LOKALPLAN

1-863
NYE VEJE I VOLLSMOSE

TEMALOKALPLAN FOR VEJANLÆG

OM PLANLÆGNING
HVAD ER EN LOKALPLAN
En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med
en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne
og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre,
og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører.

PLANSYSTEMET
Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov
om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø.
Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter,
inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold.
I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for
planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan
byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan.
Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages
en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og
må ikke stride mod den overordnede planlægning, for eksempel kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere
end kommuneplanens.

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel områdets anvendelse
udstykninger
vej- og stiforhold
placering og udformning af bebyggelsen
bevaring af bygninger og landskabstræk
sikring af friarealer
etablering af fællesanlæg

OFFENTLIG HØRING
Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse
med planens endelige vedtagelse.

LOKALPLANENS OPBYGNING
Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige
retsvirkninger. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er
bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område.
Kortbilaget viser lokalplanens område.
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OM LOKALPLANEN
Lokalplanen muliggør og regulerer etablering af nye veje og tilhørende forhold såsom skråningsanlæg, beplantning og støjdæmpende
foranstaltninger. Lokalplanen regulerer ikke eksisterende veje, der
ombygges eller forbliver uændret. Lokalplanen indeholder ingen muligheder for nybyggeri.
Lokalplanen beskriver i redegørelsen nye stiforløb, men stierne reguleres ikke med lokalplanen.
Den nuværende lokalplan nr. 1-562 for bydelen Vollsmose gælder
fortsat. Denne lokalplan nr. 1-863 erstatter dog bestemmelser vedrørende udlæg af nye veje. Den gældende lokalplan nr. 1-531 for ny skole
i Vollsmose er også fortsat gældende, dog tilføjes lokalplanen enkelte
bestemmelser, der muliggør en ny vej gennem området. Lokalplan nr.
1-619 for Børnebyen ved Kildegårdsvej ophæves for den del af området,
som er omfattet af denne lokalplan.

Oversigtskortet viser lokalplanområdet. Lokalplanen regulerer dog
kun nye veje, som er vist med gult på oversigtskortet.
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Lokalplan nr. 1-863

Lokalplanområdets placering
i Odense Kommune.

REDEGØRELSE
Redegørelsen indeholder
en gennemgang af
lokalplanens indhold og
lokalplanens forhold til anden
planlægning.

Figur 1. Fra lukket boligområde til åben bydel.

BAGGRUND
I 2012 besluttede Odense Byråd 8 politiske mål for Vollsmose – herunder
et mål om, at Vollsmose ikke skal være et særligt udsat boligområde,
men skal være en bydel i Odense. For at nå dette mål vil det foruden
boligsociale indsatser også kræve markante fysiske forandringer i Vollsmose. Vollsmose skal være en positiv brik i den samlede byudviklingsstrategi i Odense Kommune og skal understøtte Odenses transformation fra stor by til dansk storby. Som led i arbejdet med at vende den
negative udvikling i området, har Odense Byråd i 2015 vedtaget en
Byudviklings- og infrastrukturplan for Vollsmose. Byudviklings- og infrastrukturplanen er en realisering af Kvarterplanen, som blev godkendt
i december 2013 af Odense Byråd. Boligorganisationerne Civica og
Fyns Almennyttig Boligselskab samt Odense Kommune står bag planen
i et partnerskab med beboerne i Vollsmose. Byudviklings- og infrastrukturplanen har været godkendt i forskellige instanser herunder Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i februar 2016.
Ny infrastruktur i form af nye tværgående veje skal bidrage til at binde
Vollsmose tættere sammen med det øvrige Odense, så bydelens potentialer bedre kan udnyttes. De nye veje i Vollsmose skal medvirke til at
understøtte ønsket om øget tilgængelighed og ophold i området og øget
kontakt mellem mennesker. Det er også hensigten, at de nye vejforbindelser skal skabe bedre sammenhæng internt i området mellem bydelens forskellige delområder og funktioner, såsom boliger, institutioner,
servicefunktioner og butikker.
Med den nye infrastruktur forfølges muligheden for en ny og positiv
udvikling af området, herunder på sigt muligheden for ny byudvikling i
området.
Boligselskaberne Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab samt
Odense Kommune ønsker nu at realisere byudviklings- og infrastrukturplanen for Vollsmose.
Jævnfør planlovens § 13 stk. 2 skal der tilvejebringes en lokalplan, før
der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder.
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etableringen af nye veje i
området som led i realiseringen af byudviklings- og infrastrukturplanen.

LOKALPLANOMRÅDET
Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 4 og omfatter bydelen Vollsmose, som er beliggende cirka 3 km nordøst for Odense Centrum.
Lokalplanen regulerer dog kun nye veje i området.
Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Kertemindevej, mod vest
af Ejbygade, mod syd af Åsumvej og mod øst af Vollsmose Allé. Herudover er et mindre areal nord for Kildegårdsvej også en del af lokalplanområdet.
Eksisterende forhold
Vollsmose ligger i den nordøstlige del af Odense. Området blev
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Figur 2. Eksisterende vejstruktur i og omkring lokalplanområdet.

udbygget i perioden fra 1966 til 1982 efter en samlet plan. Bydelen er
planlagt med en klar opdeling af områdets trafik og forskellige funktioner. Bebyggelsen er primært placeret i kanten af området omkring et
stort park- og naturområde i midten.
I Vollsmose er der cirka 3.600 almene boliger – både etagebyggeri og
rækkehuse - med i alt 9.200 indbyggere.
Boligerne i områdets nordlige del består af rækkehuse, mens der i områdets øvrige del fortrinsvist er etageboliger med største bebyggelsestæthed i de tre østlige parker - Birkeparken, Bøgeparken og Egeparken.
Bydelen indeholder desuden centerfunktioner i forbindelse med Vollsmose Torv og Slåenhaven samt flere uddannelses-, kultur og fritidsfunktioner. Dette omfatter blandt andet H.C. Andersens Skolen, Abildgårdskolen, Mulernes Legatskole, boldklubben B1909 og Vollsmose Bibliotek og Kulturhus samt en lang række andre aktiviteter for områdets
beboere.
Området er omkranset af randbeplantning og fire større veje, der
medvirker til, at bydelen virker isoleret og uden sammenhæng til resten
af Odense by. Bebyggelsen i området er opført omkring blinde veje og
store centrale parkeringspladser. Der er ingen gennemgående veje i
området.
Der er i dag en veludbygget stistruktur både internt i Vollsmose og på
6
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Figur 3. Eksisterende stistruktur i og omkring
lokalplanområdet.
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Figur 4. Illustration som viser de eksisterende og nye veje. Ved Vollsmose Torv er vist to
alternative vejføringer.

de omkringliggende veje. Udover stierne langs de overordnede veje
forbinder ”Kertemindestien” Odense Centrum og Vollsmose. Endvidere
er der et stort antal interne stier i Vollsmose. Flere af dem er asfalterede
med belysning, men der er også enkelte grusstier uden belysning.
Fremtidige forhold - projektbeskrivelse
Med lokalplanen gives der mulighed for nye vejforbindelser igennem
området i form af:
Sivegade
En sivegade er en gade eller et byrum, hvor
biler kun må køre med lav hastighed og under
stor hensyntagen til cyklister og fodgængere.

• Ny vejforbindelse mellem Ejbygade og Vollsmose Allé via Vollsmose Torv (bygaden) og sivegader i Granparken, Lærkeparken
og Fyrreparken
• Ny vejforbindelse mellem Gillestedvej og Bøgeparken
• Ny vejforbindelse mellem Tjørnehaven og Birkeparken
• Herudover etableres der nye stier i området.
Nedenfor er de nye veje og stier beskrevet. Stierne reguleres dog ikke
med lokalplanen, idet disse ikke er lokalplanpligtige, ligesom det ikke er
alle forhold, som beskrives nedenfor omkring de nye veje, der reguleres
med lokalplanen.

Lokalplan nr. 1-863
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Figur 5. Illustration der viser eksempel på bygaden. Ikke alle detaljer som for eksempel
fartdæmpende foranstaltninger er vist på illustrationen.

Figur 6. Eksempel på Bygade.

Bygaden
Den nye bygade, som vist på figur 7, tilsluttes Ejbygade i det signalregulerede kryds ved Risingsvej. Fra Ejbygade erstatter bygaden den
eksisterende ”Centerstien” frem til parkeringspladsen ved Vollsmose
Torv. Ved Ældrecenter Øst medfører linjeføringen, at en del af centerets
sydlige have samt arealet ved Børnehuset Fyrretræet må indskrænkes.

Figur 7. Illustration der viser bygadens forløb med to alternative vejføringer (gul og orange). Herudover ses sivegaderne i henholdsvis Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken

Bygaden indrettes til lav hastighed (forventet 30 eller 40 km/t) med fartdæmpende foranstaltninger. Der etableres cykelsti og fortorv i begge
sider af vejen samt belysning langs vejen, som vist i princippet på figur
8. På strækningen nord for Granparken og Lærkeparken anlægges
desuden en promenade. Fortov og promenade vil fremstå som et integreret element for fodgængere, hvor gangarealet i nogle tilfælde føres
omkring et opholdsområde.
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Hastighed
Den endelige hastighed
fastlægges dog af politiet.

Figur 8. Principtegning af tværprofil for
bygaden.

REDEGØRELSE

Fremrykket busstoppested
Fremrykkede stoppesteder kan udføres
i flere varianter. Hovedprincippet er, at
stoppestedet rykkes ud i trafikken, og
at der anlægges en bred busperron
mellem den holdende bus og cykelstien
til ventende og ind- og udstigende
passagerer.

Bygaden indrettes med busstoppesteder, der forventes anlagt som
fremrykkede stoppesteder. Det forventes, at der på sigt skal etableres
letbane (etape 2) langs bygaden. Letbanen er dog ikke endelig besluttet
og er ikke en del af denne lokalplan.
Fra parkeringspladsen ved Vollsmose Torv er der efter ønsker fra
bygherre to alternativer til linjeføringen af bygaden, se figur 4.
Bygadens alternativ A
Alternativ A omhandler en nordlig linjeføring nær Vollsmose Torv, som
ligeledes omfatter en flytning af lyskrydset Vollsmose Allé/Kildegårdsvej
mod nord og en forlægning af Kildegårdsvej. Denne løsning følger den
kommende linjeføring af letbanen.
Bygadens alternativ B
Ved det andet alternativ kobles bygaden på eksisterende vej og tilsluttes
det eksisterende kryds ved Vollsmose Allé/Kildegårdsvej.

Figur 9. Eksempel på vej indrettet som
opholds- og legeområde.

Sivegader ved Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken
I de tre sydlige boligafdelinger anlægges nye sivegader, der føres
gennem boligafdelingerne og tilsluttes bygaden, som vist på figur 7.
Sivegaderne udformes som opholds- og legeområder i princippet, som
vist på figur 10. Vejene etableres med fartdæmpende foranstaltninger,
som skal sikre et lavt hastighedsniveau (forventet 15 km/t). Sivegaderne etableres med belysning.

Figur 10. Principtegning af tværprofil for sivegader i Granparken og Lærkeparken langs
eksisterende blokbebyggelse.

Ved Granparken og Lærkeparken anlægges sivegader foran de vestligste boliger i de to boligafdelinger. Fra de eksisterende parkeringspladser etableres der ramper op til sivegaderne. Herved vil der være
mulighed for gennemkørende trafik mellem Åsumvej og bygaden, dog
vil der blive indkørselsforbud for lastbiler større end 12 meter.
Ved Fyrreparken anlægges en sivegade fra den eksisterende parkeringsplads mod nord, hvor gaden tilsluttes bygaden. Dette indebærer
som udgangspunkt, at cirka 10 garager fjernes og at den interne vej på
parkeringspladsen lukkes i det nordøstlige hjørne eller udformes på en
anden måde end i dag. Der vil dog opretholdes nødvendig adgang for
brand- og renovationsbiler.

Lokalplan nr. 1-863
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Figur 11. Principtegning af tværprofil for ny vejforbindelse ved B1909´s boldbaner.

Ny vej mellem Gillestedvej og Bøgeparken
Der etableres en ny vejforbindelse fra Gillestedvej til Bøgeparken, som
vist på figur 12. Vejen anlægges med cykelsti i begge sider samt fortov
i den nordlige side af vejen, som vist i princippet på figur 11. Vejen
indrettes til lav hastighed (forventet 30 km/t) med fartdæmpende foranstaltninger. Der etableres belysning langs med vejen.

Figur 12. Illustration der viser den nye vej mellem Gillestedvej og Bøgeparken.

Den nye vej føres i et kurvet forløb syd og øst om B1909´s boldbaner,
hvor vejen anlægges på en op til 1 meter høj dæmning. Ved boldbanerne vil der blive etableret en støttemur eller et skråningsanlæg.
Fra boldbanerne føres vejen videre mod Bøgeparken, hvor den føres
igennem det grønne område, se figur 12/13. Vejen føres forbi Bøgelund Børnehus, hvor vejen indrettes til meget lav hastighed ( forventet
15 km/t). Vejen tilsluttes den eksisterende parkeringsplads/vej i Bøgeparken. Ved Bøgelund Børnehus i Bøgeparken inddrages den sydligste
del af legepladsen for at skabe plads til vejen.

Figur 13. Illustration der viser eksempel på ny
vej gennem det grønne område.
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Figur 14. Principtegning af tværprofil for ny vej mellem skole og rækkehusbebyggelse.
Vejen udformes som et opholds- og legeområde.

Ny vej mellem Tjørnehaven og Birkeparken
Der etableres en ny vej fra Tjørnehaven mellem Slåenhaven og H.C.
Andersens Skolen gennem det grønne område til Birkeparken og forbi
Atlantis Børnehus, som vist på figur 15. Den nye vej føres nord om
H.C. Andersens Skolen, hvilket betyder, at en del af det areal, der i dag
anvendes som legeplads, inddrages. På strækningen omkring skolen
udformes vejen som et opholds- og legeområde, som vist i princippet på
figur 14. Vejen etableres med fartdæmpende foranstaltninger, der skal
sikre et meget lavt hastighedsniveau (forventet 15 km/t).

Figur 15. Illustration der viser den nye vej mellem Tjørnehaven og Birkeparken.

På den resterende vejstrækning mellem skolen og Birkeparken indrettes
vejen med fortov langs begge sider af kørebanen. Vejen anlægges uden
cykelstier, da cyklister kan benytte Kertemindestien, som ligger syd for
den nye vejforbindelse. Vejen indrettes med fartdæmpende foranstaltninger for at sikre en lav hastighed (forventet 30 km/t), dog indrettes
vejen til meget lav hastighed (forventet 15 km/t), hvor vejen føres forbi
Atlantis Børnehus i Birkeparken. Der etableres belysning langs med
vejen.
Ved Atlantis Børnehus i Birkeparken inddrager det nye vejanlæg en del
af børnehavens nuværende legeplads og vejen forløber tæt på de to

Figur 16. Principtegning af tværprofil for ny vej på strækningen fra H.C. Andersen skolen
til Birkeparken. På tegningen ses vejens forløb forbi to bygninger, hvoraf den ene er
børnehuset.
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Figur 17. Illustrationer der viser eksempler på, hvordan vejen kan anlægges over Vollsmoserenden på henholdsvis en betonbro og en dæmning.

eksisterende bygninger, i princippet som vist på figur 16.
I det grønne område ved vandløbet Vollsmoserenden er der store terrænforskelle, hvorfor vejen anlægges på en op til 4 meter høj dæmning eller
en bro, se figur 17. Idet vejen hæves i terrænet, omlægges også de krydsende nord-sydgående stier, som ligeledes anlægges på dæmninger,
hvorved krydsning mellem stier og den nye vej sker i samme niveau.
Skråningsanlæg etableres med en hældning på højst 1:2 (Det vil sige 1
m lodret for hver 2 m vandret). Dæmningens sider beklædes med græs
eller anden lav bevoksning samt enkeltstående træer/buske.
Stier
Udover ovennævnte stier, der etableres langs med de nye veje,
omlægges en række eksisterende stier og der etableres nogle nye stiforbindelser i Vollsmose, se figur 18. Dog fastholdes stiernes hovedstruktur
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Figur 18. Illustration som viser de eksisterende og nye stier. Ved Vollsmose Torv er vist to
alternative stiforløb.
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Fællessti
Ved fællessti forstås en sti, som både er til
fodgængere og cykelister.

og der er kun tale om mindre justeringer af stinettet.
Kertemindestien:
Den østligste del af Kertemindestien forlægges mod nord til Birkeparken. Kertemindestien anlægges som en dobbeltrettet cykelsti med
fortov på den nordligste del.
Sti fra Gilledstedvej til Egeparken:
Fra Gillestedvej er der mod sydøst en eksisterende grussti, som opgraderes til en asfalteret dobbeltrettet fællessti med belysning. På den
vestligste del bevares den eksisterende trappe samtidig med, at der
etableres en ny stiforbindelse syd om trappen.
Sti gennem Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken:
Der er i dag separate/adskilte stisystemer i Granparken, Lærkeparken
og Fyrreparken. Der anlægges nye befæstede stier, som binder de eksisterende stier sammen, således at der etableres en sammenhængende
øst-vestgående stiforbindelse mellem Ejbygade og Vollsmose Allé.
Sti mellem Slåenhaven og Hybenhaven:
Mellem Slåenhaven og Hybenhaven etableres en ny sti. Stien etableres
som en dobbeltrettet fællessti med belysning.

FORMÅL OG INDHOLD

Lokalplanen understøtter Byudvikling- og infrastrukturplanens formål om
at åbne den eksisterende infrastruktur i området ved at give mulighed
for, at der kan etableres nye veje, der forbinder området på tværs, så
det bliver muligt at køre igennem området.
Bygaden
For at øge tilgængeligheden til de enkelte boligområder i Vollsmose og
for betjening af fremtidig byudvikling i den sydlige del af Vollsmose giver
lokalplanen mulighed for en ny vejforbindelse (bygade) mellem Ejbygade og Vollsmose Allé. Formålet med bygaden er ligeledes at kunne
etablere en kollektiv trafikforbindelse gennem området ved etablering
af buslinjer på bygaden og på sigt mulighed for etablering af letbane,
hvilket dog ikke er en del af denne lokalplan.
Bygaden skal være med til at åbne området op for den omkringliggende
by og muliggøre og legitimere færdsel i området og hermed bidrage til
at skabe mere byliv både i og omkring Vollsmose for beboere, brugere
og besøgende.
Gillestedvejs forlængelse til Bøgeparken
Formålet med en ny vej, der forbinder Gilledstedvej med Bøgeparken,
er at give mulighed for at kunne køre gennem Vollsmose fra skolerne
på Gillestedvej til Bøgeparken og videre ud til Vollsmose Allé. Formålet
med forbindelsen er at skabe bedre samspil mellem boligområderne og
skolerne på Gillestedvej. Ligeledes ligger boldklubben B1909 på strækningen og vil også med Gillestedsvejens forlængelse kobles bedre
sammen med resten af bydelen.
Den gennemgående vej mellem Tjørnehaven og Birkeparken
Formålet med en gennemgående vej mellem Tjørnehaven og Birkeparken er at give mulighed for at kunne køre gennem Vollsmose og øge
tilgængeligheden til H. C. Andersen Skolen i bil. Med den gennemgående vej skabes der bedre mulighed for samspil mellem skolen og den
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Sivegaderne i boligafdelingerne ved Åsumparkerne
Etablering af sivegader i Lærkeparken, Granparken og Fyrreparken har
til formål at understøtte og forstærke fremkommeligheden i hele Vollsmoseområdet ved i samspil med de nye veje at skabe større sammenhæng internt for de lokale beboere.
Vejenes udformning
Gennem principtegninger for vejenes tværprofiler og bestemmelser
om, at der skal etableres fartdæmpende foranstaltninger, sikrer lokalplanen, at vejene indrettes til lave hastigheder, hvor der er fokus på
trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. De nye veje skal etableres
med integreret trafik. Ved at integrere trafikken, så både bilister, cyklister og fodgængere følger de samme færdselsårer, øges den naturlige
synlighed og kontakt med andre tilstedeværende trafikanter, hvorved
det kan opleves mere trygt at færdes i området.
I sivegaderne i boligafdelingerne ved Åsumvej og nord for H.C. Andersen
skolen sikrer lokalplanen, at vejene indrettes som lege- og opholdsareal. Her har færdsel for fodgængere og cyklister et særligt fokus og
prioriteres højt. Dette kommer til udtryk i udformningen af vejen, som
skal tilskynde til hensynsfuld kørsel med nedsat hastighed.
Af støjhensyn fastsætter lokalplanen, at belægningen på kørebaner
primært skal etableres med en jævn fast belægning. På kortere strækninger må der - dog ikke hvis det er til støjgene for daginstitutioner og
boligbebyggelse - etableres anden belægning, som er mere ujævn for
eksempel brosten eller chaussesten, idet disse også kan have en fartdæmpende funktion.
Lokalplanen fastsætter en maksimum bredde på vejudlæg for de
enkelte vejstrækninger for at sikre vejanlæggenes indpasning i området
og for at tilskynde til kørsel med lav hastighed, ved at kørebanen ikke
bliver for bred.
Terrænregulering
For at sikre, at vejene indpasses i landskabet og områdets byrum, er
der fastsat bestemmelser om terrænregulering og at eventuelle skråningsanlæg skal bearbejdes landskabeligt, ligesom der som udgangspunkt ikke må etableres støttemure. Skråningsanlæg må som udgangspunkt højst have en hældning på 1:5 for at sikre en blød overgang til det
omkringliggende terræn.
Særlige steder som ved en eventuel dæmningsløsning over Vollsmoserenden og ved B1909´s boldbane giver lokalplanen dog mulighed for
et stejlere skråningsanlæg (1:2) for ikke at inddrage så meget areal til
skråningen. Ved boldbanen kan der i stedet for et skråningsanlæg etableres en støttemur for at mindske arealinddragelsen af boldbanen, se
figur 19.
For at sikre, at en eventuel støttemur indpasses i området omkring boldbanerne, der er omkranset at græsbeklædte skråningsanlæg, skal støttemuren gives et så naturnært udtryk som muligt for at mindske den
visuelle påvirkning. Derfor skal en eventuel støttemur etableres i natursten eller i andet materiale, der er beklædt med beplantning, som for
eksempel klatre- eller slyngeplanter.
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resterende bydel og boligområderne kobles tættere på skolen.

Sivegade
En sivegade er en gade eller et
byrum, hvor biler kun må køre med
lav hastighed og under stor hensyntagen til cyklister og fodgængere.

REDEGØRELSE
Figur 19. Princip for løsning med henholdsvis støttemur og skråningsanlæg ved boldbane.

Beplantning/afskærmning
For at sikre en landskabelig indpasning stiller lokalplanen krav til, at
skråningsanlæg skal tilsås med græs og/eller beplantes med lav
bevoksning, buske eller lignende. Ved Vollsmoserenden, hvor vejen
enten anlægges på en bro eller en dæmning, sikrer lokalplanen, at
der etableres beplantning for at genetablere den grønne karakter og
indpasning i landskabsrummet.
Lokalplanen fastsætter generelt, at der skal etableres enkeltstående
eller mindre grupper af træer langs vejanlæg. Træerne vil have en vis
afskærmende effekt samtidig med, at det er muligt at se igennem, så
udsynet ikke blokeres. Træerne kan medvirke til at give vejene en grøn
karakter uden at skabe en visuel barriere i området. For samtidig at sikre
et åbent vejrum og imødegå følelsen af utryghed, må der ikke etableres
tæt, høj, sammenhængende beplantning langs vejene. Træerne skal
indpasses områdets øvrige beplantning af hjemmehørende arter.
For at sikre åbne vej- og byrum, må der som udgangspunkt ikke etableres hegn langs de nye vejanlæg. Undtaget er dog hegn opsat af
trafikale eller trafiksikkerhedsmæssige hensyn samt eventuelle støjafskærmninger. Eventuelle støjafskærmninger skal som udgangspunkt
udføres med transparente eller translucente vægge for fortsat at sikre
en vis åbenhed samt sikre, at de ikke forringer lysforholdene væsentligt
for de bygninger, der ligger tæt på de nye vejanlæg. Dog kan eventuelle
støjskærme enkelte steder, hvor der er behov for visuel afskærmning,
etableres i andet materiale, såfremt de begrønnes med beplantning,
såsom klatreplanter eller lignende.
For at mindske den visuelle påvirkning af Børnebyen ved Kildegårdsvejs forlægning mod nord (ved bygadens alternativ b) fastsætter lokalplanen, at der skal etableres afskærmende beplantning i form af træer/
buske mellem Børnebyen og den nye vej samt mod Vollsmose Allé.
Belysning
Af trafiksikkerheds- og tryghedsmæssige grunde skal belysning langs
de nye vejanlæg have en karakter og en lyspunkthøjde, der er behagelig for billister, fodgængere og cyklister i området. Samtidig skal det
sikres, at gadebelysningen så vidt muligt ikke er til gene for beboerne i
området.
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Kommuneplan 2016-2028
De tre nye tværgående veje er i kommuneplanen reserveret til fremtidige veje.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og kommuneplanrammerne for området, idet der er tale om infrastruktur, der
understøtter områdets anvendelse som boligområde med service- og
centerfunktioner.
Gældende lokalplaner
Der er tre gældende lokalplaner, som helt eller delvis deler areal med
denne lokalplan.
Lokalplan nr. 1-562 for bydelen Vollsmose
Denne lokalplan nr. 1-863 dækker området, som er omfattet af lokalplan nr. 1-562 for bydelen Vollsmose. Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig bestemmelse 5.1 og 5.2 vedrørende vejforhold
i lokalplan nr. 1-562 og erstattes af bestemmelserne i denne lokalplan.
Det betyder, at lokalplan nr. 1-562 fortsat vil være gældende, dog er
bestemmelser vedrørende nye vejanlæg erstattet af bestemmelserne
i denne lokalplan. Bestemmelsen i 5.1 vedrørende vejtilslutninger
ophæves også samtidig hermed. Der er dog ikke noget i denne lokalplan, der hindrer, at der kan etableres vejtilslutninger til de nye veje. Dog
er det en forudsætning, at vejtilslutningerne er i overensstemmelse med
gældende vejlovgivning, vejregler og er godkendt af Odense Kommune.
Lokalplan nr. 1-531 for ny skole i Vollsmose
Lokalplanen tilføjer følgende bestemmelse til lokalplan nr. 1-531:
”3.5 Uanset bestemmelse 3.3 og 3.4 må der inden for område F1
og F2 etableres et nyt vejanlæg, som vist i princippet på kortbilag
2 i lokalplan nr. 1-863.”
”9.6 Uanset bestemmelserne i 9.1-9.5 må der inden for område
F1 og F2 etableres et nyt vejanlæg, som vist i princippet på kortbilag 2 i lokalplan nr. 1-863. Der må ske nødvendigt fældning af
eksisterende skov for at etablere vejanlægget.”
Lokalplan nr. 1-619 for Børnebyen ved Kildegårdsvej
Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr. 1-619 for den
del af området, som er omfattet af denne lokalplan. Lokalplanen for det
resterende områder er fortsat gældende. Med vedtagelsen af denne
lokalplan gives der mulighed for, at den i lokalplan nr. 1-619 udlagte
sti samt eksisterende beplantning, som vist på kortbilag til lokalplan nr.
1-619, gennembrydes af et nyt vejanlæg. Der vil dog være mulighed for
at etablere en sti nord for den nye vej, ligesom denne lokalplan også
sikrer, at der etableres beplantning nord for den nye vej.
Servitutter
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen gennemført en
servitutundersøgelse af de servitutter, som er tinglyst inden for lokalplanområdet.
Naturgasledning
Der løber en naturgasledning i cirka samme tracé, som den kommende bygade. Ifølge servitut (tinglyst den 16. august 1990) vedrørende
naturgasledningen må der ikke opføres bygninger eller andre faste
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anlæg i en afstand på 10 meter omkring naturgasledningens midte.
Dette skal bygherre afklare inden anlægsfasen. Påtaleberettiget er
Nature Energy.
Transformerstation
Der står en transformerstationen (servitut tinglyst 2. april 2004) på
matr.nr. 15b Biskorup, Odense Jorder, der ligger mellem Tjørnehaven og H.C. Andersen Skolen, hvor der er planlagt en ny vej. Det er
bygherres ansvar at indgå i dialog med Energi Fyn omkring flytning af
transformerstationen.
Øvrige forsyningsledninger
Herudover ligger der en række øvrige forsyningsledninger, såsom
fjernvarmeledninger, kloakledninger med videre, som er tinglyst, inden
for lokalplanområdet. Det påhviler bygherre selv at fremskaffe de
nøjagtige oplysninger og ledningsoptegnelser forinden et grave- eller
anlægsarbejde iværksættes. Ledningerne skal som udgangspunkt
respekteres, eller bygherre skal indgå i dialog med ledningsejer, inden
anlægsarbejdet igangsættes.
Planlægning i forhold til nabokommuner
Det er Odense Kommunes vurdering, at det planlagte vejanlæg, som er
omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en påvirkning på vores nabokommuner.
Vej– og stiplanlægning
Kertemindestien er udpeget som kommende supercykelsti i Odense
Kommunes handlingsplan for ”Mobilitet og byrum 2017 – 2024”. Stien
ligger fortrinsvist i et selvstændigt tracé. Stien føres over Ejbygade på
en stibro, nord om B1909´s baner og via Birkeparken til Vollsmose Allé.
Forsyning
Området forsynes af Energi Fyn Net A/S.
VandCenter Syd A/S håndterer spildevand og delvist regnvand inden
for området.
Regn- og spildevand
Ifølge Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2022 er dele af
området spildevandskloakeret, mens andre dele af området er separatkloakeret. Der afledes ikke spildevand fra området, men i forhold til
regnvandsafledningen betyder det, at regnvand fra sivegaderne (D1-D2
og E1-E2) kan afledes til VandCenter Syds regnvandskloak i området,
mens regnvand fra de øvrige veje skal håndteres/afledes lokalt.
Inden for lokalplanområdet er flere arealer i kommuneplanen udlagt
som oversvømmelsesområde fra ekstremregn/skybrud blandt andet i
områdets nordlige del langs Vollsmoserenden (vandløb) og arealerne
omkring selve mosen.
Regnvand fra veje kan renses og forsinkes i bassiner indrettet med
sandfang og dykket afløb inden udledning til et vandområde, eller det
kan renses for eksempel igennem en græsbeklædt rende/wadi med en
underliggende filterjord og nedsives til grundvandet.
Veje og stier vil blive indrettet med hældninger, der leder vand fra
ekstremhændelser mod de udpegede dybdepunkter - det være sig
mosen og Vollsmoserenden mod nord. Derved sikres både materielle
værdier og miljøet mod skade.
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Habitatbekendtgørelsen
Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM-rapport) for
projektet. I den forbindelse har feltundersøgelser vist, at der potentielt
findes levesteder for særligt to beskyttede habitatarter - stor vandsalamander og flagermus. Da der findes mulige levesteder for netop disse
arter, forudsættes det i miljøkonsekvensrapporten, at arterne er til stede
i Vollsmose.

REDEGØRELSE
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På den baggrund er der i miljøkonsekvensrapporten foreslået afværgeforanstaltninger, der sikrer, at der tages hensyn til væsentlige naturområder og potentielle habitatarter, såvel i bygge-/anlægsfasen som i
driftsfasen, når veje og stier er taget i brug. Disse afværgeforanstaltninger er fastsat som bindende vilkår i VVM-tilladelsen. Det er dermed
også sikret, at projektet ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede arter, jævnfør
habitatdirektivets bilag IV.
Naturbeskyttelse
I lokalplanområdet er naturtyper, der er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3, se figur 20. I området øst for Birkeparken ligger en
mose, hvoraf cirka 200 m2 vil blive inddraget i forbindelse med etablering af ny vej mellem Birkeparken og Tjørnehaven. Inddragelse af
mosen kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 fra
Odense Kommune.
Vandløbsloven
Ved etablering af vej mellem Birkeparken og Tjørnehaven skal vejen
krydse vandløbet Vollsmoserenden, som vist på figur 20. Anlæg af
vandløbsbygværk eller vejbro over Vollsmoserenden kræver en tilladelse efter vandløbsloven ved Odense Kommune.
Bygherre skal, inden der påbegyndes anlægsarbejde, undersøge drænforholdene samt planlægge og projektere, hvordan rørlagte vandløb
og eventuelle eksisterende drænledningers funktion opretholdes eller
erstattes af andre afvandingsledninger. Ændring af eksisterende drænledninger og rørlagte vandløb kræver tilladelse efter vandløbsloven.
Fredskov
De nye veje forløber gennem fredskov, se figur 20. Der vil være behov
for at fælde i alt cirka 1 ha fredskov i forbindelse med etablering af veje
og stier gennem Vollsmose. Ved etablering af alternativet med vejdæmningen over Vollsmoserenden mellem Birkeparken og Tjørnehaven,
skal der fældes cirka 200 m² mere fredskov end ved etablering af alternativet med vejbroen.
Etablering af veje og stier gennem fredskov sker efter ansøgning om
dispensation ved Miljøstyrelsen i henhold til skovlovens § 11.
Jordforurening
Der er konstateret jordforurening inden for lokalplanområdet. Inden for
de arealer, hvor der skal etableres nye vejanlæg, har Region Syddanmark kortlagt 3 lokaliteter på vidensniveau 2 (V2) efter Lov om forurenet
jord. Det betyder, at der er dokumentation for, at arealerne er forurenet.
Hele området er desuden områdeklassificeret, hvilket betyder, at overjorden forventes at være lettere forurenet. Hvis der ved bygge- og
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Figur 20. Oversigt over naturbeskyttede
arealer, vandløb og fredskov inden for lokalplanområdet.
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anlægsarbejder konstateres yderligere jordforurening, skal arbejdet
standses og Odense Kommune skal underrettes, jævnfør § 71 i Lov
om forurenet jord. Arbejdet kan genoptages, når Region Syddanmark
og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan
fortsætte.
Jord fra områdeklassificeret areal må ikke flyttes fra ejendommen uden
forudgående anmeldelse til kommunen. Jordens forureningsforhold
skal dokumenteres ved analyser i forbindelse med anmeldelsen eller
der skal indgås aftale med modtageanlægget om, at modtageanlægget
foretager analyser
Støj
Der er i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten
(VVM-rapport) foretaget beregninger af støjen fra både de nye veje og
de eksisterende veje i og omkring Vollsmose. Der er set på den nuværende støj og på den forventede fremtidige støj i 2032.

Figur 21. Oversigt over forurenede arealer
inden for lokalplanområdet.

Støjberegningerne viser, at de nye veje ikke medfører væsentlige
ændringer af trafikstøjen på de eksisterende veje. Odense Kommune
finder derfor ikke, at der skal gennemføres foranstaltninger mod
trafikstøj langs de eksisterende veje som følge af etableringen af de
nye veje.
Støjberegningerne viser imidlertid også, at der flere steder langs de nye
veje vil være overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj, se bestemmelse 11.2. Der må således forventes overskridelser ved etageboliger langs den nye bygade - uafhængig af om
hastigheden på denne sættes til 30 km/t eller 40 km/t - og ved de nye
veje gennem Granparken og Lærkeparken. Der må endvidere forventes
overskridelser ved flere institutioner og ved opholds- og legearealer
langs de nye veje.
Ifølge Odenses kommuneplan skal der ved byggeri af nye veje, ved
vejudbygninger og ved større trafikale ændringer tilstræbes, at eksisterende eller planlagte støjfølsomme formål, som for eksempel boliger,
institutioner og opholds- og legearealer, ikke belastes med et uacceptabelt støjniveau. Ved støjbelastede områder eller områder med et
uacceptabelt støjniveau forstås områder, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke kan overholdes.
På denne baggrund skal det gennem etablering af støjdæmpende tiltag
tilstræbes, at støjbelastningen langs de nye veje overholder støjgrænseværdierne. Det er Odense Kommunes praksis, at overholdelsen af
grænseværdierne ved etablering af nye veje så vidt muligt sikres ved
afskærmning – for eksempel ved etablering af støjskærme. Denne
løsning kan her anvendes til støjsikring af institutioner og opholds- og
legearealer.
Hvor det ikke er muligt at sikre overholdelse af grænseværdierne ved
afskærmning, accepterer Odense Kommune i stedet, at der sikres et
acceptabelt støjniveau indendørs med lukkede vinduer. Denne løsning,
der blandt andet kan indebære udskiftning af eksisterende vinduer til
særlige støjdæmpede vinduer, må her anvendes til støjsikring af etageboligerne.
Miljøkonsekvensrapporten for Fremtidens Vollsmose – Infrastruktur har
ikke nøjere fastlagt den konkrete udformning af de nævnte støjdæm-
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Kulturhistoriske forhold
Odense Bys Museer oplyser, at der ikke er registreret fortidsminder
inden for lokalplanområdet.
Der er imidlertid registreret bopladsspor fra oldtiden samt fund af flintredskaber i nærområdet heriblandt en flintdolk fra den sene bondestenalder. Området øst for arealet er generelt rigt på fortidsminder og
det kan således ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste
fortidsminder. Jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens
kapitel 8 § 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001).
For at afklare, om lokalplanområdet rummer fortidsminder, vil det være
nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens resultater danner grundlag
for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller
om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Iværksættelsen af en arkæologisk forundersøgelse vil
således minimere risikoen for, at anlægsarbejdet senere må standses
og udskydes efter bestemmelserne i Museumslovens § 27, stk. 2.

MILJØVURDERING
Odense Kommune vurderer på baggrund af en screening af lokalplanen, at planen har et omfang og en karakter, der kræver, at der skal
gennemføres en miljøvurdering af planen.
Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af
planer og programmer (lov nr. 448 af 10/05/2017).
Miljøvurderingen viste, at der kan være væsentlige miljøpåvirkninger på
nedenstående områder, som reguleres via lokalplanlægningen:
Påvirkning af landskab og byrum
Projektet vil visse steder lokalt medføre væsentlige landskabelige
påvirkninger. Indpasning i landskabet er sikret med lokalplanens
bestemmelser.
Trafikstøj
Der vil forekomme støj fra de nye veje ved enkelte boliger og institutioner i området. Lokalplanen sikrer, at vejene ikke må tages i brug, før
der er etablere de nødvendigt støjdæmpende tiltag.
Trafiksikkerhed og tryghed
Der er lagt vægt på via lokalplanbestemmelser at sikre, at nye vejanlæg
indrettes med fokus på trafiksikkerhed og tryghed for trafikanter.
Mennesker og rekreative forhold
Projektet medfører, at flere institutioner i området, en skole og i mindre
omfang et ældrecenter vil få indskrænket deres udearealer/legepladser
markant eller væsentligt. Der er igangsat processer, hvor børnehusene
og bygherre arbejder sammen om at udvikle og iværksætte fornuftige
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pende foranstaltninger. Der fastlægges derfor i lokalplanens bestemmelser vilkår om, at bygherre skal indsende en plan for begrænsning
af støjgenerne fra vejene til Odense Kommune. Vejene må ikke tages i
brug, før Odense Kommune har godkendt planen, og planens støjdæmpende tiltag er etableret for bygherres regning.

REDEGØRELSE

løsninger på erstatning af udearealer med videre. Det er hensigten, at
alle løsninger er fundet, inden anlægsarbejdet går i gang. Tilsvarende er
der igangsat et samarbejde med H. C. Andersen Skolen og Ældrecenter
Øst om at udvikle og iværksætte fornuftige løsninger på for eksempel
reduktion af udearealer.
Arealforhold
For at infrastrukturprojektet kan realiseres, er det nødvendigt, at der en
række steder frigøres plads til den nye infrastruktur. Dette er ensbetydende med, at en række arealer vil blive inddraget i større eller mindre
omfang.
I forhold til de eksterne grundejere vil bygherren, når anlægsprojektet
skal detaljeres yderligere i den næste projektfase, drøfte mere konkrete
løsninger med disse ejere. Lokalplanen udlægger alene arealer til
selve infrastrukturen og ikke til eventuelle arealerstatninger. Dette er et
spørgsmål mellem bygherren og relevante grundejere.
Samlet vurdering
Det sikres med lokalplanens bestemmelser, at påvirkningerne af landskab, byrum og støj fra biltrafikken vil blive acceptabel. Det sikres tillige,
at trafiksikkerheden og trygheden vil blive god. Lokalplanen omfatter
alene selve infrastrukturen og udlægger dermed ikke eventuelle erstatningsarealer. Bygherre har løbende haft kontakt til berørte parter i
området. Bygherre vil i den kommende fase, hvor projektet detaljeres
yderligere, kontakte relevante eksterne parter og har desuden forpligtet
sig til at sikre udendørs opholds-/legearealer til de kommunale institutioner.

PÅKRÆVEDE TILLADELSER
Miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM)
Samtidig med lokalplanen udarbejdes der på bygherrens anmodning
en miljøvurdering af det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapport/
VVM rapport) samt en VVM-tilladelse.
VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet (bekendtgørelse af
lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)).
En miljøvurdering skal blandt andet indeholde oplysninger om projektets påvirkninger på befolkning, plante- og dyreliv, klima, landskab og
kulturhistoriske forhold.
På grund af projektets karakter er der i miljøvurderingen lagt særlig
vægt på at belyse konsekvenserne for arealforhold, natur, flora og
fauna, landskab og byrum, mennesker og rekreative forhold, trafikale
konsekvenser, regnvandshåndtering/klimasikring samt konsekvenser
af bygge– og anlægsfasen.
Formålet med miljøvurderingen er tillige at opstille mulige løsningsforslag til, hvordan eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger kan undgås
eller afhjælpes via såkaldte ’afværgeforanstaltninger’. Disse afværgeforanstaltninger fastsættes som bindende vilkår i en VVM-tilladelse.
Vejlovgivning
Anlæg af vejene forudsætter, at Odense Kommunes vejmyndighed
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Naturbeskyttelsesloven
Inddragelse af en del af mosen i området øst for Birkeparken i forbindelse med etablering af ny vej mellem Birkeparken og Tjørnehaven
kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 af Odense
Kommune.
Skovloven
Etablering af veje og stier gennem fredskov sker efter ansøgning om
dispensation ved Miljøstyrelsen i henhold til skovlovens § 11.
Vandløbsloven
Anlæg af vandløbsbygværk eller vejbro over Vollsmoserenden kræver
en tilladelse efter vandløbsloven af Odense Kommune.
Jordforurening
Hvis der ved anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet
standses og Odense Kommune underrettes. Arbejdet kan genoptages, når Region Syddanmark og Odense Kommune i fællesskab har
vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte.
Jord fra et kortlagt areal må ikke flyttes uden forudgående anmeldelse til
kommunen. Jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved analyser
i forbindelse med anmeldelsen. Der må forventes krav om supplerende
analyser af jorden inden bortskaffelse.
Museumsloven
Hvis der under anlægsarbejde på området findes arkæologiske spor
eller genstande, skal anlægsarbejdet omgående indstilles (jævnfør
Museumslovens §27, lov nr. 473 af 7. juni 2001) og Odense Bys Museer
kontaktes.
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har godkendt et detailprojekt for vejanlægget med en redegørelse for
vejens længde og tværprofil, befæstelse, afvanding med videre.

BESTEMMELSER
Lokalplanens bestemmelser
fastsættes i henhold til
Lov om Planlægning (Lov
nr. 668 af 8. juni 2017).
Bestemmelserne gælder for
det i § 2 nævnte område i
Odense Kommune.

1.

LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanen har til formål:
• at give mulighed for etablering af nye vejanlæg i området.
• at fastlægge principper for udformning af nye vejanlæg med
tilstødende arealer.
• at sikre, at nye vejanlæg med tilstødende arealer indpasses i
by, gade- og landskabsrum.
• at sikre, at nye vejanlæg indrettes med fokus på trafiksikkerhed
og tryghed for trafikanter.

2.

OMRÅDE OG ZONESTATUS
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr.nr. 2g, 2ø, 2aa, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3l,
3m, 3n, 3æ, 3aa, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3ap,
3aq, 3ar, 3at, 3az, 3bb, 15a af Biskorup, Odense Jorder og vejlitra ”g”, ”i” og ”k” og matr.nr. 1a, 1g, 1bg, 1bk, 2au, 2ax, 2aæ,
2bc, 2bh, 2cp, 2cr, 2cs, 2ct, 2cx, 2cz, 2d, 2df, 2dg, 2dm, 2ds, 2dt,
2du, 2dv, 2dz, 2f, 4d, 4k, 4le, 4lf, 4lg, 6ai, 7v, 8b, 9b, 12b, 17b,
17d, 17e, 17n, 17y, 19a, 19e, 19f, 19l, 19m, 19n, 20ex, 20ey,
24a, 24c, 38as, 41c, 44 af Skt. Jørgensmark, Odense Jorder og
vejlitra ”au”, ”ax”, ”n”, ”p” samt del af matr.nr. 20eu Skt. Jørgensmark, Odense Jorder og vejlitra ”o” og ”x” samt alle parceller, der
udstykkes herfra.

Hvad regulerer lokalplanen?
Lokalplanen regulerer kun de nye
vejanlæg, som er vist på kortbilag 2 og
markeret med bogstaver og tal:
A1-A2, A3-A4, B1-B2, C1-C2-C3, D1-D2,
E1-E2 og F1-F2.

2.1

Lokalplanområdet ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene.

3.

ANVENDELSE

3.1

Områderne markeret på kortbilag 2 udlægges til nye vejanlæg
med tilstødende arealer.

4.

UDSTYKNING

4.1

Ingen bestemmelser.

5.

VEJFORHOLD
Generelt for de nye vejanlæg

Vejens tværprofiler
Lokalplanen indeholder figurer med
principtegninger for udformningen af de
enkelte vejstrækninger. Figurerne er ikke
udtryk for præcise angivelser af vejenes
udformning men skal ses som et overordnet princip for, hvilke delelementer de
enkelte vejstrækninger skal indeholde og
disse elementers indbyrdes placering.

5.1

Der udlægges areal til nye vejudlæg med en beliggenhed i princippet, som vist på kortbilag 2.

5.2

Disponering, udformning og indretning af de nye vejanlæg, som
er vist på kortbilag 2, skal ske med udgangspunkt i de viste tværprofiler på figurerne 22-29 som overordnet princip.

5.3

De nye vejanlæg (inklusiv eventuel cykelsti og fortov), som vist
på kortbilag 2, skal etableres med en fast belægning. Kørebanen
må kun på kortere strækninger - der ikke er til støjgene for daginstitutioner og boliger - belægges med materiale, der har en ujævn
overflade som for eksempel brosten og chaussesten.
Lokalplan nr. 1-863
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Figur 22. Principtegning af tværprofil for bygaden, vejstrækning A1-A2.

5.4

5.5

Alle kørebaner på de nye vejanlæg, som er vist på kortbilag 2, skal
indrettes med fartdæmpende foranstaltninger, som for eksempel
bump eller hævede flader efter vejreglerne og planlægningshastigheden på den enkelte vejstrækning, se bestemmelserne for
de enkelte vejstrækninger nedenfor.

Hastighed
Den endelige hastighed
fastlægges dog af politiet.

I krydsninger mellem nye veje og stier skal de trafiksikkerhedsmæssige forhold sikres for de bløde trafikanter.
Bygaden

5.6

Vej A1-A2, som vist på kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på
16,5 m og skal anlægges med en tværprofil, som vist i princippet
på figur 22. Vejen skal indrettes til lav hastighed (forventet 30 eller
40 km/t).
Vejanlægget skal indrettes med enkeltrettede cykelstier og fortov
på begge sider af kørebanen.
Herudover kan der etableres en promenade med varierende
bredde og karakter syd for vejen.

Vejudlæg
Vejudlæg er defineret som vejanlæg
(kørebane, cykelsti, fortov) og rabat.
Idet omfanget af eventuelle skråningsanlæg ikke kendes er disse ikke
medregnet, ligesom promenade og
tilstødende byrum med videre heller
ikke udgør en del af vejudlægget.

Langs vejen skal der sikres plads til busstop med læskærme (inklusiv plads til skraldespand og cykelparkering), såfremt der skal
være buskørsel på vejen.
Omlægning af Kildegårdsvej
5.7

Vej A3-A4, som vist på kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på
10 m og skal anlægges med en tværprofil, som vist i princippet på
figur 23.
Vejanlægget skal indrettes med minimum et fortov på den ene
side af kørebanen. Der skal etableres vejtilslutninger til de eksi-
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Figur 23. Principtegning af tværprofil for omlægning af Kildegårdsvej, vejstrækning A3-A4.
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Figur 24. Principtegning af tværprofil for vej mellem Gillestedvej og Bøgeparken, vejstrækning B1-B2.

sterende ejendomme syd for vejen.
Vej mellem Gillestedvej og Bøgeparken
5.8

Vej B1-B2, som vist på kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på
14 m og anlægges med en tværprofil, som vist i princippet på figur
24. Vejen skal indrettes til lav hastighed (maksimalt 30 km/t) eller
meget lav hastighed (maksimalt 15 km/t).
Vejanlægget skal indrettes med cykelstier på begge sider af kørebanen og minimum et fortov i den ene side. Dette gælder dog
ikke, såfremt vejen indrettes til meget lav hastighed.
Vej mellem Tjørnehaven og Birkeparken

5.9

Vej C1-C2, som vist på kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på
11 m og skal anlægges med en tværprofil, som vist i princippet

Figur 25. Principtegning af tværprofil for vej mellem skole og rækkehusbebyggelse,
vejstrækning C1-C2

på figur 25. Vejanlægget skal udformes som et opholds- og legeområde uden fortov. Vejen skal indrettes til meget lav hastighed
(maksimalt 15 km/t).
5.10 Vej C2-C3, som vist på kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på
11 m og skal anlægges med en tværprofil, som vist i princippet
på figur 26. Vejen skal indrettes til lav (maksimalt 30 km/t) eller
meget lav hastighed (maksimalt 15 km/t).
Vejstrækningen C2-C3 skal indrettes med fortov på begge sider
Lokalplan nr. 1-863
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Figur 26. Principtegning af tværprofil for vej fra Tjørnehaven til Birkeparken, vejstrækning C2-C3.

af kørebanen. Dette gælder dog ikke, såfremt vejen indrettes til
meget lav hastighed.
Sivegader i Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken
5.11 Vejene D1-D2,E1-E2 og F1-F2, som vist på kortbilag 2, skal
udlægges i en bredde på 11 m og skal anlægges med en tværprofil, som vist i princippet på figur 27. Vejene skal indrettes til
meget lav hastighed (maksimalt 15 km/t).
Vejanlægget skal udformes som et opholds- og legeområde uden
fortov med mulighed for gadeparkering.

Figur 27. Principtegning af tværprofil for sivegader i Granparken, Lærkeparken og Fyrreparken, Vejstrækninger D1-D2, E1-E2 og F1-F2.

6.

TERRÆNREGULERING
Generelt for de nye vejanlæg

6.1

26

Der må ved nye vejanlæg, som er vist på kortbilag 2, ske terrænregulering på maksimalt 1 m i forhold til det eksisterende terræn,
dog er der undtagelser for visse vejstrækninger, jævnfør 6.4-6.9.
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6.2

Der må ved nye vejanlæg, som er vist på kortbilag 2, etableres
skråningsanlæg til udligning af terræn mellem vejanlæg og
terræn mod naboarealer. Der må ikke anvendes støttemur, dog
med undtagelse ved vej B1-B2, jævnfør 6.4. Skråningsanlæg må
højst have en hældning på 1:5.

6.3

Skråningsanlæg skal have en landskabelig bearbejdning, så det
visuelt indpasses det omkringliggende terræn, landskab eller
byrum.
Særligt for vej B1-B2 mellem Gillestedvej og Bøgeparken

Ved en skråningshældning på 1:2 forstås:
1 m lodret for hver 2 m vandret.

6.4

Der må ved det nye vejanlæg B1-B2 på strækningen syd for
B1909´s boldbaner, som er vist på kortbilag 2, etableres et skråningsanlæg med en hældning på højst 1:2 eller en støttemur, se
figur 28. Støttemuren skal etableres i natursten eller i andet materiale, der er beklædt med beplantning, som for eksempel klatreeller slyngeplanter.

Figur 28. Princip for løsning med henholdsvis støttemur og skråningsanlæg ved boldbane.

Særligt for vej C2-C3 mellem Tjørnehaven og Birkeparken
6.5

Det nye vejanlæg C2-C3, som vist på kortbilag 2, må anlægges
på en maksimalt 4 meter høj dæmning eller en bro. Skråningsanlæg skal have en landskabelig bearbejdning og må etableres
med en hældning på højst 1:2, se figur 29.

Figur 29. Tværsnit visende princippet for dæmningsløsning over Vollsmoserenden.
Bredden af skråningen og højden af dæmningen varierer.
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6.6

Hvor de nye vejanlæg B1-B2 og C2-C3 anlægges mellem
bygningerne ved henholdsvis Bøgeparken og Birkeparken, som
vist på kortbilag 2, må der ske terrænregulering på maksimalt 2 m
i forhold til eksisterende terræn. Dog skal vejanlægget indpasses
det fremtidige terræn ved eksisterende bebyggelse. Der må
maksimalt være en niveauforskel mellem vejanlæg og tilstødende
fremtidige terræn på 0,5 m.

6.7

Hvor de nye vejanlæg B1-B2 og C2-C3, som vist på kortbilag 2,
tilsluttes de eksisterende parkeringspladser må der ske nødvendig
terrænregulering for at udligne niveauspring mellem eksisterende
parkeringsplads og terræn ved eksisterende bygninger. Dog skal
vejanlægget indpasses det fremtidige terræn/byrum og der må
maksimalt være en niveauforskel mellem vejanlæg og tilstødende
fremtidige terræn på 0,5 m.
Særligt for sivegader D1-D2, E1-E2 og F1-F2 i Granparken,
Lærkeparken og Fyrreparken

6.8

Ved etablering af vejanlæggene D1-D2, E1-E2 og F1-F2 må der
ske terrænregulering på maksimalt 2 m i forhold til eksisterende
terræn i den side af vejanlægget, der vender væk mod de eksterende bygninger. Vejanlægget skal indpasses fremtidigt terræn/
byrum. Der må etableres ramper fra eksisterende parkeringsplads til de nye vejanlæg.
Særligt ved bygadens forløb på Vollsmose Torv

6.9

Ved etablering af vejanlæg A1-A2 på Vollsmose Torv må der ske
nødvendig terrænregulering for at udligne niveauspring. Dog skal
der ved terrænregulering sikres, at vejanlægget ikke skaber en
barriere mellem Vollsmose Center/Torv og området nord og syd
for vejen.

7.

BEPLANTNING
Generelt

7.1

Der skal etableres enkeltstående træer eller mindre grupper af
træer langs de nye vejanlæg, som er vist på kortbilag 2. Der må
ikke etableres tæt, høj, sammenhængende beplantning langs
vejanlæg.

7.2

Skråningsanlæg skal tilsås med græs og/eller beplantes med
lave buske eller lignende.

7.3. Træer og buske skal være af hjemmehørende arter.
Særligt for bro/dæmning ved vej C2-C3 mellem Tjørnehaven
og Birkeparken
7.4
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Der skal etableres beplantning i form af enkeltstående eller
grupper af træer/buske omkring bygværket (dæmning eller bro).
Såfremt vejen (C2-C3) anlægges på en dæmning, skal skråningsanlæg etableres med græs og/eller anden lav beplantning
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Særligt for veje, der passerer mellem bygninger og tilsluttes
parkeringsplads ved Bøgeparken og Birkeparken

BESTEMMELSER
Translucente vægge
Ved translucente vægge forstås glas
som slipper lys igennem men forhindrer
gennemsyn.

med enkeltstående træer/buske.
Særligt for vej A3-A4 omlægning af Kildegårdsvej
7.5

Der skal nord for vejanlæg A3-A4, som vist på kortbilag 2, etableres afskærmende beplantning i form af træer og buske.

8.

HEGNING OG STØJAFSKÆRMNING

8.1

Der må ikke opsættes hegn langs de nye vejanlæg, som er vist på
kortbilag 2. Undtaget er dog hegn opsat af trafikale eller trafiksikkerhedsmæssige hensyn samt eventuelle støjafskærmninger ved
etageboliger langs den nye bygade og ved de nye veje gennem
Granparken og Lærkeparken samt ved institutioner og disses
opholds- og legearealer.

8.2

Eventuelle støjafskærmninger langs de nye vejanlæg skal etableres med transparente eller translucente vægge. Støjskærmene
kan dog enkelte steder, hvor der er behov for visuel afskærmning,
udføres i andet materiale, såfremt støjskærmen begrønnes med
beplantning, såsom klatreplanter eller lignende.

9.

BELYSNING

9.1

Belysning langs de nye vejanlæg, som er vist på kortbilag 2, skal
have en karakter og en lyspunkthøjde, der er behagelig for billister, fodgængere og cyklister i området. Lyskilder skal have en
god farvegengivelse (minimum Ra 80). Gadebelysning må så vidt
muligt ikke være til gene for beboerne i området.

10.

BEBYGGELSE

10.1 Busskure, læskærme og lignende langs de nye vejanlæg, som er
vist på kortbilag 2, skal udføres som lette konstruktioner i form af
halvtag på fritstående bærende søjler samt det nødvendige antal
afskærmende transparente eller translucente vægge, hvor der
kan integreres informationstavler/skilte.

11.

BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN

11.1 Ændret anvendelse af ubebyggede arealer, herunder de nye
vejanlæg, må ikke tages i brug uden Odense Kommunes tilladelse, før nedenførte anlæg er udført.
• Skråningsanlæg skal være udført og beplantet i overensstemmelse med bestemmelserne i 6 og 7.
11.2 Bygherren for de nye veje i Vollsmose skal til Odense Kommune
indsende en plan for begrænsning af støjgener fra vejene. Vejene
må ikke tages i brug før, Odense Kommune har godkendt planen,
og planens støjdæmpende tiltag er etableret for bygherres
regning.
Planen skal foreligge som en rapport, der er kvalitetsstemplet
som en ”miljømåling – ekstern støj”. Planen skal, ud fra beregninger over støjen fra den forventede trafik, dokumentere at nedenstående udendørs grænseværdier for vejstøj, jævnfør figur 30,
kan forventes overholdt for alle relevante støjfølsomme arealan-
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For boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger,
plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og
parker: Lden = 58 dB
For hoteller, kontorer mv.: Lden = 63 dB
Figur 30. Miljøstyrelsens vejledende udendørs grænseværdier for vejstøj.

vendelser langs de nye veje. I det omfang støjdæmpende tiltag
er nødvendige for, at grænseværdierne overholdes, skal tiltagene
beskrives og deres effekt vurderes.
Der kan i særlige tilfælde, for eksempel ved etagebebyggelse,
accepteres en overskridelse af de ovenfor nævnte støjgrænser,
såfremt det sikres:
• At generne fra støjen minimeres mest muligt, herunder at det
indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 33
dB med lukkede vinduer.
• At støjniveauet ved mindst en af facaderne på boliger og ved
boligers opholdsarealer ikke overstiger 58 dB.

12.

OPHÆVELSE AF LOKALPLANER

12.1 Lokalplanens bestemmelser ophæver og erstatter bestemmelse
5.1 og 5.2 i lokalplan nr. 1-562.
12.2 Lokalplanen tilføjer følgende bestemmelse til lokalplan nr. 1-531:
”3.5 Uanset bestemmelse 3.3 og 3.4 må der inden for område F1
og F2 etableres et nyt vejanlæg, som vist i princippet på kortbilag
2 i lokalplan nr. 1-863.”
”9.6 Uanset bestemmelserne i 9.1-9.5 må der inden for område
F1 og F2 etableres et nyt vejanlæg, som vist i princippet på kortbilag 2 i lokalplan nr. 1-863. Der må ske nødvendigt fældning af
eksisterende skov for at etablere vejanlægget.”
12.3 Lokalplan nr. 1-619 ophæves for så vidt angår den del, der ligger
inden for denne lokalplans område, som nævnt i § 2.

13.

LOKALPLANENS VARIGE RETSVIRKNINGER
Bebyggelse og anvendelse
Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jævnfør
§ 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
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BESTEMMELSER

Miljøstyrelsens vejledende udendørs grænseværdier for vejstøj:

BESTEMMELSER

Dispensation
Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.
Ekspropriation
I henhold til § 47 kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen
vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

VEDTAGELSESPÅTEGNING OG OFFENTLIGHEDSPERIODE
Godkendt til offentliggørelse af By og Kulturudvalget den 19. juni 2018.
Lokalplanforslaget offentligt fremlagt fra den 20. juni - 22. august 2018.
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