:250

Gårdrum

Aktiv/Åben stueetage

2m Kantzone
2m Gangsti
2.2m Cykelsti
2m Parkering/Grønt
7m Kørebane

6.5m Grønt med cykelsti

2.5m Gangsti
3m Kantzone

Nyt erhverv
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THOMAS B. THRIGES GADE

PRINCIPPER FOR UDFORMNING AF DELOMRÅDE

Generel bygningshøjde på 4 - 6 etager med enkelte højere
markeringer. Højde og volumen varieres.
1 etage

Service
Bolig og service
Aktiv stue etage

BEBYGGELSE

ANVENDELSE

Den generelle bygningshøjde i området er 4 – 6 etager suppleret med enkelte højere markeringer på
særligt udvalgte steder, eksempelvis på hjørner eller enkelte bygningsdele.

Der skabes en ny bygade med blandede funktioner.
En del af området udlægges til bolig/service-formål med en boligandel på 0-70 %. Andelen af boliger vil
blive præciseret i lokalplanen for det givne område efter en konkret vurdering af, hvorvidt ejendommen
egner sig til boligformål og i så fald hvor boligerne mest hensigtsmæssigt kan placeres.

Bygningshøjderne skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til den specifikke kontekst og hensynet til
omgivelserne.
Bebyggelsen skal fortættes langs Thomas B. Thriges Gade for at skabe en ny bygade.
Gaderummet skal styrkes med bebyggelse, som føres helt ud til gaden og samtidig varieres i højde og
facadeudformning. Med en fremtidig omlægning af gadeprofilet skabes der samtidig mulighed
for at afslutte de eksisterende karréer mod Skibhuskvarteret.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

Funktionerne langs med Thomas B. Thriges Gade og andre offentlige byrum skal understøtte den nye
bygade med åbne/aktive stueetager og grønne kantzoner.
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Grønt byrum
Byrum
Bygade
Åbne / aktive stueetager

Veje
Forbindelser for bløde trafikanter

BYRUM

FORBINDELSER

Langs med den nye bygade dannes der større og mindre byrum og mødesteder.

Et reduceret vejprofil vil give mulighed for udvikling af en ny, attraktiv bygade i menneskelig skala hvor det
gamle Nørrebro løb. Samtidig styrkes gaden som grøn forbindelse for bløde trafikanter fra TBT Tower i syd
og til havneparken i nord.

Hvor Thomas B. Thriges Gade møder Skibhusvej kan der skabes en ny ankomst
til Skibshuskvarteret.

Dimensionering af de signalregulerede kryds, herunder krydset TBT / Østre Stationsvej (ved Odeon), er
afgørende for de konkrete løsninger. Endelig dimensionering af krydsene kræver nærmere analyse af
trafikafviklingen.

Ved omdannelse af Thomas B. Thriges Gade bør regnvandshåndtering integreres i den endelige
udformning af gaden, byrummene og kantzonerne. Regnvandshåndteringen kan her med fordel
udformes som rekreative løsninger, der samtidig er med til at skabe en grøn bygade.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

Der planlægges ikke areal til byggeri på den sydligste del af strækningen fra Skibhusvej til Østre Stationsvej. Eventuelt overskydende areal kan anvendes til byrum / grønne arealer.
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OMKRING JERNBANEMUSEET

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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OMKRING JERNBANEMUSEET

EKSISTERENDE TRÆER VED JERNBANEMUSEET

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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OMKRING JERNBANEMUSEET

HOVEDGREB

OMRÅDET I DAG

OMRÅDET I FREMTIDEN

Bebyggelsen som ligger omkring jernbanemuseet fungerer i dag som en barriere i mellem
Storms Pakhus og stationsområdet. Forbindelsen mellem de to punkter skal forstærkes.

Vi foreslår, at Danmarks Jernbanemuseum udvides mod Ejlskovsgade, da dette vil skabe en
større tilknytning til resten af bydelen.

Ved parkeringspladsen står et værdifuldt træ, som bør bevares.

Der bliver skabt mulighed for at lave en ny forbindelse ind i en ny grøn park, som leder
til stationen.
Mod Ejlskovsgade og Thomas B. Thriges Gade forstærkes gaderummet
med en bebyggelse.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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OMKRING JERNBANEMUSEET

SITUATIONSPLAN DELOMRÅDE 1:1500
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OMKRING JERNBANEMUSEET
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OMKRING JERNBANEMUSEET

JERNBANEPARKEN FORBINDER BYDELEN

Danmarks Jernbanemuseum er central for udviklingen af området, og oprettelsen af en grøn bypark skaber et nyt mødested i området. Parken er tænkt som
en multifunktionel park med gode opholds- og mødesteder, der har jernbanemuseets aktiviteter som omdrejningspunkt.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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OMKRING JERNBANEMUSEET

PRINCIPPER FOR UDFORMNING AF DELOMRÅDE

Generel bygningshøjde på 4 - 6 etager med enkelte højere
markeringer. Højde og volumen varieres.

Service
Bolig og service
Åbne / aktive stueetage

3 etg
1 etg

BEBYGGELSE

ANVENDELSE

Den generelle bygningshøjde i området er 4-6 etager suppleret med enkelte højere markeringer på
særligt udvalgte steder, eksempelvis på hjørner eller enkelte bygningsdele.

Danmarks Jernbanemuseum er en af områdets vigtige offentlige funktioner.
Museet kan udvides mod Ejlskovsgade og suppleres med anden service.

Bygningshøjderne skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til den specifikke kontekst og
hensynet til omgivelserne.

Dele af området udlægges til bolig/service-formål med en boligandel på 0-70 %. Andelen af boliger vil
blive præciseret i lokalplanen for det givne område efter en konkret vurdering af, hvorvidt ejendommen
egner sig til boligformål, og i så fald hvor boligerne mest hensigtsmæssigt kan placeres.

Mod Ejlskovsgade og Thomas B. Thriges Gade styrkes gaderummet med bebyggelse ud til gaden.
Bebyggelsen varieres i højde og facadeudformning.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

Funktionerne langs med Thomas B. Thriges Gade og Ejlskovsgade samt de offentlige byrum skal bidrage til
bylivet med åbne/aktive stueetager og grønne kantzoner.
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Byrum
Grønt byrum
Åbne / aktive stueetager

Veje
Forbindelser for bløde trafikanter

BYRUM

FORBINDELSER

Danmarks Jernbanemuseum er central for udviklingen af området, og oprettelsen af en ny grøn bypark
skaber en ny relation mellem museet og de nære omgivelser.

Den nye bebyggelse åbner op for en ny forbindelse igennem det grønne byrum fra Odense
Banegård Center til Storms Pakhus og videre til havnen.

Parken er tænkt som en multifunktionel grøn bypark, hvor jernbanemuseets aktiviteter
fungerer som omdrejningspunkt.

Parkering integreres i bebyggelsen eller placeres i kælder. Terrænet giver på dette sted oplagte
muligheder for parkering under terræn.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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NØRREHUS OG SKAT

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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NØRREHUS OG SKAT

LERCHESGADE I DAG
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NØRREHUS OG SKAT

HOVEDGREB

OMRÅDET I DAG

OMRÅDET I FREMTIDEN

Udeområderne er i dag præget af parkering, og afstanden mellem bebyggelserne
egner sig hverken til ny bebyggelse eller til gode byrum.

Bebyggelsen er udformet som dynamiske byggefelter med en fleksibilitet, som kan
udbygges i etaper og tilpasses forskellige former for typologier alt efter
fremtidens behov.

Mod Thomas B. Thriges Gade fremstår bebyggelsen lukket, da den
ikke har indgang fra gaden.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

Bebyggelsen åbner sig op mod gaden og inviterer ind i området.
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NØRREHUS OG SKAT

SITUATIONSPLAN DELOMRÅDE 1:1500
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NØRREHUS OG SKAT

NYT BROKVARTER MED KARRÉER

PARK

e

ad

g
lds

Thom

as B.

wa

h
uc

Thrige

s Gad

B

e
BYRUM

BYRUM

Ler

che

sga

de

de

sko

a
vsg

Ejl

BYRUM

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO

46

PARK

NØRREHUS OG SKAT

LERCHESGADE SOM NY SIVEGADE

Lerchesgade omdannes til en sivegade med begrænset biltrafik, som er særligt
begrænset foran Storms Pakhus. Dette danner rammen om en gade, der fungerer
som en udvidet del af Storms pakhus, samt for de nye servicefunktioner på modsatte side af pakhuset. Gaden kan fyldes med borde/bænke, madboder osv., og
derved bliver gaden et nyt fællesrum for alle brugere, borgere og besøgende.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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NØRREHUS OG SKAT

PRINCIPPER FOR UDFORMNING FOR DELOMRÅDE

Bolig og service
Service
Åbne / aktive stueetager

Generel bygningshøjde på 4 - 6 etager med enkelte højere
markeringer. Højde og volumen varieres.

BEBYGGELSE

ANVENDELSE

Den generelle bygningshøjde i området er 4-6 etager suppleret med enkelte højere markeringer på
særligt udvalgte steder, eksempelvis på hjørner eller enkelte bygningsdele.

Skattecenter Odense udlægges fortsat til serviceformål, mens det øvrige område udlægges til
bolig/service-formål med en boligandel på 0-70 %. Andelen af boliger vil blive præciseret i lokalplanen for
det givne område efter en konkret vurdering af, hvorvidt ejendommen egner sig til boligformål,
og i så fald hvor boligerne mest hensigtsmæssigt kan placeres.

Bygningshøjderne skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til den specifikke kontekst og hensynet til
omgivelserne.

Funktionerne langs med vigtige gader og offentlige byrum skal understøtte bylivet med åbne/aktive
stueetager og grønne kantzoner.

Der etableres en tæt og bymæssig karréstruktur, der kan udbygges som etaper. Gaderummene styrkes
med bebyggelseud til gaden. Bebyggelsen varieres i højde og facadeudformning.

Lerchesgade og Thomas B. Thriges Gade skal have særlig prioritet som centrale forbindelser med
offentlige byrum, udadvendte funktioner i stueetagerne, opholdsmuligheder og oplevelser generelt.

For Skattecenter Odense i nord gælder det, at den eksisterende bygning kan omdannes
eller der kan bygges nyt.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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Grønt byrum
Vej / Sivegade / Byrum
Byrum
Gårdrum
Åbne / aktive stueetager

Veje
Sivegade
Forbindelser for bløde trafikanter

BYRUM

FORBINDELSER

Lerchesgade omdannes på den midterste del til sivegade med begrænset biltrafik, og udgør derved et nyt
gaderum og en endnu stærkere forbindelse mellem by og havn. Sivegaden forener Storms Pakhus og den
nye bebyggelse og danner rammen for mere byliv, bevægelse og ophold.

Den nye bebyggelsesstruktur inviterer til at krydse ind i og igennem området.
Parkering integreres i bebyggelsen eller placeres i kælder.

Inde mellem bebyggelserne dannes der et nyt byrum, som illustreret ovenfor.
Der skal fortsat være mulighed for adgang til områdets funktioner og gennemkørsel på
større veje, der løber udenom området.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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NØRREHUS OG SKAT

MULIGHED FOR ETAPEVIS UDVIKLING

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

ETAPE 1

Området ejes af to store grundejere. Udviklingsplanen tager højde for, at grundejerne kan udvikle deres
ejendomme i etaper og over længere tid.

Området mod Storms Pakhus kan udvikles uafhængigt af resten af karréen.
Samtidig er der mulighed for at udvide den eksisterende bygning og afslutte karréen her.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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NØRREHUS OG SKAT

UDVIKLING OVER TID

ETAPE 2

ETAPE 3

Nyt eller omdannet byggeri nærmest Toldbodgade og havnen kan udvikles uafhængigt af resten af
karréen.

Endelig kan de eksisterende bygninger nærmest Thomas B. Thriges Gade erstattes af nye karréer.
For området som helhed skal der sikres et varieret gadenet, der inviterer ind og
giver adgang til et centralt gårdrum.

Facader mod omgivende veje skal definere de store gaderum og bidrage til et mere levende bymiljø.

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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OMRÅDET OMKRING DEN
GRØNNE KILE

UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO
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OMRÅDET OMKRING DEN GRØNNE KILE

DEN GRØNNE KILE I DAG
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OMRÅDET OMKRING DEN GRØNNE KILE

HOVEDGREB

OMRÅDET I DAG

OMRÅDET I FREMTIDEN

Den Grønne Kile er hovedgrebet i området, og vil være det, som det nye område er
bygget og skal bygges op omkring. Udeområderne omkring parken er i dag præget af
parkering, og der er huller langs kilen, som bør udfyldes.

Den nye bebyggelse indrammer parkens hovedakse.
Det grønne fra parken trækkes ind i bebyggelsen, og området skal fremstå som
bebyggelser mellem det grønne.

Mod jernbanen ligger et område med blandet bebyggelse og flere mindre matrikler.

Ved University College Lillebælt foreslår vi en ny bygning ud mod parken og den
nye aktivitets- og bevægelsespark.

Den eksisterende hal ved University College Lillebælt fremstår i dag lukket mod
parken.
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OMRÅDET OMKRING DEN GRØNNE KILE

SITUATIONSPLAN DELOMRÅDE 1:2000
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OMRÅDET OMKRING DEN GRØNNE KILE

BEBYGGELSER OMKRING DEN GRØNNE KILE
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OMRÅDET OMKRING DEN GRØNNE KILE

DEN GRØNNE KILE I FREMTIDEN

Den Grønne Kile danner rammen for fællesskab i området og knytter bånd
mellem undervisning, arbejdspladser og beboere i området. Den Grønne Kile
indeholder en række mødesteder og aktiviteter, blandt andet en ny aktivitets- og
bevægelsespark.
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OMRÅDET OMKRING DEN GRØNNE KILE

PRINCIPPER FOR UDFORMNING AF DELOMRÅDE

Transformerstation
Erhverv - Storms Pakhus
Service
Boliger
Åbne og aktive stueetager

Generel bygningshøjde på 4 - 6 etager med enkelte
højere markeringer. Højde og volumen varieres.
3 etager
1 etage

BEBYGGELSE

ANVENDELSE

Den generelle bygningshøjde i området er 4-6 etager suppleret med enkelte højere markeringer på
særligt udvalgte steder, eksempelvis på hjørner eller enkelte bygningsdele.

Området omkring Den Grønne Kile er stort set udbygget og lokalplanlagt. Her findes uddannelsesinstitutioner, Storms Pakhus allerede og nye ungdoms- og kollegieboliger er på vej.

Bygningshøjderne skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til den specifikke kontekst og hensynet til
omgivelserne.

Matriklerne nærmest jernbanen udlægges til serviceformål og kan udover offentlig og privat service,
kontorer mv. eksempelvis indeholde en sportshal som eventuelt kombineres med et parkeringshus, hvor
der er offentligt tilgængelige aktiviteter på taget.

Bebyggelsen skal i størstedelen af området tilpasse sig den eksisterende højdegrænse på 15 meter
for at sikre sigtelinjerne fra byen mod havnen.
Mod jernbanen kan der være mulighed for at bygge højere for at skærme mod støj.
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Åløkkeskoven

Den Grønne Kile
Langesøstien
Gårdrum

Byrum
Aktivitets- og bevægelsespark
Åbne og aktive stueetager

Veje
Forbindelser for bløde trafikanter

BYRUM

FORBINDELSER

Den Grønne Kile er den vigtigste forbindelse i området samt det vigtigste grønne område i hele bydelen.

Når Den Grønne Kile står færdig, forbindes Byens Bro i syd med Åløkkeskoven i Nord.

Den Grønne Kile indeholder større og mindre mødesteder for brugere og besøgende. Der anlægges også
en aktivitets- og bevægelsespark, som forbinder Den Grønne Kile med Langesøstien.

Fra Langesøstien laves der en tværgående forbindelse mod Storms Pakhus,
Danmarks Jernbanemuseeum og den nye bygade Thomas B. Thriges Gade.

Ved University College Lillebælt kan der mod udmundingen af
Jarlsberggade dannes en ny ankomstplads til skolen og Den Grønne Kile.
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7 SNIT GENNEM UDVIKLINGSPLANENS OMRÅDE
De to snit gennem området viser, hvordan den nye bebyggelse supplerer det eksisterende og danner nye gaderum, byrum og gårdrum i en skala, som er tilpasset stedet og den omgivende by.
Snittene viser samtidig, hvordan parkering kan intergreres under terræn flere steder.

Nyt Erhverv

Thomas B. Thriges Gade

Ny karré

Gårdrum

Ny karré

Intern vej

Nyt byrum i karré

Ny karré

Gårdrum

Ny grøn bygade

Remise
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Danmarks Jernbanemuseum

Mulighed for parkering under
terræn
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Grønt byrum ved museet

Ny karré

Ejlskovsgade

Ny karré

Ny karré

Lerchesgade

Storms Pakhus

Grønne arealer

Nye ungdomsboliger

Grønne arealer

Nye ungdomsboliger

Den Grønne Kile

som sivegade

Gårdrum

Ny karré

Nyt byrum i karré

Ny karré
Mulighed for parkering under terræn

Ny karré

Intern vej

Ny karré

Gårdrum
Ny karré
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8 REALISERING AF UDVIKLINGSPLANEN
Handlingsplan for mobilitet og byrum

Udviklingsplanens visioner kan primært realiseres af private grundejere og investorer, som
med udgangspunkt i planens principper kan udvikle de konkrete byggeprojekter.

Odense Kommunes Handlingsplan for mobilitet og byrum indeholder beskrivelse af anlægsprojekter, der skal understøtte udviklingen af Odense som dansk storby. Herunder
også projekter i udviklingsplanens område, for eksempel omdannelse af Lerchesgade.

Herudover kan Odense Kommune understøtte udviklingen med forskellige greb.

Strategiske kommunale investeringer

Handlingsplan for en revideres løbende og anvendes som katalog for og redskab til politisk
prioritering.

Odense Kommune ejer de offentlige vejarealer i området og har de seneste år foretaget
strategiske investeringer i og omkring udviklingsplanens område. Dels for at fortætte og
udvide bymidten som et led i at skabe en bedre sammenhæng mellem by og havn, og
dels for at udvikle området som en mere attraktiv bydel for alle.

Herudover kan det løbende prioriteres at forbedre krydsninger og sikre tryg færdsel i takt
med, at flere forventes at færdes i området. Dette dog under hensyntagen til gennemkørende trafik.

Investeringerne omfatter blandt andet Byens Bro, Havnebadet, de midlertidige aktiviteter
på Byens Ø, trafiksaneringen på Ejlskovsgade samt en busholdeplads for regionalbusser
nord for Odense Banegård Center.

Dialog

Odense Kommune kan herudover facilitere dialog mellem relevante parter og grundejere,
som ønsker at realisere fælles projekter eller på anden måde bidrage til områdets udvikling.

Herudover er det besluttet at foretage investeringer i Den grønne kile, Langesøstiens
forlængelse samt første etape af en aktivitets- og bevægelsespark.

Fysisk planlægning

Odense Kommune kan med den fysiske planlægning bidrage til at:
•

•
•

Fastlægge områdets anvendelse i en god balance mellem uddannelsesinstitutioner,
erhverv/kontor samt offentlig og privat service og boliger. Sidstnævnte i relation til
kommuneplanens rækkefølgeplan for boligudbygning, som har til formål at sikre en
balanceret boligudbygning i Odense som helhed
Prioritere lokalplanlægning for aktuelle ejendomme, hvilket kan betyde eventuelt tilhørende tillæg til kommuneplanen
Stille krav i lokalplaner jf. udviklingsplanens principper for eksempel vedrørende
parkering, omfang og udformning af byggeri, særlig udformning af stueetager i relation
til vigtige gade- og byrum mv.

Odense Kommune kan i det videre arbejde afsøge mere konkrete muligheder for at reducere vejforløbet på den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade fra fire til to spor og
derved understøtte målet om endnu en attraktiv forbindelse mellem by og havn (udover
Lerchesgade og Den grønne kile).
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Billedet viser, hvordan området i princippet kan se ud ved en fuld udbygning af
området efter udviklingsplanens principper. Udviklingen kan ske gradvist over
en lang tidshorisont.
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BILAG: TEKNISKE FORUDSÆTNINGER
TRAFIKALE FORHOLD
I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen er de trafikale forudsætninger for de
foreslåede løsninger vurderet i Byrum og Mobilitet, By- og Kulturforvaltningen, Odense
Kommune.

De konkrete trafikale løsninger skal i alle tilfælde vurderes nærmere i forbindelse med
planlægning, projektering og realisering.
REGNVANDSHÅNDTERING
Ved nyt byggeri er det vigtig at der separatkloakeres på egen grund, så området er
forberedt til, at hele området på sigt vil blive separatkloakeret. VandCenter Syd vil i den
forbindelse etablere de offentlige ledningsanlæg.

Samtidig har ekstern rådgiver ViaTrafik samt Odense Letbane på et helt overordnet og
indledende niveau bidraget med vurderinger af de trafikale forhold til forvaltningens
interne brug og videre bearbejdning.

Tag- og overfladevand
Tag- og overfladevand ledes efter rensning til Odense havn, som er en forholdsvis robust
recipient. Dog skal regnvandet forsinkes på egen grund inden udledning til den offentlige
kloak, jf. spildevandsplanen.

Undersøgelser og vurderinger tager afsæt i byrådets beslutninger om, at udvikle byen
indefra – ud og i tilknytningen til letbanens tracé, særligt omkring stationerne. For det
aktuelle område er det samtidig ambitionen at udvide bymidten, binde by og havn bedre
sammen og styrke vigtige forbindelser for de bløde trafikanter.

Hverdagsregn
De specifikke krav til håndtering af regnvand stilles i forbindelse med myndighedsbehandling af konkrete bygge- og anlægsprojekter. Alt vand udover en 5-års hændelse
skal håndteres på overfladen, og der skal etableres løsninger til klimatilpasning på egen
grund. Dette skrives ind i alle kommende lokalplaner for området.

De indledende undersøgelser og vurderinger af de trafikale forhold danner grundlag for
udviklingsplanen, idet det sandsynliggøres, at de foreslåede trafikale løsninger, byggemuligheder og byrum kan gennemføres.
Som en afgørende forudsætning for planens realisering er omdannelse af Thomas B.
Thriges Gades vurderet. Gaden vurderes at være overdimensioneret i forhold til den
nuværende og fremtidige trafik og vejprofilet kan reduceres fra fire til to spor.

Ekstremregn
Forsinkelsesløsninger i henhold til spildevandsplanen ønskes desuden indtænkt som
rekreative elementer og i kombination med løsninger til klimatilpasning, såfremt dette er
muligt. Løsninger kan blandt andet indarbejdes i udearealer, byrum og grønne områder,
tage, veje mv. På den måde vil de kunne bidrage til både nye rekreative kvaliteter og derudover kunne fungere som sociale mødesteder.

Dimensionering af de signalregulerede kryds, herunder krydset TBT / Østre Stationsvej
(ved Odeon), er afgørende for de konkrete løsninger. Endelig dimensionering af krydsene
kræver nærmere analyse af trafikafviklingen. Der planlægges ikke areal til byggeri på den
sydligste del af strækningen fra Skibhusvej til Østre Stationsvej. Eventuelt overskydende
areal kan anvendes til byrum / grønne arealer.

Der skal sikres vandveje/transportkorridorer gennem området, der kan træde i kraft, når
de foranstaltninger, der er lavet i oplandet, ikke længere kan følge med. Disse vandveje/
transportkorridorer skal sikre, at de mere ekstreme nedbørshændelser kan afledes til
havnebassinet, uden at der sker skader på bygninger eller andre værdier i området. Her er
det oplagt at bruge Thomas B. Thriges Gade, Lerchesgade og det nedlagte jernbanespor,
der omlægges til sti (såfremt det er muligt). Hermed kan private grundejere lede overfladevand videre til nærmeste vandvej.

Et reduceret vejprofil vil give mulighed for nyt byggeri langs gaden og dermed udvikling af
en ny, attraktiv bygade i menneskelig skala hvor det gamle Nørrebro løb.
Alternativt til nyt byggeri langs gaden kan et reduceret vejprofil give mulighed for etablering af et letbanetracé mod havnen som en afgrening fra letbanens linie 1. Ud fra en indledende anlægsmæssig vurdering (afgrening fra krydset ved Odeon, tracé i det reducerede vejprofil og passage under viadukten) vurderes det at kunne lade sig gøre, mens en
driftsmæssig vurdering kræver nærmere analyse af potentiale og kundegrundlag.

AFFALDSHÅNDTERING
I forbindelse med lokalplanlægning for nyt byggeri i området skal det vurderes, om byggeriet skal kobles på centralt affaldssug.

Skibhusvej vurderes at kunne forlænges på tværs af Thomas B. Thriges Gade til postterminalen, men trafikken behøver ikke nødvendigvis være gennemkørende (her
forudsættes ikke boliger i stueetager).

Affaldshåndtering skal placeres på egen grund og eventuelle vendepladser til lastbiler
med affaldscontainere skal kvalificeres.

Herudover er en række mindre spørgsmål vurderet for at afklare løsningsmuligheder.
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MILJØMÆSSIGE FORHOLD
Der er foretaget Miljøscreening af udviklingsplanen jf. Miljøvurderingsloven.
Støj
Udviklingsplanen lægger op til en blandet og tæt anvendelse af området. I den videre
planlægning bør der foretages nærmere vurderinger af støjbelastningen af støjfølsomme
formål i området fra støjkilder som veje, jernbanen, virksomheder i og udenfor området,
rekreative aktiviteter og byliv samt en skydebane.
Afværgeforanstaltninger mhp. at sikre at gældende grænseværdier bør indgå i vurderingerne, så den påtænkte blandede og tætte anvendelse af området gøres mulig.
Det bør også undersøges hvilke konsekvenser udviklingsplanen vil have for eksisterende
virksomheder og deres fremtidsmuligheder i og udenfor området.
Luftforurening
Eventuelle problemer ift. luftforurening fra virksomheder i og omkring området bør tilsvarende belyses i den videre planlægning.
Emissioner
I forbindelse med højt byggeri i området skal der tages højde for emissioner fra varmecentralen i Enggade. Dette forhold skal afdækkes nærmere i forbindelse med lokalplanlægning for konkrete byggerier.
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SKYGGEDIAGRAMMER (VED FULD UDBYGNING)

FORÅRSJÆVNDØGN
21. MARTS
KL 9:00

21. MARTS
KL 12:00

21. MARTS
KL 15:00

21. MARTS
KL 17:00
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SKYGGEDIAGRAMMER (VED FULD UDBYGNING)

SOMMERSOLHVERV
21. JUNI
KL 9:00

21. JUNI
KL 12:00

21. JUNI
KL 15:00

21. JUNI
KL 18:00
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