
I Odense Kommunes 

samlede Bystrategi for 

byens transformation ses 

det grønne som en af de 

vigtigste faktorer  

  

”Den grønne struktur 

trækkes fra det åbne land 

helt ind til Odenses tætte 

bydele for at tilgodese det 

urbane menneskes behov 

for forskellige grønne udtryk 

og anvendelser”..  

JANNIK NYROP 

CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB 

I ODENSE KOMMUNE 





Kilde: Mark Lorentzen, CBS 



Det er Odenses mål: 

- Skabe bedre livbetingelser 

for byens borgere 

- Renere luft mindre støj 

- Bedre og grønnere bymiljø 

- Sund by /Tæt by  

- Mere spændende og 

attraktiv by 

- En bæredygtig vækstpolitik 

 

Hvis det lykkes, får vi flere: 

 

- Arbejdspladser  

- Investeringer  

- Odenseanere og fynboer 
 

 



Investeringer i byggeprojekter 2012-2022 (mio. kr.) 
Samlet 

investering 
Er 

finansieret 
Odense 

Kommune 
Region 

Syddanmark 
Staten Private 

Boliger (ex. Kollegiebyggeri SDU, TBT-gade mv.) 10.500 5.800 200 5.600 

Butikker og kontorer (ex. Ny forskerpark i Cortex, Vesterport mv.) 2.600 1.900 200 1.700 

Idræt og kultur (ex. Nordatlantisk Hus, Odeon mv.) 1.400 1.100 600 400 

Sundhed (ex. Specialinstitution, Nyt OUH mv.) 7.700 7.700 200 7.000 500 

Transport og infrastruktur (ex. Odins Bro, Letbane mv.) 7.700 5.500 3.500 100 1.400 500 

Uddannelse (ex. HF&VUC Fyn, Nyt Sund) 3.600 3.600 3.600 

Vækstinitiativer (ex. vækstpolitik) 500 500 500 

Sum 34.000 26.000 5.300 7.100 5.100 8.600 

Andel af samlet investering   76% 20% 27% 20% 33% 

• Fra 2012-2022 vil der blive investeret ca. 34 mia. kr. i Odenses fremtid 

• Projekter for 5 mia. kr. er gennemført, og 76 % af den samlede finansiering er sikret 

• Odense investerer selv ca. 5 mia. kr., og de resterende ca. 80 % finansieres af andre 
offentlige aktører samt af private investorer 

• Investeringerne forventes at skabe op imod 38.000 nye arbejdspladser (årsværk) i 
byggeperioden. Når byggerierne er færdige vil der være skabt 10.000 varige jobs i Odense 



 

 

 

  

 

En investering i et grønt gårdmiljø i 

Nansensgade i Odense har ført til en stigning i 

ejendomspriser på 16,4 mio. kr. i 2014 og en 

grundskyldstigning på 53.000 kr. om året. 

 

Værdien af et hus stiger med op til 10 % i 

gennemsnit for hver ekstra 10 hektar park eller 

bynært naturareal, der findes inden for 500 m 

gangafstand og med op til 2 % for hver 10 

hektar inden for 1.000 meters gangafstand.  

 

 

 

 

 

 ………

Kilde: Grontmij, Byliv der 

betaler sig. Naturstyrelsen 

m.fl.,  Center for Skov, 

Landskab og 

Planlægning/Københavns 

Universitet, Lokale 

ejendomsmæglere 

 

Natur og grønne områder 

forebygger stress  

 

Nem adgang til grønne omgivelser 

reducerer stress.  

Odenseanerne er forkælet med 

‘det grønne’  

– de ønsker ikke at bo i 

‘betonlandskaber’ i bymidten. 
 

 





- Grønt i byfortætningen, herunder 

grønne områder/tage mv., rekreativ brug 

af regnvand, spiselige elementer i 

storbyen 

- Styrkelse af den grøn-blå struktur, 

herunder skovområder og vådområder 





 

Center- og erhvervsområder 
Overvejende villaer og parcelhuse 

Kilde: ”Kommuneatlas Odense I”, Miljø- og Energiministeriet, Skov og Naturstyrelsen 1996 
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Kommuneplan 2016-2028: 

Der skal udarbejdes retningslinjer og 

opstilles mål for grøn kvalitet i 

fortætningen, i form af bl.a. 

kvarterparker, lokal- og lommeparker, 

samt bytræer, forhaver, grønne facader 

og grønne tage  

 

Der skal sættes særligt fokus på de 

rekreative, æstetiske og 

biodiversitetsskabende muligheder i 

den øgede mængde af regnvand  

Saabyes Stryg – fællesskab,  

naturoplevelser og livskvalitet  

i den tætte by   

Legeplads ved  

Skovsøen 



  
  

 

Besluttede handlinger og retninger: 

Inden næste planstrategi udarbejdes 

der en handlingsplan, som peger på 

konkrete indsatser for 

klimatilpasningen.  

 

Der skal arbejdes for en fordobling af 

de økologisk dyrkede arealer i 

kommunen i 2020 i forhold til 2007  

 

Hver gang vi som bygherrer laver 

større infrastrukturprojekter, anlægger 

vi mere eller bedre erstatningsnatur 

end minimumskravet i lovgivningen 

 

I fremtidige energirenoveringer af de 

kommunale bygninger skal der laves 

forsøg med at gøre udtrykket visuelt 

grønt, f.eks. gennem grønne tage og 

facader  

  



  
  

Nye handlinger og retninger: 

Vi vil sætte endnu mere fokus på 

udviklingen af kommunens grøn-blå 

struktur, og tænke grønt ind i 

udviklingen af den tætte by.  

 

Der igangsættes en afdækning af 

eksisterende grønne ressourcer og 

efterfølgende iværksættes en 

handleplan for realiseringen af 

Danmarks grønneste storby  

 

Mere fokus på at anvende den 

offentligt støttede byfornyelse 

strategisk til friarealforbedringer og 

gårdsaneringer, for at virkeliggøre den 

grønne storby og gøre tætbyens 

boligområder endnu mere attraktive  

En nyrenoveret gård i en boligforening  

i Valby i 2010 



  
  

Nye handlinger og retninger: 

Vi vil skabe multifunktionelle 

grønne områder i byen, 

herunder arbejde med 

spiselige elementer i form af 

planter, buske og træer.  

 

Vi vil understøtte frivillige 

fødevareprojekter i mindre 

skala i byens rum, som f.eks. 

byhaver, bybier og byfarme 

 

Vi vil i folkeskolerne bruge 

naturen til at undervise børn i 

vigtigheden af en rig og 

mangfoldig natur, blandt andet 

gennem projektet ”Fra haver til 

maver”  
Grøn byhave på rådhusets garagetag 
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