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1. INDLEDNING

1.1 INTRODUKTION
En væsentlig del af VVM-redegørelsen for anlæg af en 
letbane i Odense er at vurdere hvordan omgivelserne på-

rumme en beskrivelse af hvordan letbanen vil indvirke på 

indvirkningernes omfang. 

Formålet er at give et grundlag for en vellykket arkitekto-
-

nen i de by- og landskabsrum, der berøres på stræknin-

og landskabsrum minimeres.

og består af en indledende kortlægning og analyse af de 
eksisterende landskabs- og byrum, der kan blive påvir-

visuelle konsekvenser på landskab og byrum som følge af 
letbanens etablering igennem Odense. VVM rapporten 

Kortlægning og analyser af landskab og byrum er foreta-
get for en korridor omkring letbanen i Odense. Korridoren 
er afgrænset som det umiddelbart synlige landskabs- og 

og opleves med udgangspunkt i letbanens forløb, og som 
dermed kan blive påvirket visuelt af en kommende let-

-

Typisk vil korridoren være afgrænset af bebyggelse eller 
beplantning. Den vil mange steder være ganske smal, når 

af etagebebyggelse på begge sider, men vil andre steder 

mere landskabelige områder, hvor letbanen vil være syn-
lig i en større afstand. De steder, hvor der vil være behov 

-

nen, vil korridoren også rumme byrummene bagved de 
nedrevne bygninger, da disse forventes at blive påvirket 

-
ning på ca. 14 km. Korridoren indeholder desuden area-

-

-

bestående af master og ledninger. 

det foreløbige principdesign, der fremgår af Designma-

give et overordnet indtryk af hvordan letbanen visuelt 
påvirker omgivelserne i Odense. Designmanualen fast-
lægger således ikke det endelige design, og der vil i den 

-

-
skriver således, hvordan den sandsynlige udvikling bliver 

-

ved Odense Banegård Center, Musik- og Teaterhuset, 

-

-

1.4  METODE 
-

se er det vurderet, hvordan landskab og byrum påvirkes 

en kortlægning og rumlig visuel analyse af de eksisteren-
-

de visuelle konsekvenser ved anlæg af en letbane. 

Kortlægningen og analysen af de omgivende byrum og 
landskabers karakter, værdi og sårbarhed er gennemført 

metode i forbindelse med by- og landskabsplanlægning. 

byplanfaglige registreringer af bebyggelsesstrukturer, 
bebyggelsestyper, skala, kompleksitet mv. 

-
stand og sårbarhed over for ændringer. 

-

for Odense Kommune, lokalplaner med mulighed for 
større udbygning eller særlige bevaringsværdier og lig-
nende suppleret med registreringer i forbindelse med 

-

der karaktermæssigt er homogene og tydeligt adskiller 
sig fra hinanden. Ved inddelingen i delstrækninger er der 
ligeledes lagt vægt på, at delstrækningerne indeholder et 
visuelt sammenhængende forløb, der i dag opleves som 

-
leves som et sammenhængende element. 

På baggrund af den indledende kortlægning og analyse, 
er det vurderet hvordan letbanen vil påvirke omgivelser-

af landskabs- og bebyggelseskarakteren, letbanens de-
-
-

ke udvalgte lokaliteter, hvor påvirkningerne vurderes at 
være særlig store eller hvor omgivelserne er særlig sår-

er nærmere beskrevet i afsnit 3.1-3.3. 

Vurdering af de visuelle påvirkninger sigter mod at iden-

en stor sandsynlighed for at ske. Vurderingen fokuserer 

herunder de enkelte delstrækningers særlige værdifulde 

-
nemførte indpasning af letbanen, som er sket løbende i 

-

eller uhensigtsmæssige løsninger eller dele af løsninger 
i videst mulig omfang er søgt undgået eller minimeret.

For hver delstrækning er der opsat en række kriterier 
som en vellykket indpasning af letbanen bør tage hensyn 

af delstrækningernes særlige værdifulde eller sårbare 
-

ringen så der sker mindst mulig påvirkning af bygninger, 
beplantninger herunder værdifulde og karaktergivende 

bygninger, gaderummets skala, visuelle sammenhænge 
eller værdifulde kig.  
Påvirkning af eksisterende beplantning i letbanekor-
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dvs. at der plantes to nye træer for hvert træ, der fældes. 
Erstatningsbeplantning vil om muligt indpasses i letba-

-
tages erstatningsbeplantning andre steder i byen. Der 
vil i den videre detailprojektering blive fastlagt nærmere 
principper for erstatningsbeplantning  

1.5  RAPPORTENS INDHOLD

og byrum samt rumlig visuelle forhold i hele letbanekor-
ridoren for hver af de 16 delstrækninger. For hver del-
strækning rummer kortlægning og analyse af landskab 

• Beskrivelse af de overordnede bytypologier som 
-
 

• Beskrivelse af landskabs- og bebyggelseskarakter, 
skala, kompleksitet, herunder de kvarterer, der 

 

• Landskabs- og byrummenes rumlig visuelle forhold, 
herunder afgrænsningen/kanten af by- eller land-
skabsrummet, særlige visuelle værdier eller sigtelin-
jer, markante bygninger eller strukturer. 

• Kortlægning af eventuelle kulturhistoriske træk med 
særlig betydning for by- eller landskabsrum samt 

 

• Overordnet registrering af eksisterende gadebelys-
ning og lys fra facader, ud fra et visuelt og oplevel-
sesmæssigt aspekt.   

• Sammenfatning af delstrækningernes eksisterende 
værdier samt sårbarhed og kapacitet over for ind-
placering af letbanen.

• Kriterier for en vellykket indpasning af letbanen 

• -
ning af letbanen i byrummet 

• Vurdering af letbanens rumlig visuel påvirkning af 
landskab og byrum 

• Sammenfatning af letbanens påvirkning af særlige 
værdifulde og sårbare forhold  

• -
dering af letbanens indvirkning på Odense by.

DEL 1. INDLEDNING 5
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2. RELEVANTE PLANFORHOLD OG PLANER

I nærværende afsnit gennemgås de planforhold, der vur-
deres at være af relevans for beskrivelsen af landskab, 

letbanekorridoren, og som kan blive påvirket ved anlæg 
-

-
sammen det fulde billede af de relevante planforhold. 

-
neplan og lokalplaner, der har relevant for beskrivelsen 

-
-

ning samt en gennemgang af hvilke kommuneplanram-
mer og lokalplanlagte arealer, der berøres af letbanen.

retningslinjer og mål for byens struktur og udseende. 
Nedenfor er listet dem, der vurderes at være relevante i 

 
 fra 2007 (*3) 

 fra 2011 (*4) 

  fra 2012 (*5)

-

 

 

 med dele af letbanekorridoren)  

-

tre førende og mest velstående områder i løbet af de 
næste 10 år. 

Målopfyldelsen af den langsigtede vision sker gennem 

 

 

 

 

 

-
mod er de tæt forbundne, og elementer fra hvert spor 

-

-

• Arbejdsstyrken skal være sundere. 

 dom. 

-

• At den enkelte har ansvar for sin egen sundhed,  

 

 for egen sundhed, skal vi samarbejde med, så  
 de får mulighed for at klare sig bedst muligt i  
 hverdagen. 

 også for kommunen.

-
-
-

-

-

 

 klimavenlige og økologiske fødevarer 

 

 

 

-
-
-

-

Mental sundhed skal styrkes
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by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som 

-

angår størrelse, arbejdsmarked, bosætning, kulturliv, 

derfor en særlig rolle som vækstdynamo for udviklingen 
-

-

-

 

 dicin skal fastholdes og udvikles. 

 30.000 studerende og mange uddannel  

 gennem fortsat udvikling af bl.a. uddannelses- 

 

 

byudvikling skal ske ved byomdannelse og byfortætning 
-

sat en række byudviklings- og byomdannelsesprojekter i 

-

 versitet samt etablering af en ny forsker- og  

 forbinde bymidten med Campus-området   

 

 

 

Mange af projekterne, der indgår i Planstrategien er på 

langt bedre og sammenhængende transportmulighed 
-

-

-

byen f.eks. mellem arbejde og bopæl.

legende by, der tør være eksperimenterende og øge 
-
-

dagen. 

-

række playspots i byens gader, på pladser og i grønne 
-

let vurdering af, hvor mennesker færdes i dag, hvor man 

byrummet kan rumme playspots med udgangspunkt i 
den aktuelle kontekst.

 fordybelse og oplevelse i bymidten for alle  
 aldersgrupper 

• At få playspots udbredt i bymidten – også gerne  
 

 er underrepræsenteret i bymidten 

 brug for det 

 de playspots

-

langs med letbanekorridoren formodentlig blive etable-
ret playspots i eller i nær korridoren, men med letba-
nens etablering, vil byrummene være mere befærdede, 
og det vil give mere mening at udvikle standsningsste-

-

 

 

 bycykler 

 oplever en forbedret tryghed
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Den Blå Rute er en integreret del af hele cykelnetværket 
i Odense. Ruten forbinder Odense Midtby og Odense 
Banegård Center med de større boligområder i Odense 
NV, Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitetsho-
spital i Odense Syd. Blandt de studerende på universitet 

er placeret i Odense C, er Odenses største arbejdsplads, 

det nye sygehus. Universitetet og Nyt OUH er således 

-
portmidler, så man kan bo i Odense uden nødvendigvis 

-

2.1.7 Odense Byrumsstrategi
-

skiller sig mere ud som en levende og legende by, og 
hvor bymidten er rummelig og oplevelsesrig. Visionen 

-
-

spotstrategien.

-
-

af byrums-kategorier, en bruger- og behovsanalyse, ud-
arbejdelse af principper for udvalgte temaer og endelig 
en registrering af bymidtens faciliteter.

-
ens rum på tre niveauer: 
• Byniveau, hvor bymidtens overordnede linjer  

 bydele, der beskrives og hvor nedslagspunkter  
 og opmærksomhedspunkter udpeges  

• Byrumsniveau, hvor der ses nærmere på de  
 udvalgte byrums kvaliteter og udfordringer og  
 der gives retningslinjer for forbedringer 

-

med brug af  letbanen. Herudover vil letbanen i samspil 
med playspotstrategien, hvor der påtænkes etableret 

Odense Byrumsstrategi og etablering af Odense Letba-
ne.

-

skal sikre, at de i samspil med letbanen, fungerer som et 
samlet højklasset transportsystem.

Da VVM-redegørelsen for Odense Letbanes første etape 

-
ningerne derfor ikke medtaget i kommuneplanen.

-
står af to overordnede elementer; dels udvikling af 

-
densarbejdspladser. I Odense by betyder det stærke po-

-

bedre forhold for cyklister. Beslutningen om en letbane 
betyder derfor også, at der, at der satses på byomdan-
nelse og byfortætning frem for byudvidelse. 

Letbanen udgør således en central del af Odenses udvik-
lingsplaner. Opføres letbanen ikke kan det få konsekven-
ser for udviklingen af boligområder og arbejdspladser, 

herimellem. 

2.2.1 Odense som videnby – Universitetsområdet (By-
udvikling)
Odense Kommune planlægger i øjeblikket for etablering 
af et stort nyt Universitetsområde med en udvidelse af 
Syddansk Universitetet, etablering af et nyt Universitets-
hospital og forsker- og videnparken Scandinavian Cortex 

-

Det forventes, at Odenses nye Universitetshospital, Nyt 
OUH bliver byens største arbejdsplads. 

Disse projekter syd for byen er infrastrukturelt bundet 
op på, at letbanen forbinder dem med midtbyen, og der-
for vil det kunne påvirke disse projekter, hvis letbanen 

må bruge andre transportmidler som bil eller bus, hvil-
ket kan medføre øget krav om p-pladser, tab af komfort 

-

-
tets- og hospitalsområdet med midtbyen, vil det også 
kunne påvirke detailhandlen og bylivet i midtbyen, da 

bymidten.

C1 cykelstien
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-

Letbanen vil krydse tre grønne kiler, bestående af Ryds Å 
Kilen og Hesbjerg Kilen i det vestlige Odense, Odense Å 
Kilen midt i Odense midtby og Lindved Å Kilen i sydøst-
lige Odense. 

Ryds Å Kilen og Hesbjerg Kilen er beliggende i det vest-

sammen via Højstrup Øvelsesterræn. Begge kiler rum-
-

og skovområder i ådalen omkring Ryds Å også bakket og 
skovpræget landbrugslandskab. Højstrup Øvelsesterræn 
udgør den østligste del af kilerne men er yderligere for-

krydses af letbanen i Rismarksvej. Odense Idrætspark 

der brug for en revitalisering af området. Der er brug for 

som f.eks. parkour, trickcykling og lignende. Herudover 
ønskes området bedre forbundet og sammentænkt med 
de omliggende arealer, herunder Højstrup Øvelsester-
ræn. Højstrup Øvelsesterræn anvendes i dag af militæ-

I det omfang, det er foreneligt med områdets både nu-
-
-

idrætsparken. 

Den grønne sammenhæng mellem Højstrup Øvelsester-

vil opleves mere grøn end i dag.

I det centrale Odense krydser letbanekorridoren Odense 
-

den nordøstlige del af kommunen via et forløb igennem 
Odense by. Odense Å er kilens gennemgående blå struk-

ådal. Åen giver byen sit særpræg og sammenbinder en 

disse planer er der fokus på at udvikle områdets grønne 

I den sydøstlige del af Odense forløber Lindved Å Kilen. 

Syddansk Universitet. Både indenfor og udenfor byen 

og mindre skovområder. Der rummes gode muligheder 

bynære natur- og landskabsoplevelser, f.eks. i området 
omkring universitetet. Det er planen, at naturområ-

grønne karakter bliver mere fremtrædende langs letba-

2.2.3 Industriby og Middelalderby (Kulturhistorie) 
Odense Kommune har i Kommuneplanen udpeget en 
række kulturmiljøer, der synliggør fortællingen om 
Odense som hhv. middelalderby, industriby og det åbne 

-
munen fokus på de kulturhistoriske helheder. I den frem-

fortællinger, som i særlig grad vidner om Odenses fysiske 
udvikling. Her er fortællingerne om Odense bymidtes 
middelalderstruktur og Odense som industriby særlige 

-
miljø bestående af Odenses bymidte, der ligger på begge 

-
erne, der udpeget i disse områder, direkte. Letbanen vil 

-
værk, da den har et forløb ganske tæt på de to udpegede 
kulturmiljøer. 

2.2.4 Byomdannelsesområder
I de kommende år vil udviklingen af Odense fortrinsvis 
ske inden for den centrale by. Letbanen og de udpegede 
byomdannelsesområder vil være dynamoer for en for-

-
ler og grønne områder.  Derfor skal byudviklingen ske i 
tæt samspil med landskabet, der bevæger sig helt ind i 
hjertet af Odense. Byudviklingen i Odense vil både be-

for den centrale by. 
Med fokus på videnserhverv, it og sundhed vil der være 
udviklingsmuligheder både i de eksisterende erhvervs-
områder og i byomdannelsesområderne.  Også her vil 

-
led mellem de forskellige typer erhvervsområder. 

Hesbjerg kilen

Lindved Å kilen

Odense Å kilen

Ryds Å kilen

Ferie- og fritiszone

Højstrup Øvelsesterræn

Odense Idrætspark
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-
nelsesområderne og langs den nye letbane

Under de enkelte delstrækninger foretages en gennem-
gang af udpegede byomdannelsesområder, der ligger in-

• Højstrup 

 

• Syddansk Universitet og Nyt Odense Universi- 
 tetshospital 

-

Universitet, Nyt Odense Universitetshospital og forsker- 
-

lægger de overordnede landskabsinteresser i området. 

-
-

Udover de udpegede byomdannelsesområder i kommu-
neplanen er der planlagt en række andre projekter, som 
ligeledes beskrives under de enkelte afsnit for delstræk-

 

 Center 

 Park nord for Syddansk Universitet 

-
-

-
ter tager udgangspunkt i et skitseprojekt for den netop 

-
denparken, Scandinavian Cortex Park er der udover lo-

-
sker- og videnparken Scandinavian Cortex Park beskrives 

forlængelse, som også tangerer Universitetshospitals-
området, er der udarbejdet en VVM-redegørelse for det 

-

-
liseres, eller hvor det er uvist i hvilken retning projekter-

heller ikke beskrevet i nærværende baggrundsrapport.

Mellemformsplaner bestående af strukturplaner, hel-
hedsplaner og skitseprojekter er karakteriseret ved, at 
de ikke er juridisk bindende, men viser Odense Kom-
munes overordnede visioner for områderne. Mellem-
formsplaner ligger på et niveau mellem kommuneplan 

-

udarbejdes for området. Planen er blevet udarbejdet 
for at sikre synergi mellem Syddansk Universitet, Nyt 
OUH, forsker- og videnparken Scandinavian Cortex Park, 

-

-

området byudvikles. Planen fastlægger på et overord-
net niveau, hvor der skal placeres infrastrukturanlæg i 

bebyggelse, og hvor der ønskes friholdt areal, så naturen 

for områdets brugere. Desuden skal der lægges vægt på 

og letbanen skal indpasses i området.

det er i dag. Der er blevet analyseret på området, og for-
-

deret. 

-
kalplaner, hvor der fortsat er mulighed for at opføre 

-
-

gang af lokalplaner, det er vurderet relevante ud fra et 
-

ret 9 lokalplaner med mulighed for opførelse af nyt byg-

bevaringsværdig beplantning. 

alle lokalplaner, som ligger langs med letbanekorrido-
ren, og som kan blive påvirket af anlæg af en letbane.

ikke medtaget i nærværende gennemgang, da disse er 
-

arbejdet nye, hvis de skal fungere som plangrundlag for 
opførelse af større nyt byggeri.

-

Kommune.
-

-

-
kring Syddansk Universitet, kommende Nyt Odense 
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Byomdannelsesområde
Højstrup

Byomdannelsesområde
Thomas B. Thriges Gade

Lp. 0-687 
Musik- og Teaterhus

Munkebjergvejs
folængelse

Ny motorvejstilslutning 

Byomdannelse
Tasso og Jørgen-
sen

Lp. 8-610 
Overdækning af cykelbanen

Lp. 8-544
Lettere erhverv

Lp. 0-683 
VIVA Odense 

Stibroen

Lp. 8-725 
Dagligvarebutik

Lp. 2-487 
Boligformål og liberalt 
erhverv

Lp. 4-682
Centerformål

Lp. 4-703 og Strukturplan for Forsker og 
Videnpark (Scandinavian Cortex Park)

Lp. 4-685 
Udvidelse af SDU

Lp. 5-688 
Boligområde

Grøn Blå Rekreativ Plan 
for Campusområdet

Helhedsplan for 
Syddansk Universitet
og Nyt OUH Byomdannelse Campus

 Nyt OUH
 Scandinavian Cortex Park
 Syddansk Universitet

Lp. 5-679
Erhvervsområde

1. Rismarksvej

2. Højstrupvej

3. Bolbro 4. Middelfartvej

5. Vestre- og Østre Stationsvej

6. Thomas B. Thriges Gade

7. Albanigade
8. Benedikts Plads 
og Benediktsgade

9. Nyborgvej

10. Ørbækvej

11. Niels Bohrs Allé

12. Forsker- og Videnparken,
      Cortex Park

13. Syddansk Universitet

14. Nyt Odense Universitets Hospital

15. Hestehaven16. Hjallese

Letbanekorridor

Delsekvenser og navne

Lokalplaner med restrummelighed eller 
bevaringsværdig beplantning

Byomdannelsesområder (Kommuneplan)

Mellemformsplaner

Byggemuligheder i lokalplaner

Større vejprojekt

Signaturforklaring
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1. Rismarksvej

2. Højstrupvej

3. Bolbro 

4. Middelfartvej

5. Vestre- og Østre Stationsvej

6. Thomas B. Thriges Gade

7. Albanigade

8. Benedikts Plads 
og Benediktsgade

9. Nyborgvej

10. Ørbækvej

11. Niels Bohrs Allé

12. Forsker- og Videnparken,
      Cortex Park

13. Syddansk Universitet

14. Nyt Odense Universitets Hospital

15. Hestehaven

16. Hjallese
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-

Det kan ikke med sikkerhed siges, om et projekt der er 

ender med at blive realiseret i fuldstændig den samme 
form. Der vil derfor i VVM sammenhængen blive indsat 

-
jekters højde og omfang.

-

letbanens visuelle påvirkning af strækningen. 

Der skal som udgangspunkt udføres visualiseringer af 
steder på strækningen der påvirkes på følgende måde:

• Hvor der skal ske nedrivninger, som vurderes at 
have en væsentlig påvirkning af strækningen. 

• 
 

• -
værdige bygninger påvirkes. 

• Hvor der er særlige visuelle sammenhænge eller kig 
der påvirkes.

-
-

tet beskrivelse af begrundelsen for at visualisere det 
pågældende sted. 

-
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1.

3.

6. 

7.V

12.

13.

15.

14.

V

V V

V

V

V

V

V

V

Oversigt over fotostandpunkter

Signaturforklaring

V

Station

Mulighed for placering af  station

Bygning der nedrives (omfatter ikke skure eller lign.)

Bygning der delvis nedrives

Fotostandpunkt

Letbanens tracé

1. Rismarksvej
Viser betydning 
af nedrivninger,
og påvirkningen af 
byrummet. 

2. Stadion
Viser ankomsten til 
Stadion, herunder
påvirkningen af den 
helt symmetriske
ankomstplads. 

4. 9.
3. Bolbro
Viser letbanens forløb 
ad Middelfartvej 
mellem Stadionvej og 
Christmas Møllers Vej.

4. Sukkerkogeriet
Viser dels påvirknin-
gen af den bevar-
ingsværdige 
bygning, da banen 
føres ind på 
forplads, men også 
påvirkningen af 
stedet hvor ”byen” 
starter - Porten til 
midtbyen. 

5. Fjordgade
Viser påvirkningen 
ved nedrivning af 
erhvervsbebyg-
gelse Vestre 
Stationsvej 9.

6. Stationen
Viser oplevelsen 
af  den nye 
forplads til 
stationen med 
letbane og busser 
mv. i relation til 
Kongens Have.

7. Sct. Albani Kirke
Viser letbanen og evt. 
omlægning af trafik 
op ad kirken.

8. Benedikts Plads
Viser letbanens forløb 
over pladsen og 
påvirkning af det 
værdifulde byrum 
samt påvirkningen af 
den markante 
beplantning.

9. Nyborgvej
Viser letbanens 
påvirkning af 
vejforløbets 
visuelle akse med 
tårnet på domkirk-
en som orienter-
ingspunkt. Nedriv-
ninger i forgrund.

13. Universitetet
Viser letbanen som nyt 
element i gaderummet 
og påvirkningen af den 
eksisterende skala, samt 
evt. fældning af træer.

14. Killerup Rende
Viser mulighed for 
færdsel og brug af 
området rekreativt.

15. Hestehave
Viser hvordan letbanen 
gennembryder skovbry-
net set fra Æbles-
tien/OUH ringvejen.

16. P&R anlæg og depot
Viser hvordan det nye 
P&R anlæg samt 
depotet påvirker det 
åbne land set fra 
motorvejen. 

V2.

10.8.

11.

10. Munkedammen
Viser letbanens 
påvirkning af det 
rekreative parkom-
råde Munkedammen.

5. 

V V

V

V

11. IKEA
Viser hvordan evt. 
fældning af vejtræer 
påvirker byrummet.

12. Niels Bohrs Allé
Viser hvordan evt. 
fældning af vejtræer 
påvirker byrummet.

V

16.
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Delstrækning 1
Rismarksvej

BYTYPOLOGI

STRÆKNINGSKARAKTER

danner vejen et storskala-vejrum med 4 spor og midter-

-

-
-

DELOMRÅDER 
-

-
-

Enfamiliehusene afgrænses primært mod vejen af høje, 

-

-
-
-

areal opdelt af markante rækker af formklippede træer, 

-
ses mod vejen af plankeværk og dels af et grønt plante-

etagebebyggelse
i 2-3 etager

2 etages
etage-
bebyggelse

Stor samlet bebyggelse 
1 etage rækkehuse

Tarup
Ungdomsskole

Ældre 
parcelhus-
bebyggelse

 i 3 etager

Skov

Rækkehuse
1 etage

Samlet bebyggelse
3½ etager

Erhvervs-
bebyggelse

Erhvervs-
bebyggelse

Erhvervs-
bebyggelse

Tarup center
storskala
bebyggelse

Åben - lav 
bebyggelse 
i 1 etage

-

-
ger en stor ældre, sammenhængende etageejendom, 

og afgrænset mod vejen af en mur med markante træ-

-

Rismarksvej er fuldstændig retlinet og udgør en visuel 

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

N

1:7000



DEL 3. ANALYSE OG VURDERINGER AF DELSTRÆKNINGER 17

-

strækningen opleves som et mere tæt og velafgrænset 
vejrum, dels fordi vejen er tosporet og dels fordi vejen 

opleves dog som et grønt vejrum, hvor det overvejende 
-

BELYSNING

-

-

Højstrupvej

Rugvang

Lysforhold ved Tarup Centret set fra Rismarksvej.

Lysforhold lige syd for krydset mellem Rismarksvej og Saxovej.

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Brudt bykant

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Grønne områder

Hegn

Enkeltstående træ

Høj og tæt beplantning

Kig

Bykant

Bevaringsværdi 4
N

1:7000
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Historisk kort fra slutningen af 1800-tallet.

Visionsskitse for øvelsesterrænet.

-
-

af Tarup har taget sit udspring omkring det oprindelige 

produkter af den store velfærdsudvikling af forstæder-

-

PLANLAGTE ÆNDRINGER
Højstrup, Bolbro (byomdannelseområde)

-
-

-

-

-

-

-

-

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
Rismarksvej er generelt robust overfor ændringer. Strækningen er karakteriseret ved et bredt vejrum og er præ-

meget tæt ud mod vejen og er derfor sårbar overfor ændringer i vejrummet. 

-

samlede udtryk. Vejrummets karakter er derfor sårbar overfor fældning af disse træer.

Formklippede træer samt lave hække foran etagebebyggelse 
beliggende syd for krydset med Saxovej.
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Værdifuld beplantning langs den sydlige del af Rismarksvej.
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V

Højstrupvej

Rugvang

Delstrækning 1
Rismarksvej

• 
• 

-
-

-

-
-

-

-

af oplevelsen af strækningens grønne karakter, idet an-

-
-

trets standsningssted vil resultere i et rum, som vil ople-

-

-

N

1:7000

Letbanetracéet er beliggende i en næsten ret linje i den 

Tarup Centrets sydlige areal ud mod Rismarksvej og et 
standsningssted foran Tarup Ungdomsskole.

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

Delvis rydning af beplaningsbælte

Fældning af visuelt værdifuldt træ

Mulig fældning af visuelt værdifuldt træ

Rydning af skov

Forventet nedrivning af bygning

Forventet nedrivning af carport/skur/udestue

Mulig påvirkning af ejendom

V Fotostandpunkt
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vejende grønne afgrænsninger, og hermed understrege 
-

-
PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

Rismarksvejs grønne afgrænsninger vil blive påvirket ved indpasning af letbanen. Der vil så vidt muligt blive 

-

Principsnit gennem Rismarksvej.  Skala 1:200 

øst vest

-
-

-

-

-
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BYTYPOLOGI 
-

STRÆKNINGSKARAKTER

-
-

-

DELOMRÅDER
Den nordvestlige ende af Højstrupvej er karakteriseret 

-
-

-

-

-

-

-

-

-
mensat i sin varierende vinkling mod vejen, men dog 

op i tre strækninger som hver for sig er retlinede, hvilket 
-

Strækningen opleves med overvejende grønne afgræns-

-
-

særligt de formklippede lindetræer mod Stadion, rumligt 

-
-

BELYSNING

-

-

Odense Idrætspark

Åben- lav 
1. etages 
dobbelthuse 

etagebebyggelse
i 2-3 etager

Samlet 
etagebebyggelse
i 3½ etager

Storkarre i
 2½ etager

bebyggelse i 

Tæt - lav bebyggelse
i 1 etage

Åben struktur
Stor/middel - skala

1 etage
erhvervsbebyggelse

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder N

1:7000
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Træer, hække samt lav buskads skaber er meget grønt vejrum. Foto fra den helt nordvestlige del af Højstrupvej.

Kirsebærtræet markerer den lille pladsdannelse. 

Storkarréens særlige konkave form understreget af trærække.

meget grønt vejrum.

Lysforhold langs Højstrupvej.

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Brudt bykant

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Grønne områder

Hegn

Enkeltstående træ

Høj og tæt beplantning

Kig

Bykant

Bevaringsværdi 4
N

St
ad

io
nv

ej

Højstrupvej

M
øll

em
ar

ks
ve

j

Yr
sa

ve
j

Rømersv
ej

Ri
sm

ar
ks

ve
j

1:7000
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HIstorisk kort fra slutningen af 1800-tallet.

-
-

Den vidner om en forstadsudvikling, hvor der lægges 

samlede karaktertræk for Højstrupvej - nemlig de store 

-

PLANLAGTE ÆNDRINGER

-

-

-

Masterplanlægning af stadionområdet

-
SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

karakter som bred vej med trærække og brede rundkørsler en væsentlig fortælling om udviklingen af forstaden 
og velfærdssamfundet. Vejrummets skala og beplantning er således særligt karaktergivende og værdifulde for 
oplevelsen af strækningen, og derfor sårbare overfor fældning. På strækningen er der en række træer som er 
særligt værdifulde. Kirsebærtræet er værdifuldt som markør af den mindre pladsdannelse. De store fuldkro-

-
ter som ankomstpunkt.  
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Højstrupvej

• 

• -

• 

-

-

-
-

de træer, som i dag danner en halv oval ved ankomsten 

-

Indsnævringen af vejen samt fældning af vejtræerne vil 
-
-

-
-

nordlige side af vejen, miste sin karakter som et lukket 

-
-

føre at strækningen vil opleves afgrænset af store fuld-

-

-
ring i den nordlige side af Stadionvej. Langs stræknin-
gen er der et standsningssted beliggende ved indgan-

V

N

St
ad

io
nv

ej

Højstrupvej

M
øll

em
ar

ks
ve

j

Yr
sa

ve
j

Rømersv
ej

Ri
sm

ar
ks

ve
j
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Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

Fældning af visuelt værdifuldt træ

Mulig fældning af visuelt værdifuldt træ

V

Forventet nedrivning af carport/skur/udestue

Fotostandpunkt
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PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
-
-

på strækningen,  som på sigt vil sikre at vejrummet vil fremstå med den samme grønne karakter, som det gør i 

med strækningens grønne karakter.

Principsnit fra Højstrupvej mellem Møllemarksvej og Rismarksvej.  Skala 1:200. 

Nord
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BYTYPOLOGI
-

STRÆKNINGSKARAKTER

-

-

DELOMRÅDER

-

en meget grøn parkeringsplads afgrænset mod vejen af 

-
-
-

-
-

rækker af formklippede træer, som giver strækningen et 

-
liger danner en ensartet facaderække som suppleret 

med trærækker giver de tunge murstensvægge et grønt 

-

-

BELYSNING

-

Punkthuse/byvillaer
i 2½ etage
med et ensartet udtryk

Ældre villaer

Markante 
Hjørnebygninger
2½ etage Bymæssig 

plads med bebyggelse 
i 3-4½ etage

Samlet bebygelse
i 3½ etage

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder N

1:7000
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Kig mod Skt. Knuds kirketårn

Kig mod stadion

Kig langs allé

er taget fra den nordlige del af Stadionvej. linsvænget.

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Brudt bykant

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Grønne områder

Hegn

Enkeltstående træ

Høj og tæt beplantning

Kig

Bykant

Bevaringsværdi 4
N

St
ad

io
nv

ej

Middelfartvej

Højstrupvej

Bartholinsvænget

Hauges Plads

1:7000
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SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
-

-

Bebyggelsen og beplantningen langs Middelfartvej er særlig værdifuld. Bebyggelsen er meget sårbar i sit udtryk 
-
-

fuld for oplevelsen af strækningen. Strækningen langs Middelfartvej er således sårbar overfor ændringer i skala, 
bebyggelses- og beplantningsstruktur samt overfor ændringer i gaderummet, som kan forringe oplevelsen af det 

Historisk kort fra slutningen af 1800-tallet.

-

-

-

-

-

-

-
ninger og langs Middelfartvej og omkring Hauges Plads 

Middelfartvej er en af de helt oprindelige indfaldsveje 

-

 

-

 

Central pladsdannelse ved Hauges Plads.
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• 

• -

• -

-
-

størstedelen af de formklippede træer langs Middel-

-
-

-

af eventuelle master fastlægges i senere faser

-
-
-

viser visualiseringen at oplevelsen af den homogene og 
-
-

-
-

V

N

St
ad

io
nv

ej

Middelfartvej

Højstrupvej

Bartholinsvænget

Hauges Plads

1:7000

østlige side af vejen. Ved krydset mellem Stadionvej og 

Middelfart vej.  Langs strækningen er der et standsnings-

af vejen.  

-
-

-

-

-

-

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

Fældning af visuelt værdifuldt træ

Mulig fældning af visuelt værdifuldt træ

V Fotostandpunkt
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PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE OG SÅRBARE FORHOLD
-

Letbanen vil på strækningen opleves som en naturlig del af infrastrukturen.

Principsnit gennem Middelfartvej, ved den homogene bebyggelse
  Skala 1:200. 

Principsnit gennem Stadionvej. Skala 1:200.

nord

vest øst

bebyggelse og beplantning ved en placering omtrent midt i vejarealet. 
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Delstrækning 4

BYTYPOLOGI
Strækningen ad Middelfartvej er et industrielt mellem-

-

STRÆKNINGSKARAKTER

-

DELOMRÅDER

-

præger vejen, over de mange mellemstore erhvervs-

-

-

-

-

-

-

BELYSNING

-

-

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N
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Kig langs jernbanen

Kig langs jernbanen
og udover erhvervsområde

Kig mod Skt. Knuds kirketårn

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Brudt bykant

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Grønne områder

Hegn

Enkeltstående træ

Høj og tæt beplantning

Kig

Bykant

Bevaringsværdi 2

Bevaringsværdi 3

Bevaringsværdi 4

N

Gr
øn

lø
kk

ev
ej

Middelfartvej

GASA - haller

Sukker-
kogeriet

1:7000
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Det udpegede kulturmiljø Sukkerkogeriet er den mest 

-

-

-

-

-

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
-

-

-
bare elementer. Kulturmiljøet omkring Sukkerkogeriet, i form af bygninger og forarealer ud mod vejen er særlige 

Historisk kort fra slutningen af 1800-tallet. Sukkerkogeriet er udpeget som bevaringsværdig bygning.
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Delstrækning 4

• 
•  

 

-

-
sted vest for Sukkerkogeriet medfører inddragelse af er-

-

-

-
-
-

V

N

Gr
øn

lø
kk

ev
ej

Middelfartvej

GASA - haller

Sukker-
kogeriet

1:7000

-
-

-
-
-

met markant, idet rummet allerede i dag opleves som 

-

-

-

Letbanetracéet forløber i en næsten lige linje i midten af 

beliggende sydøst for krydset. Herfra forløber letbanetra-

-

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

Delvis rydning af beplaningsbælte

V Fotostandpunkt
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imødekomme påvirkningen af den værdifulde bygning.
 
Letbanen er på strækningen indpasset således, at den vil opleves som en naturlig del af infrastrukturen og som 

Visualisering af standsningssted og letbanetracé foran Sukkerkogeriet. 
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BYTYPOLOGI

-

-

STRÆKNINGSKARAKTER 
-
-

-
-

-

-

-

DELOMRÅDER
-

-

-

-

-

-

Gaderummet opleves som en korridor med to meget 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Åben park

By
5 etager

Delvis åben grund

Åben struktur

Bebyggelse 
4 etager

Bebyggelse 
4 etager

Nyere by

By 5. Etager

2. etagers
bykant

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N
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-
-

erne i parken er generelt store, krogede og fuldkronede 

lindetræer, der afgrænser parken mod øst, er en særlig 

BELYSNING

-
-

-

-

-

-

-

Kig ned ad Kongensgade.

 

P

VIVA

P

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Fredet bygning

Brudt bykant

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Enkeltstående træ

Bykant

Bevaringsværdi 2

Bevaringsværdi 3

Bevaringsværdi 4

Grønne områder

Høj og tæt beplantning

Kig

Tårne

N

1:7000

Store Glasvej

Glasværket

Kingosgade

Kongensgade

Thorsgade

Odinsgade

Nø
rr

eg
ad

e
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kringliggende virksomheder – Sukkerkogeriet, Glasvær-

-
-

-

-
-
-

-

Glasværket lukkede og gik i stærkt forfald sidst i 

-

-
-

PLANLAGTE ÆNDRINGER
Inden for denne delstrækning foreligger en lokalplan for 

-

m  serviceer-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

Projekt for Shoppingcentret Viva.
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Radiomast

Trappe
med cykelsliske

Pylon

4500

Klatrevæg

Aflåst cykelparkering 
under bro - 100 pl.

Gul tegl

Asfalt

Asfalt

Letbane

Cykelsti

Posten

Viva

Jernbanemuseum

Kiss'n'ride

Bed med grønt bunddække

Grøn væg
Hegn mod spor

Person- og distributionsbiler

Sættevogne, redningskøretøjer 
og personbiler

Siddemøbel i tegl/træ

Aflåst cykelparkering
under bro 100 pl. 

Lund af Robinietræer

Vand- og cykelpumpe

flade
u støbt beton

Hegn mod spor

Gul tegl

Slotsgrus

Bed med græsser
og blomstrende beplantning

Slotsgrus

Hævet plint
i gul tegl

Lystmast

Lystmast

Gul tegl

Robinietræer

Robinietræer

Robinietr

Robinietræer

Playspot

Fortov

Robinietræer

Robinietræer
Ophold/Playspot

Playspot

Elevator
Elevator

Bed med græsser
og blomstrende beplantning

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

-

-
turer i området. Krydsningen ved Kongensgade, der er sammenbindingen af den nye bydel og bymidten, bliver 

-

-

-
gelser. 
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• 

• -

• 
• -

Slot samt
• -

• 
• Strækningens grønne træk i form af vejtræer samt 

-

-

V

V

N

1:7000

Nedrivning af dele af stueetagen

Store Glasvej

Kingosgade

Kongensgade

Thorsgade

Nø
rr

eg
ad

e

grønne felter med træer, inddragelse af parkeringsareal 
ved standsningsstedet ved Kingosgade samt fældning af 

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

ligeledes ikke særlig værdifuld eller specielt karaktergi-
vende for strækningen, men repræsenterer dog en rest 

-
-

de eller specielt karaktergivende for den rumlige visuelle 

vil fredeliggøre pladsen og give mulighed for at pladsen i 

Som afværgeforanstaltning vil der planmæssigt gives 

-

Letbanetracéet forløber i den sydlige 
side af vejen fra krydset mellem Vester-

-
ningen er der tre standsningssteder, hhv. 
et lige før krydset med Kingosgade, et 

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

Forventet nedrivning af bygning

Forventet nedrivning af carport/skur/udestue

V Fotostandpunkt

Mulig påvirkning af ejendom

Odinsgade
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-

-
-

-

-

Indpasning af letbanen vurderes samlet at medføre en moderat påvirkning på strækningens særligt sårbare 
-

meret, de gamle banegårdsbygninger, Odense Slot, samt bebyggelsen mellem Kongensgade og Jernbanegade. 

-

muligt etableres erstatningsbeplantning. 
 

blive en plads for rejsende med letbanetoget.

Letbanen er på strækningen indpasset således, at den vil opleves som en naturlig del af infrastrukturen samt 

Nord
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Delstrækning 6
THOMAS B. THRIGES 

GADE
BYTYPOLOGI

-

-

PROJEKTET
-

-

-
-

-

-

-

-
ges mellem 52.000-54.000 m2 -

STRÆKNINGSKARAKTER
Strækningen Thomas B. Thriges Gade er særligt karakte-

-
-

DELOMRÅDER
-
-

-

-
-

-

Overgade. 

Kirke. 

med en etage. 

-
-
-

-

-

-

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N

Albani Torv

Sct. Albani Kirke

Lotzes 
Have
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Thomas B. Thriges Gade. 

Thomas B. Thriges Gade i dag.

Historisk kig

N

1:7000

Gravene

Ramsherred

Enggade

Sk

Overgade

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Fredet bygning

Bykant

Bevaringsværdi 2

Bevaringsværdi 3

Bevaringsværdi 4

Grønne områder

Høj og tæt beplantning

Kig
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-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

YDERLIGERE PLANLAGTE ÆNDRINGER
Lokalplan nr. 0-687 for Musik- og Teaterhuset

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Middelalderlig

MIDDELALDERBYEN

Middelalderligt
-
-

Middelalderlig

Middelalderlig
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SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
De genskabte forbindelser i den oprindelige middelalderby er centrale visuelle akser, som er sårbare overfor 

-

elementer.  
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Delstrækning 6
THOMAS B. THRIGES 

GADE
KRITERIER FOR INDPASNING

• 
• 
• 

INDPASNING AF LETBANEN

-

-
-

-

-

-

ningssteder, hhv. et ved Skulkenborg og et ved Vestergade/
Overgade, lige nord for Sct. ALbani Kirke.

PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
Letbanen vurderes at medføre en moderat påvirkning af strækningens særligt karaktergivende og værdifulde 
forhold. Indpasning af letbanen sikrer at letbanen ikke blokerer for de genskabte kig i middelalderbyen, og at 

vist teknisk præg, og ved Sct. Albani Kirke vil kørestrømsledningerne påvirke oplevelsen af den værdifulde byg-
ning markant.  

Letbanen er på strækningen indpasset således, at den vil opleves som en integreret del af bebyggelsen. 

N

1:7000

Gravene

Ramsherred

Enggade

Sk

Overgade

Letbanetracé og skel 
mellem strækninger 

FotostandpunktV



DEL 3. ANALYSE OG VURDERINGER AF DELSTRÆKNINGER



DEL 3. ANALYSE  OG VURDERING AF DELSTRÆKNINGER54

ALBANIGADE

BYTYPOLOGI

STRÆKNINGSKARAKTER 

-

-
-

DELOMRÅDER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELYSNING

Erhverv/Industri
Albani Bryggeri

Domhuset 
2 etager? 

Detailhandel/boliger? 

Erhverv/Industri
Tasso

Grøn kile

Grøn kile

Byhuse
3-4 etager

Byhuse
1½-2 etager

Byhuse
1½-2 etager

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N
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Kig ned ad Albanigade med Domhuset og Albanibryggeriet. 

N

1:7000

Torvegade

Tvæ
rga

de

Langegade

Be
ne

dik
tsg

ad
e

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Fredet bygning

Brudt bykant

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Enkeltstående træ

Bykant

Bevaringsværdi 2

Bevaringsværdi 3

Bevaringsværdi 4

Grønne områder

Høj og tæt beplantning

Kig

Tårne
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Domhuset

Gl. 
sygehus

-

-

-

-

-

-

-

-

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
-

difulde kig på tværs af Albanigade. Disse kig er særligt sårbare overfor forstyrrende elementer, som ved Odense 
Å vil sløre oplevelsen af den sammenhængende grønne kile.  

-
-

og således sårbare overfor ændringer, der vil forringe de visuelle sammenhænge.  Endvidere er Domhuset og 

Bygningerne er sårbare overfor visuelle påvirkninger.  Træerne foran Domhuset og de gamle sygehus er lige-

sårbare over for påvirkninger.

-

markering af gadeforløbet, men beplantningen er ikke værdifuld i sig selv. Det vil sige, at strukturen ved evt. 

-
plantningen i sig selv ikke som særlig værdifuld, da træerne er forholdsvis lave med små kroner.  

Historisk kort fra slutningen af 1800 tallet.
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ALBANIGADE
KRITERIER FOR INDPASNING

• 

det
• 

• 
•  

INDPASNING AF LETBANEN
-

-

-

-
-
-

-

master. 

-
-

-
met

 
PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
Anlæg af letbanen har en betydelig påvirkning på strækningens karaktergivende og værdifulde forhold. Alba-
nigades midtby præg med tæt bebyggelse og særlige kulturhistoriske fortælling i form af Albanibryggeriet er 

-
ledninger og evt. master vil dog forstyrre oplevelsen af strækningens værdifulde bygninger som Domhuset, det 

Letbanen er på strækningen indpasset således, at den vil opleves som en integreret del af infrastrukturen.

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Mulig fældning af trærække

Fældning af trærække

Delvis rydning af beplaningsbælte

N

1:7000

Torvegade

Tvæ
rga

de

Langegade

Be
ne

dik
tsg

ad
e

Thomas B. Thriges Gade. Der er ikke standsningssted 
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Delstrækning 8
BENEDIKTS PLADS OG 

BENEDIKTSGADE

BYTYPOLOGI
-

STRÆKNINGSKARAKTER 
-

-

-
givende trærækker og hække. 

DELOMRÅDER
-

-

-

-
sevogn. 

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

trærækker.

Nyere høje 
bolig- 
og erhvervs-
bebyggelser

Nyere høje bolig- og 
erhvervsbebyggelser 

lille skala
Byhuse 
1½-2 etager

Blandet byhuse
fra forskellige perioder
og i forskellige højder 

“Åben” grøn kant
P-arealer

BELYSNING

-

-

-

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N

Epidemi-
hospitalet
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s.

Kig fra Benedikts Plads ned ad Benediktsgade.

Markante
bygninger

Markant
bygning

Kig ad sidegader med
byhuse side om side

N

1:7000

Langegade

Bjergegade

Benedikts Plads

Benedikt
s G

ad
e

Hj
al

le
se

ve
j

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Fredet bygning

B d b k

Bykant

Bevaringsværdi 3

Bevaringsværdi 4

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Enkeltstående træ

Kig

Grønne områder
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Domhuset

Gl. 
ygehus

-
-

-
-

-

-

-
-

-

- SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD 
-

strækningen. Disse kig er derfor sårbare overfor forstyrrende elementer. 
Flere af bebyggelserne langs strækningen er i sig selv bevaringsværdige, og Epidemihospitalet er udpeget beva-
ringsværdigt. 

-
fulde, idet de er store fuldkronede træer. Træerne omkring pladsen og på pladsen er ligeledes bærende for rum-

er sårbart overfor fældning af disse karaktergivende træer. Desuden udgør kantbeplantningen foran parkerings-

Historisk kort fra slutningen af 1800 tallet.
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Delstrækning 8
BENEDIKTS PLADS OG 

BENEDIKTSGADE
KRITERIER FOR INDPASNING

• -

• 
• -

ningen. 
• 

INDPASNING AF LETBANEN

-

-
-

Benedikts Plads. 
 

-

 

-

-

-

-

-
-

-

-

vil have den samme grønne karakter som i dag.  

V

N

1:7000

Langegade

Bjergegade

Benedikts Plads

Benedikt
s G

ad
e

Hj
al

le
se

ve
j

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

Delvis rydning af beplaningsbælte

Fældning af visuelt værdifuldt træ

Forventet nedrivning af bygning

V Fotostandpunkt
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PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
-

-
-

velsesrig strækning. Indpasning af letbanen sikrer i stort omfang disse træk. Dog brydes den strukturgivende 
hækbeplantning på Benedikts Plads ved anlæg af letbanen. Anlæg af letbanen på Benedikts Plads vil medføre 

-

Nord
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Delstrækning 9

BYTYPOLOGI

-
-

-

STRÆKNINGSKARAKTER 
-
-

-

-

DELOMRÅDER

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

 
-

-
-
-

-

-
-

-
-
-

Munkedammen

Stokbebyggelse
Stokbebyggelse

Villabebyggelse

Brokvarterbebyggelse

Tæt-by parkbebyggelse

blandet opløst struktur

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N
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BELYSNING

-

Kig mod Skt. Knuds kirketårn

Kig af allé

N

1:7000

Frederiksgade

Pa
ln

at
ok

es
ve

j

Er
ik

sg
ad

e

N
an

se
ns

ga
de

Be
ne

dik
tsg

ad
e

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Brudt bykant

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Enkeltstående træ

Bykant

Bevaringsværdi 4

Grønne områder

Høj og tæt beplantning

Kig
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-

-

-

-

-

-
ger.

PLANLAGTE ÆNDRINGER

erhverv
-

-
-

-

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

et bredt gaderum. Endvidere opleves strækningen med et vist teknisk præg på grund af elledningerne, der er 
spændt ud mellem lygtepælene. Strækningen indeholder dog særlige værdifulde sammenhænge og enkeltele-

-
strukturer, der er sårbare overfor ændringer. Den sammenhængende brokvarters bebyggelse er ligeledes sårbar 
over for en svækkelse af de homogene træk i bebyggelsen. 

-

Historisk kort fra slutningen af 1800 tallet.
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Delstrækning 9

KRITERIER FOR INDPASNING

• 
• 

og Palnatokesvej
• 
• 

• 

INDPASNING AF LETBANEN
-

-

-

-

-

-

-

-
ningen.  

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

tre standsningssteder, hhv.  et lige 

men samt et lige inden krydset med 

V

V

N

1:7000

Frederiksgade Pa
ln

at
ok

es
ve

j

Er
ik

sg
ad

e

N
an

se
ns

ga
deBe

ne
dik

tsg
ad

e

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

Fældning af visuelt værdifuldt træ

Forventet nedrivning af bygning

V Fotostandpunkt
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-
PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

-

-
løkkeparken.  En afværgeforanstaltning vil desuden være en bebyggelses- og byrumsplan for krydset mellem 

Letbanen er indpasset på strækningen således, at letbanen vil  opleves som en naturlig del af infrastrukturen.  

Nord
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Åbent center 
og parkering

Tæt beplantning mod vejen

Rækkehusbebyggelse

De gamle amtsbygninger

Plejecenter og ældreboliger

Munkerisv
ej

Ørbæ
kvej

Ørbæ
kvej

Stærmosegårdsvej

Niels Bohrs Allé

Nyborgvej

Tæt beplantningStokbebyggelse

Vi
lla

Åben park
bebyggelse

med grøn kant

IKEA

BYTYPOLOGI

-

STRÆKNINGSKARAKTER 
-

-

-

DELOMRÅDER
På den østlige side længst mod nord ligger Korsløkke-

-
-

-

-
ringsområderne.
 

-

-

-

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N
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-
ter. 

-

-

BELYSNING

-
-

Tæt grøn kant

Tæt grøn kant

N

1:7000

IKEA

Bilka

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Brudt bykant

Beplantning

Værdifuldt træ

Trærækker

Enkeltstående træ

Bykant

Grønne områder

Høj og tæt beplantning
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-

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
-
-

ne afgrænsninger mod øst. Strækningen indeholder ingen særlige be-
varingsværdige bygninger, men den mindre skala villabebyggelse mod 

Den udprægede grønne karakter mod øst er værdifuld og karaktergi-
vende for strækningen, og bør ikke svækkes. Ligeledes er beplantnin-

-

Historisk kort fra slutningen af 1800 tallet.
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KRITERIER FOR INDPASNING

• Strækningens grønne karakter 

INDPASNING AF LETBANEN

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

rakter.  

-

-

-

-

V

N

1:7000

IKEA

Bilka

Stærmosegårdsvej

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

Delvis rydning af beplaningsbælte

V Fotostandpunkt



DEL 3. ANALYSE OG VURDERINGER AF DELSTRÆKNINGER

-
-

øst

øst

vest

vest

PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
Letbanen vurderes at medføre en moderat påvirkning på strækningens karaktergivende og værdifulde for-

-

fra parkeringsarealet.

I videst mulig omfang vil der blive etableret erstatningsbeplantning, der sikrer en rumlig afgrænsning mod 
-

-
arealet. 
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NIELS BOHRS ALLÉ

BYTYPOLOGI
-

-

STRÆKNINGSKARAKTER 

-
-

-

DELOMRÅDER

-

-
-
-

BELYSNING

ikke dominerer her. 

-
-

-

Åbent land

Bebyggelse

Bebyggelse

Historisk kort fra slutningen af 1800 tallet.

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N
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SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

Bilka

N

1:7000

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Beplantning

Trærækker

Enkeltstående træ

Bykant

Grønne områder

Høj og tæt beplantning
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NIELS BOHRS ALLÉ

KRITERIER FOR INDPASNING

• 

 
INDPASNING AF LETBANEN

-
-

-
areal.  

-

-

-

-

ningssted ud foran Bilka.

PÅVIRKNING AF STRÆKNINGENS SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

-
beplantning. Indpasning af letbanen sikrer fastholdelsen af den grønne karakter. Såfremt letbanen etableres 
på et underlag af græs, vil letbanen fra Bilka opleves som en del af beplantningsbæltet.   

Letbanen er indpasset på strækningen således, at letbanen vil  opleves som en naturlig afgrænsning af par-

-

-

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække

V Fotostandpunkt

V

Bilka

N

1:7000
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FORSKER-OG

BYTYPOLOGI
-

-
-

PROJEKTET
-

-

STRÆKNINGSKARAKTER

DELOMRÅDER
-
-
-

-

land mod øst og vest . 

-

-
-

-

-

 
PLANLAGTE ÆNDRINGER
Strukturplan for Forsker- og Videnparken, Scandinavian 
Cortex Park

-
-
-

-

-

-

-

Lokalplan nr. 4-703 1. etape Forsker- og Videnparken, 
Cortex Park

-

-

-

Åbent land

Bebyggelse
Bebyggelse

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N
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- SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

indpasning af nye elementer.

Den centrale byplads i bebyggelsen, Scandinavian Cortex Park , der er beliggende på tværs af korrido-

Kig l plads
bygningsstruktur

Moseskovvej

Moseskov

Lindved Å

N

1:7000

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Trærækker

Enkeltstående træ

Bykant

Grønne områder

Høj og tæt beplantning

Kig
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FORSKER- OG 

KRITERIER FOR INDPASNING

• 

• 

INDPASNING AF LETBANEN

-

-
-

-

 

-

-
-

-

-
-

PÅVIRKNING AF DE SÆRLIGE VÆRDIFULDE OG SÅRBARE FORHOLD
Anlæg af letbanen vurderes at medføre en ubetydelig påvirkning på strækningens karaktergivende og værdi-
fulde forhold. På strækningen vil letbanen opleves som en integreret del af området. Standsningsstedet ved den 

-
gelse.  

Parks særlige bebyggelsesstruktur. 

V

Moseskovvej

Moseskov

Lindved Å

N
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Letbanetracé og skel mellem strækninger

Mulig fældning af trærække
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Delstrækning 13
SYDDANSK UNIVERSITET

BYTYPOLOGI
SDU er en tæt bebyggelse omgivet af skov og åbne mar-
ker.  

STRÆKNINGSKARAKTER 
Strækningen forløber fra Moseskov nord for Syddansk 

-

strækningen er den meget lukkede afgrænsning af en 
-

tetsområdet. 

DELOMRÅDER
Nordligst er delstrækningen omgivet af Moseskoven på 
begge sider af vejen. På den østlige side, længst mod 
nord, ligger den eneste pladsåbning - ankomspladsen 

tæt og bymæssig bygningsfacade, der på den sydligste 
del har en kolonnade under bygningsudkragningen. På 

korridoren.  Sydligst åbner rummet sig op igen, hvor der 
særligt mod øst er en mere åben beplantningsstruktur. 

RUMLIGE VISUELLE FORHOLD 
Skovene nord og syd for universitetet tjener som en ind-

en selvstændig enklave eller bymæssig lomme i landska-

skoven, hvor universitetsbyggeriet dukker op, som man 
kommer rundt i svinget. Moseskoven har nogle karakte-

-

Selve universitetskomplekset fremstår homogen og 

Ankomstpladsen med universitetets hovedindgang er et 
-

faciliteter på universitetet. Den lige vejstrækning gen-
nem universitetet bliver underopdelt af gangbroer og en 
større overdækning af vejen. 

BELYSNING
I den forholdsvis snævre passage mellem SDU’s bygnin-
ger er vejen oplyst dels af en række lave standere og dels 
af de spotlys, der er opsat under bygningernes udhæng, 
så der skabes oplyste arkader. 

Skov

Skov

SDU

Samlet homogen
bebyggelse

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder
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Lysforhold ved universitetet.

Grøn vold langs Campusvej.Moseskovens markante skovbryn skaber en tunnelligende oplevelse. Pladsdannelse ved universitetet.

Grøn vold

Kolonnade

Kolonnade
Overdækning

Gangbro

Gangbro

Åbent kig 

Ankomstplads
Primært byrum

Markant skovbryn

Ca
m

pu
sv

ej

Moseskovvej

Moseskov

Killerup Fællesskov
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Beplantning

Bykant

Trærækker

Grønne områder

Hegn

Enkeltstående træ

Høj og tæt beplantning

Kig

Overdækning

Ankomstplads
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SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD
KULTURHISTORISKE VÆRDIER
SDU er indrammet af bondeskove fra 1800-tallet. Disse 
skovstrukturer er nænsomt bevaret i vid udstrækning i 
forbindelse med opførelse af universitetet. 

Universitet er påbegyndt opført omkring 1970 på det, 
der dengang var en bar mark nord for Herregårdsland-
skabet omkring Hollufgård. 

-
striarkitektoniske materialevalg i form af beton og cor-
tenstål - men også et monument over velfærdsstatens 
store byggerier, der fra statens side er blevet styret, så 
der er opnået en sammenhængende udbygningsplan og 

materialevalg og den fæstning/middelalderborg-lignen-
de struktur med bygninger med små vinduer omkranset 
af høje volde. 
 
Der er ingen udpegede kulturmiljøer, bevaringsværdige 

denne del af strækningen.

PLANLAGTE ÆNDRINGER
-

dansk Universitet, Nyt Odense Universitetshospital og 
Scandinavian Cortex Park. Se beskrivelse af strukturpla-
nen for hele campus området ovenfor under delstrækni-
nen Scandianvian Cortex Park. 

Lokalplanområdet er beliggende omkring Campusvej 
i Odense Syd i det store grønne område mellem Niels 
Bohrs Allé og Hestehaven og mellem Munkebjergvej og 

mulighed for at sikre Syddansk Universitet Odense udvi-
delsesmuligheder. Lokalplanen muliggør en fortætning af 
byggeriet indenfor det eksisterende universitetsområde 
med et centralt placeret 10 etagers tårn. Øst for den ek-
sisterende bebyggelse kan der opføres ny bebyggelse i 

Historisk kort fra slutningen af 1800 tallet.

Lokalplan kort der viser de planlagte udbygningsmuligheder.
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Kompakt og homogen bygningskompleks med gangbroer.
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Vurdering
Delstrækning 13

SYDDANSK UNIVERSITET

KRITERIER FOR INDPASNING

• Strækningens kompakte og homogene bebyggelses-
struktur med broer på tværs af det snævre vejrum.

• Moseskovens skovbryn.

INDPASNING AF LETBANEN
Anlæg af letbanen på strækningen medfører et øget ve-
judlæg gennem Moseskoven, som resulterer i fældning 
af en række træer. Ved anlæg af letbanen ved SDU vil 

-
ket betyder at letbanen kun vil få en ubetydelig påvirk-
ning på vejens afgrænsninger gennem universitetskom-
plekset. Ved standsningsstederne vil der dog være en 
mindre påvirkning af den beplantede jordvold mod vest, 
samt beplantningen vest for det sydlige standsningssted.

Letbanen vil forløbe på et underlag af græs eller på en 
fast belægning på strækningen. På strækningen er køre-
strømsledninger enten facadeophængt eller monteret 
på master. Placering af eventuelle master fastlægges i 
senere faser. 

RUMLIG VISUEL PÅVIRKNING
Anlæg af letbanen vil medføre en moderat påvirkning af 
den rumlige visuelle oplevelse af strækningen, idet letba-

præg. Som vist på visualiseringen vil standsningsstederne 
præge oplevelsen af det snævre gaderum, idet de yderli-
ge vil forstærke strækningens kompakte karakter. Stands-

styrke pladsdannelsens karakter som ankomstpunkt. 

Fældningen af træer ved Moseskoven vil få en mindre 
betydning for oplevelsen af skoven som et afgrænsende 
volumen, idet skoven stadig rumligt vil afgrænse forsker- 
og videnparken, Scandinavian Cortex Park fra universite-
tet. 

Såfremt letbanen anlægges på et underlag af græs, vil 

vest. Strækningen vil således få styrket sit grønne præg, 

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Ved anlæg af letbanen vil der i videst muligt omfang bli-

-
seskoven. Der vil i projektets senere faser blive fastlagt 
nærmere principper for erstatningsbeplantning.

Letbanen vil på strækningen forløbe gennem Moseskoven 
i midten af vejen med videre forløb gennem Syddansk Uni-
versitet (SDU) i den vestlige side af Campusvej. Lige inden 
bebyggelsens overdækning, der forbinder på tværs af Cam-

i midten af vejen. Lige syd for bygningen slår letbanen et 

Fællesskov. På strækningen er der to standsningssteder, 
hhv. et i den nordlige del af universitetetsområdet og et i 
den sydlige del af universitetsområdet. 

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Mulig fældning af trærække

Mulig rydning af en del af 
et beplantningsbælte

Fældning af trærække

Mulig påvirkning af ejendom
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Delstrækning 14
NYT ODENSE 

UNIVERSITETSHOSPITAL

TYPOLOGI
Nyt OUH og udbygningen af SDU er en meget tæt be-

-
gende værdifulde landskab af henholdsvis skov og våd-
område. 

PROJEKTET
Udvidelse af Syddansk Universitet og Nyt Odense Univer-
sitetshospital

-

og sundhed ved udvidelsen af Syddansk Universitet på 
ca. 70.000 m -

-
kebjergvej. 

Udbygningen af SDU med et nyt Sundhedsvidenskabeligt 
Fakultet (Nyt SUND) tager udgangspunkt i en viderefø-
relse af SDUs klare bygningsstruktur og arkitektoniske 
formsprog. En bred bygningskrop placeres i forlængelse 
af den eksisterende i niveau med SDUs stueniveau. Byg-

over terræn, hvilket giver mulighed for en krydsning af 

vandløbet Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i 
-
-
-

kring Killerup Rende. Der etableres en ny hovedindgang 

den nye forplads ved hovedindgangen ankommer man 

. Det nye hospital placeres på 
bar mark umiddelbart syd for Syddansk Universitet. Be-

-
dranter omkring vidensaksen, som forløber nord-syd, og 
binder Nyt SUND sammen med Nyt OUH. Behandlings-
bygningerne forløber øst-vest i strukturen. Konkurren-
ceforslaget anvender et kompakt bymæssigt hovedgreb 

struktur er opbygget omkring et belagt urbant hoved-

rundt om bebyggelsen i en oval form. Strøget åbner sig i 

nord for at kulminere i en karakterfuld pladsdannelse 

-
kringliggende landskab. Det vestlige rum sikres en do-
minerende grøn karakter. Det østlige rum gives et mere 
urbant præg, hvor letbanen også vil passere igennem.

Det realiserede supersygehus byggeri samt udbygnin-
gen af SDU, tager udgangspunkt i det byggeprogram der 

Den rivende udvikling omkring Campusområdet i Oden-
se med opførelse af Nyt OUH, Forsker- og Vidensparken 

-
torvejen, hvorved der etableres en direkte forbindelse 

mellem motorvejen og det nye campusområde. Projek-
tet Munkebjergvejs forlængelse er beskrevet i en VVM-

STRÆKNINGSKARAKTER
-

gene struktur med et forholdsvist smalt vejrum, som let-
banetracéet vil forløbe igennem. Dog er der i nord og syd 

-
ningens ellers lukkede karakter.  

DELOMRÅDER
I nord forløber strækningen igennem en skov, som er ka-
rakteristeret ved markante skovbryn og en generel tæt 

-

+

Skov

Skov

Skov

Åbent land

Parkering

Parkering

Parkering og
teknisk anlæg

Bebyggelse

Bebyggelse

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder
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-

rummet på begge sider af vejen stramt afgrænset af fa-

med vejen. Længere mod syd ligger en parkeringsplads  
og en plads markeret af en høj bygning. Helt mod syd er 

en helikopterlandingsplads, som hæver sig markant over 

som dog fremstår mindre tæt end skoven mod nord. 

PROJEKTETS RUMLIGE VISUELLE FORHOLD
Strækningen opleves som meget tæt og homogen, skabt 
af en kompakt og homogen bebyggelsesstruktur samt af 
skovene og vådområdet.
Skovene nord og syd for Nyt SUND og Nyt OUH marke-

-
brynet mod syd. Helikopterlandepladsen opleves som et 
meget markant landskabselement på den sydlige stræk-
ning. 

PLANLAGTE ÆNDRINGER

-
området omkring SDU, Nyt OUH og Scandinavian Cortex 

kvaliteter i området. Med planen er det målet, at land-

-
-

hold, biodiversitet og oplevelsesværdi. Planen er blevet 

gennem den snævre passage gennem skoven, hvor SDU’s 
nye bygninger samt Nyt OUH ligger i synsaksen. Skoven 
er ligesom de stramme facadelinjer på begge sider af ve-
jen meget velafgrænsede, og giver en næsten tunnellig-
nende fornemmelse. De tværgående broer understreger 
rummets markante afgrænsninger samt tunnellignende 
karakter. 

generelt velafgrænsede strækning. Her er der lange kig 
udover det åbne vådområde med vandløb samt mod 

-
komstpladsen i nord en åbning i bygningsstrukturen, 

og desuden markerer pladsens betydning som primære 
ankomstpunkt. Ved parkeringspladserne åbnes rummet 

udarbejdet for at sikre synergi mellem Syddansk Univer-
sitet, nyt Odense Universitetshospital, Scandinavian Cor-

-

-

på et overordnet niveau, hvor der skal placeres infra-

areal, så naturen kan videreudvikles. Den gennemgå-

hvor bebyggelsesenklaverne lægger sig omkring. Moses-
kov adskiller Scandinavian Cortex Park og Syddansk Uni-
versitet. Killerup Rende bliver det landskabelige element, 
der adskiller SDU og Nyt OUH. Killerup Rende, der er et 

+
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Lindved Å ca. 500 øst for. Killerup Rende er beliggende 
i en lavning i terrænet langs med den østvest-gående 

fastholdes en tæt skovbeplantning. 

Lokalplanområdet er beliggende omkring Campusvej 
i Odense Syd i det store grønne område mellem Niels 
Bohrs Allé og Hestehaven og mellem Munkebjergvej og 

mulighed for at sikre Syddansk Universitet Odense ud-
videlsesmuligheder. Lokalplanen muliggør en fortætning 
af byggeriet indenfor det eksisterende universitetsområ-
de med et centralt placeret 10 etagers tårn. Øst for den 
eksisterende bebyggelse kan der opføres ny bebyggelse 

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for Munkebjerg-

planmæssige grundlag for anlæg af vejen. Formålet er at 
etablere en vej, der forbinder Niels Bohrs Allé med mo-

NYT OUH
Tegningsmateriale til arealdokumentation
23. November 2012

2

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

Visualisering af nyt OUH.
Visualisering af nyt OUH.

-
navian Cortex Park, Nyt SUND og Nyt OUH. Vejen vil bi-

vejnet, hvor her især tænkes på Svendborgvej. Vejen 

-
råde mod øst, som skal rumme Scandinavian Cortex Park, 
udvidelsen af Syddansk Universitet og Nyt OUH. 

Med realiseringen af de nævnte projekter vil området 
fremstå som Fyns absolut mest videnstunge område, der 
vil være en generator for den kommende storbyudvikling 
i Odense. Området er derfor højt prioriteret i kommu-
nens strategiske udviklingsprojekter. 
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Vurdering
Delstrækning 14

NYT ODENSE 
UNIVERSITETSHOSPITAL

KRITERIER FOR INDPASNING

• Strækningens homogene og kompakte struktur af 
bygninger, samt skov.

• Vådområdet i nord med Killerup Rende 

INDPASNING AF LETBANEN
Etablering af letbanen på strækningen vil betyde fæld-
ning af en mindre del af Killerup Fællesskov, og krydsnin-
gen af Killerup Rende vil kræve et broanlæg på tværs af 
renden.  Desuden vil anlæg af letbanen betyde fældning 
træer langs tracéet i Hjallese Skov. På den øvrige del af 
strækningen har letbanen ingen indvirkning på stræk-
ningens rumlige afgrænsninger. 

På strækningen vil letbanen forløbe på enten en fast 
belægning eller på et græsunderlag. På strækningen vil 
letbanens kørestrømsledninger være facadeophængt 
eller være monteret på master. Placering af eventuelle 
master fastlægges i senere faser. 

RUMLIGE VISUEL PÅVIRKNING  
Letbanen vil ikke påvirke oplevelsen af strækningens ho-

mogene og kompakte struktur af bygninger samt skov. 
Fældning af træer i Killerup Fællesskov har en mindre 
betydning for oplevelsen af strækningen, idet skoven i 
forvejen brydes af udvidelsen af SDU. Fældning af træ-
er i Hjallese Skov har som vist på visualiseringen ingen 
betydning for oplevelsen af skoven som et kompakt af-
grænsende volumen.

Letbanens forløb over Killerup Rende vil præge oplevel-
sen af det nyetablerede vådområde, idet broen stedvis 
vil blokere for kiggene langs renden. Letbanen vil des-

oplevelsen af vådområdets sammenhæng på tværs. Kø-

teknisk præg, men i den sydlige del af området vil det 
kun medføre en mindre påvirkning, idet området i for-
vejen har et vist teknisk præg med vejanlæg, parkerings-
arealer samt helikopterlandingsplads.

-

den vil styrke pladsens karakter som ankomstpunkt. Li-
geledes vil standsningsstedet opleves som en integreret 
del af pladsen. 

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

sideafskærmning som mulig for at minimere broens bar-
-

samt Hjallese Skov. Der vil i projektets senere faser blive 
fastlagt nærmere principper for erstatningsbeplantning.

Letbanen vil på strækningen forløbe over vandløbet 

-

med standsningssted ved pladsen i nord samt et 
standsningssted i den helt sydlige del af Nyt OUH.

+ V
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Visualisering af den planlagte opførsel af Nyt OUH.

Visualisering der viser området syd for Nyt OUH med den planlagte parkeringsplads og helikopterlandingsplads. 

Visualiseringen viser den planlagte opførsel af Nyt OUH og vådområdet i nord. Letbanens forløb gennem området vil være barriere-

Visualisering der viser det ny anlagte parkeringsareal samt helikopter landingsbane på den sydlige del af Nyt OUH, 
som letbanen vil forløbe igennem. Letbanen vil ikke påvirke området samt skoven som afgrænsende volumen. 
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Delstrækning 15
HESTEHAVEN

BYTYPOLOGI
Hestehaven er i særlig grad præget af sin beliggenhed i 
byranden. Blandingen af forstadsboligbebyggelse, tung 
industri og åbent land med markant infrastruktur giver 
strækningen en sammensat karakter.

STRÆKNINGSKARAKTER 
-
-

strækningen er den smalle landevej med 1 spor i hver 
-
-

kante infrastruktur-anlæg i syd samt åbent land i nord. 
Vejrummet fremstår ligeledes med et vist teknisk præg, 
idet der er el-ledninger udspændt mellem lygtepælene.

DELOMRÅDER
Længst mod øst forløber delstrækningen fra Hjallese 

-
skabet præges af den nyetablerede Munkebjergvejs for-
længelse, af en mindre skov samt af en markant jordvold, 
der afgrænser det åbne landskabsrum mod vest. Mod 

på nordsiden, ligger et industriareal med udendørs op-
lag helt ud mod vejen. Ved siden af industriarealet  ligger 
en gård gemt bag en mindre skovparcel. Munkebjergvejs 

nordsiden karakteriseret ved en åben, grøn strækning 
med en enkelt sø, samt hegnsstrukturer diagonalt på ve-

stor skala. På den vestligste halvdel af sydsiden ligger et 
erhvervsområde med bl.a. bilforhandlere. På den nord-
lige side af strækningen længst mod vest ligger villa- og 
rækkehusbebyggelse. Rækkehusbebyggelsen er afgræn-
set mod vejen af hegn beplantet med enkelte træer, og 
villaerne er afgrænset mod vejen af et tæt beplantnings-
bælte. 

RUMLIGE VISUELLE FORHOLD 
-

byggelsen opleves som et overvejende åbent rum med 

for Hestehaven er præget af Munkebjergvejens forlæn-
-

ninger syd for motorvejen. Enkelte steder kan man stadig 
ane hegnsstrukturerne, som er en rest af herregårds-
landskabet omkring Hollufgård. Fra rækkehusbebyggel-
sen opleves strækningen mere lukket og med en mere 
bymæssig karakter. 

Den grønne indramning af den nordlige side af vejen er et 
-

rum indrammet af skovene ved Campusområdet.  Der er 
ligeledes lange kig på den sydøstlige del af strækningen. 

Den varierende bebyggelse, de tekniske anlæg samt 
-

rakter, som dog delvis bindes sammen af vejrummets 
beplantninger. 

Industri 
stor skala

Erhverv/Industri 

Parcelhus
60’erne

Gård i det 
åbne land

 Åbent land

 Åbent land

 Åbent land

IndustriNy bebyggelse
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En grøn lomme langs den nordlige del strækningen.
Munkebjergvejs forlængelse vil ligeledes være synlig herfra, når 
den er etableret.

samt en trærække.

BELYSNING
Hestehaven er oplyst af høje standere langs den nordlige 
side af vejen. 

arealer i den østlige ende af Hestehaven. I den vestlige 
ende er der desuden facadelys fra bilforhandlerne på 
sydsiden.

+
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KULTURHISTORISKE VÆRDIER
Hestehaven eller Hjallese Hestehave er dels betegnelsen 
på skoven der ligger mellem vejen Hestehaven og Cam-

fra Hjallese hvoraf få af gårdene stadig eksisterer og er 
udpeget som bevaringsværdige. Gården beliggende lige 
øst for Munkebjergvejs forlængelse, fremstår dog meget 
forfalden. 

Den resterende bebyggelse omkring Hestehaven er op-
ført fra ca. 1960 og frem. Mest interessant er Roulunds 
fabrikker, der nu huser COOPs store centrallager bag 
nogle af de oprindelige industribygninger fra 60’erne. 
Der er ingen udpegede kulturmiljøer og bevaringsvær-

PLANLAGTE ÆNDRINGER

-

Lokalplanområdet er beliggende nord for Hestehaven 

omgivet af eksisterende boliger. Lokalplanen er udarbej-
-

etableres et beplantningsbælte.

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for Munkebjerg-

planmæssige grundlag for anlæg af vejen. Formålet er at 
etablere en vej, der forbinder Niels Bohrs Allé med mo-

og Videnparken, Nyt SUND og Nyt OUH. Vejen vil bidrage 
-

at ligge imellem den eksisterende bymasse mod vest og 

som skal rumme Forsker- og Videnparken, Cortex Park, 
udvidelsen af Syddansk Universitet og Nyt OUH. 

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD 

Historisk kort fra slutnignen af 1800 tallet. Lysforhold på den vestlige del af strækningen.
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Hjallesevej opleves som et overvejende grønt vejrum.
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Vurdering
Delstrækning 15

HESTEHAVEN

KRITERIER FOR INDPASNING

• 

INDPASNING AF LETBANEN 
Anlæg af letbanen betyder, at Hestehaven lukkes for 

-

øget vejudlæg på den sydlige side af Hestehaven fra sko-

vil ikke medføre nedrivning af bygninger eller nævne-
værdig fældning af beplantning. Anlæg af Park and Ride 
anlægget, vedligeholdelsescenter og depot betyder en 
omdannelse af det eksisterende åbne areal ved Munke-
bjergvejs forlængelse. Endvidere vil letbanetracéet på-
virke skovparcellen syd for den bevaringsværdige gård 
beliggende vest for industriområdet mod nord. Det er 
usikkert hvorvidt anlæg af letbanen eller etablering  af 
Munkebjergvejs forlængelse vil medføre nedrivning af 
den bevaringsværdige gård markeret på kortet.  Gården 

forventes bevaret. 

Letbanen vil på strækningen forløbe på et græsunderlag 
eller på en fast belægning. Kørestrømsledningerne for-
ventes monteret på master. Placering af master fastlæg-
ges i senere faser. Park and Ride anlægget vil resultere i 
etablering af et parkeringsareal, et vedligeholdelsescen-
ter samt et større depot med en forventet højde på ca. 
10m.  

RUMLIG VISUEL PÅVIRKNING
Strækningens værdifulde kig vurderes ikke at blive på-

varierede landskab i nord bibeholdes. Kørestrømsma-

præg. 
Rydning af skovparcellen foran den udpegede bevarings-
værdige gård har dog betydning for strækningens karak-

ter mod nord med en rytme af lukkede og åbne land-
skabsrum. 

Park and Ride anlægget og depotet samt rydning af 
skovparcellen mod syd er visuelt de største påvirknin-
ger af strækningen, idet de vil forandre oplevelsen af 
det åbne landskab mod syd. Det eksisterende landskab 
er karakteriseret ved et teknisk præget landskab med 

-
spændingsanlæg. Park and Ride anlægget, depotet og 

-

Såfremt letbanen anlægges på et græsunderlag vurde-
-

AFVÆRGEFORANSTALTNING

det at Park and Ride anlægget får et grønt udtryk.  
Ved anlæg af letbanen vil der i videst muligt omfang blive 

-
ningen. Erstatningsbeplantningen vil etableres hvor det 

faser blive fastlagt nærmere principper for erstatnings-
beplantning.

+

V

Hjallesegade

Bjørnem
osevej

Svendborgvej

M
unkebjergvej

N

1:7000
-

Park and Ride

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Mulig påvirkning af ejendom

Fældning af trærække

Delvis rydning af beplaningsbælte
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Principsnit gennem Hestehaven. Skala 1:200.

og lagerbygninger. 

syd nord
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Delstrækning 16
HJALLESE

BYTYPOLOGI
Området har en bymæssig forstadskarakter og fremstår 
uden et særligt center. 

STRÆKNINGSKARAKTER
Strækningen forløber fra krydset ved Hjallesegade og 

-

bagsideareal, som forløber gennem et område med 
en meget sammensat karakter, med industri- og er-
hvervspræg i middel skala og med få grønne træk. Ter-
rænet er overvejende jævnt på hele strækningen. Stræk-
ningen fremstår med et vist teknisk præg, idet der fra 
lygtepælene er udspændt el-ledninger og banestræknin-
gen er afgrænset med hegn. 

DELOMRÅDER

-

sydsiden af Hjallesegade ligger et sammenhængende 

Området fremstår således uden tydelige mønstre i be-
byggelsen. Selve gaderummet er derfor områdets sam-
menbindende element på den første del af strækningen.

Strækningen langs den eksisterende jernbane har karak-
ter af bagside, da bebyggelserne mod vest overvejende 

-

og varieret pga. den tomme byggegrund og bebyggel-
sens varierede vinkling på vejen.  

BELYSNING

østlige side af den lukkede vej, og banen har generelt en 

Der er ikke dominerende facadelys eller større belyste 

boligområde orienterer sig mod Svendborgvej. Beplant-
-

de et grønt præg.  På sydsiden af Hjallesegade ligger et 
-

skovparcel. Ved jernbaneoverskæringen slår stræknin-
-

beplantning, samt bagsiden af en erhvervsbygning. Mod 
øst er der hegn ind mod den tomme byggegrund (Tasso), 

skala med trærækker foran bebyggelsen. 

RUMLIG VISUELLE FORHOLD 
Strækningens omgivende bebyggelse fremstår kompleks 
og er sammensat af mange forskellige typer af bygnin-

rumlige afgrænsning desuden meget varieret. Flere ste-

Tank-

Villa

Erhverv  2 etager

2-3 etager

Blandet 
erhverv

Ensartede
     villaer

Parkering

Parcelhuse

Hestehaven
Industri

1-1½ etage
erhverv

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 
Markering af delområder

1:7000

N
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Nuværende belysning langs banen.

Kig l åben grund

TASSO grunden.

Hjallesegade
Hestehaven

Svendborgvej

N

1:7000

Baneplacering og skel 
mellem strækninger 

Bykant

Bevaringsværdi 4

Beplantning

Trærækker

Enkeltstående træ

Grønne områder

Høj og tæt beplantning

Kig
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Historisk kort fra slutningen af 1800 tallet. 

KULTURHISTORISKE VÆRDIER
Det oprindelige Hjallese udgøres af landsbyen Hjallese, 
der har ligget som en vejby på begge sider af Hjalleses-
gade - dog ikke på den strækning af Hjallesegade, hvor 
letbanen planlægges etableret. 

at der opføres boliger, der binder den oprindelige vej-

igennem hverken et historisk eller nuværende bymæs-
sig centrum. Men letbanen forløber langs de infrastruk-

som er oprindelige historiske strukturer i området. 

Der er ingen udpegede bevaringsværdige bygninger, kul-

denne del af letbanestrækningen. 

PLANLAGTE ÆNDRINGER

Tasso-grunden er udpeget som byomdannelsesområde i 
-
-

bejdet en lokalplan for området. Tasso-grunden består i 
dag af en tom byggegrund, da den eksisterende bebyg-

-
gelse eller som etagehuse. Der vil fortsat være mulighed 

-
cent på 50 vil det være muligt at opføre knap 8.000 m  
ny bebyggelse og omdanne ca. 80.000 m  bebyggelse.

Med de nye planer for området vil det være muligt at 
forandre områdets bagsidekarakter, da byomdannelses-

SÆRLIGE VÆRDIFULDE ELLER SÅRBARE FORHOLD

Den eksisterende jernbane.
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Vejrummet ved den eksisterende jernbane har bagside karakter.
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Vurdering
Delstrækning 16

HJALLESE

KRITERIER FOR INDPASNING
Strækningen fremstår uden klare karaktergivende ele-
menter. En god arkitektonisk indpasning af letbanen har 

-
menhæng og struktur. 

INDPASNING AF LETBANEN
Anlæg af letbanen vil medføre en udvidelse af det ek-
sisterende vejareal på strækningen langs Hjallesegade.  
Udvidelsen af vejarealet langs Hjallesegade betyder, at 
der inddrages areal på den nordlige side af vejen, hen-

Langs Egelundsvej og den eksisterende jernbane vil ind-
pasning af letbanen medføre fældning af et lavt buskads 
på den sydlige del af strækningen. 

Letbanen vil forløbe på et underlag af græs eller på en 
fast belægning på hele strækningen. Kørestrømslednin-
gerne forventes monteret på master. Placering af master 
fastlægges i senere faser.

RUMLIG VISUEL PÅVIRKNING
Anlæg af letbanen vil ikke påvirke vejrummet på Hjal-

Hjallesegade Hestehaven
Svendborgvej

N

1:7000

et vist teknisk præg. Den sidste del af strækningen, som 
forløber dels på Egelundsvej og dels langs det eksiste-
rende jernbanetracé har i dag en bagside-karakter. Her 

-

som nyt knudepunkt. Letbanen kan ligeledes, i samspil 

betyde en forskønnelse af Hjallese. 

Såfremt letbanen anlægges på et underlag af græs vil 

nordlige side af vejen. Lige inden jernbaneoverskæ-

parallelt med den eksisterende jernbane. På stræk-
ningen er der et standsningssted ved Hjallese Sta-

Letbanetracé og skel mellem strækninger

Fældning af trærække
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syd nord
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4. IKKE TEKNISK RESUMÉ

LETBANENS INDPASNING I BYRUM OG LANDSKAB
Letbanen vil blive et markant nyt arkitektonisk element 
i Odense. Standsningsstederne vil få et ensartet og let 
genkendeligt udtryk, der visuelt vil blive et stærkt ikon 

byrummene blive anlagt i samme materiale som den ek-
sisterende belægning, for at integrere letbanen i byrum-
met. På andre strækninger tænkes sporarealet udført 

-

i bybilledet og opleves som en naturlig del af infrastruk-
turen. 

Letbanen vil i stort omfang blive indpasset i de eksiste-
rende byrum i Odense. Ved Thomas B. Thriges Gade, 
Scandinavian Cortex Park og Nyt Odense Universitets 
Hospital vil letbanen være et væsentligt element i den 

-
-
-

af letbanen blive anlagt et Park and Ride anlæg, et ved-
ligeholdelsescenter og et depot, hvorved landskabets 
karakter som åbent land vil blive ændret. I dag er land-
skabet mod syd forstyrret af tekniske anlæg, og anlæg 

området.

Som følge af anlæg af letbanen planlægges der nedriv-
ning af en række bygninger. Ingen af disse bygninger er 
udpeget som bevaringsværdige.  Enkelte af bygningerne 

-
kant. Som afværgeforanstaltning vil der gives mulighed 
for opførsel af ny bebyggelse. 

Letbanen er på strækningen forsøgt indpasset således, 
-

læg af letbanen vil dog medføre fældning af beplantning 

fældningen værdifulde træer. Fældning af træer som føl-

i forholdet 1:2, dvs. at der plantes to nye træer for hvert 
træ, der fældes. Træerne vil så vidt muligt forsøges ind-

-

tet. Langt størstedelen af strækningen vil således på sigt 

Letbanestrækningen er inddelt i 16 homogene delstræk-
ninger, og på baggrund af en kortlægning af delstræk-
ningernes særlige værdifulde og sårbare forhold, er der 

indpasning. Indpasningen af letbanen på delstræknin-
gerne er gennemført på baggrund af disse kriterier.  Kri-

sker mindst mulig påvirkning af bygninger, beplantninger 
herunder værdifulde og karaktergivende træer, kulturhi-
storiske træk, fredede/bevaringsværdige bygninger og/
eller værdifulde kig.  

PÅVIRKNING AF DE ENKELTE DELSTRÆKNINGER
På strækningen Rismarksvej vil letbanetracéet med sit 

-

afgrænsninger vil blive påvirket ved indpasning af letba-
nen. Der vil så vidt muligt blive etableret erstatningsbe-

karakter. Anlæg af standsningsstedet ved Tarup Centret 
-

-
ges på et underlag af græs, vil græstracéet ligeledes un-

Højstrupvej -
ninger og store grønne rundkørsler et særlig karakteri-

-
banen. Der vil blive etableret erstatningsbeplantning 

fremstå med den samme grønne karakter, som det gør i 

med strækningens grønne karakter.

Strækningen Bolbro er særligt karakteriseret ved den 
homogene og helt symmetriske bebyggelse og beplant-

-

-

-

På strækningen Middelfartvej vil indpasning af letbanen 
-

vil ligeledes bevares ved anlæg af letbanen. Forpladsen 
-

tonisk for at imødekomme påvirkningen af den værdi-
fulde bygning.

Strækningen  er karakterise-
ret ved en særlig rytme af tæt brokvarter- og midtbybe-

større beliggende bebyggelser på den nordlige side af 

bygninger i form af Toldkammeret, de gamle bane-
gårdsbygninger, Odense Slot samt bebyggelsen mel-
lem Kongensgade og Jernbanegade. Ligeledes rummer 

-
gensgade. Indpasning af letbanen sikrer strækningens 
værdifulde bygninger og de visuelle sammenhænge, 
som dog delvist vil blive forstyrret af ledningsanlæg. 

-

karakter. På strækningen vil der så vidt muligt etableres 
erstatningsbeplantning. På strækningen forventes der to 
nedrivninger. Ingen af bygningerne er bevaringsværdige, 

Ved nedrivningerne gives der mulighed for opførsel af 

en lokal pladsdannelse eller lommepark, som vil styrke 

med letbanen.
Standsningsstedet ved Odense Banegård Center samt 

forplads vil forstærke pladsens karakter som centralt 

På strækningen Thomas B. Thriges Gade vil letbanen op-
leves som en integreret del af den nye fodgængervenlige 

-
byen ved indpasning af letbanen. Kørestrømsledninger-

Sct. Albani Kirke vil kørestrømsledningerne påvirke ople-
velsen af den værdifulde bygning markant.  

 midtby præg med tæt bebyggelse og sær-
lige kulturhistorisk fortælling i form af Albanibryggeriet 
er særlige værdifulde strukturer, som der ved indpas-

-
strømsledninger og evt. master vil forstyrre oplevelsen 
af strækningens værdifulde bygninger som Albanibryg-
geriet, Domhuset og det gamle sygehus. Desuden vil kø-
restrømsanlægget påvirke strækningens værdifulde  kig 

-

-
sesrig strækning. Indpasning af letbanen sikrer i stort 
omfang disse træk. Dog brydes den strukturgivende 
hækbeplantning på Benedikts Plads ved anlæg af letba-
nen. Anlæg af letbanen på Benedikts Plads vil medføre 

mulighed for en udvidelse af pladsen, og vil skabe op-
levelsen af en mere fredelig plads. Standsningsstedet 

-
diktsgade fældes den sydlige midterrabatbeplantning og 

-

standsningsstedet centralt på pladsen og etablere en ny 
rumlig afgrænsning mod nord.

Nyborgvej er særligt karakteriseret ved en sammensat 
bebyggelse, som enkelte steder bindes sammen af ræk-
ker af formklippede rønnetræer. På strækningen er der 

-
-

sen af Munkedammen. Letbanen vurderes som struktur, 
særligt hvis den etableres på et underlag af græs, at have 
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De formklippede rønnetræer samt værdifulde træer ved 

-

-
geforanstaltninger for nedrivninger,  vil der gives mulig-
hed for opførsel af ny bebyggelse orienteret mod Ny-

Strækningen Ørbækvej
grønne afgræsning mod øst samt store parkeringsarea-

af letbanen fastholdes den grønne afgrænsning mod øst 

strækningen ved IKEA og Bilka fældes en del af beplant-
-

let. I videst mulig omfang vil der blive etableret erstat-
ningsbeplantning, der sikrer en rumlig afgrænsning mod 

beplantningsplan for afgrænsningens mod Korsløkke-
parken, med henblik på at genetablere en tæt grøn af-

Niels Bohrs Allé

samt midterrabatbeplantning. Den grønne karakter af 

med standsningssted på Bilkas sydlige parkeringsareal. 
Såfremt letbanen etableres på et underlag af græs, vil 

-
ringspladsen.   

På strækningen 
opleves letbanen som en integreret del af 

bebyggelsen. Standsningsstedet centralt på den tvær-

som bindeled for området.  

Strækningen  er særligt kendeteg-
net ved en kompakt struktur af skov og bebyggelse. Ved 

-
tet, hvilket betyder at letbanen kan indpasses på stræk-
ningen uden nævneværdig påvirkning af bebyggelsen. 
Letbanens forløb gennem Moseskoven vil betyde en ud-

som centralt ankomstpunkt. Såfremt letbanen etableres 

bebyggelsen. 

Letbanen forløber på strækningen -
sitets Hospital gennem et åbent vådområde i nord og 
en kompakt og homogen bebyggelsesstruktur mod syd. 
Letbanen vil på strækningen opleves som en integreret 
del af bebyggelsen og mod syd vil standsningsstedet 

-

muligt med en lav sideafskærmning, for at mindske på-
virkningen af kig på langs med vandløbet. Letbanen vil 

særligt forstyrrende i det lysåbne landskab i nord.  

 har en sammensat karakter af industri og 

nord samt industri og et åbent landskab forstyrret af tek-
niske anlæg mod syd. Indpasning af letbanen på stræk-

landskabet mod syd ved etablering af Park and Ride an-
læg, vedligeholdelsescenter samt depot. Såfremt letba-
nen anlægges på et underlag af græs, vil letbanen styrke 
områdets grønne karakter.

Strækningen Hjallese fremstår uden værdifulde struktu-
-

det, som i samspil med byudviklingen på Tasso-grunden 
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