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FORSLAG
TIL EN

BEBYGGELSESPLAN
FOR

ODENSE KØBSTAD

ODENSE.
KR. E. PETERSENS BOGTRYKKERI

1914

STADSINGENIØREN

Odense, (Februar 797-4.

En (Bebyggelsesplan angaar dels Planlægning af ny Gader,
dels Bebyggelsen langs disse.
.(Kommunens Ret til at gribe ind paa disse Omraader beror
paa Bestemmelser i Byggelov, Bygningsvedtægt, Sundheds
vedtægt og Vej reglement.
I Bygningsvedtægtens £10 staar:
»For en ny Gade anlægges, skal Byraadet have anerkendt,
at den er udlagt i en hensigtsmæssig Retning og Niveau,
og, naar den sioder til en offentlig Gade eller Vej, have
bestemt, hvorledes der skal forholdes med Overkørslerne til
samme. Ved Bedømmelsen af den hensigtsmæssige Retning
skal der ikke blot tages Hensyn til Gadens Beliggenhed paa
selve det paagældende Grundstykke, men ogsaa til det hele
System af Gader, der efter Forholdene paa vedkommende
Sted vil være det hensigtsmæssigste. Naar der anmeldes en
Bygning til Opførelse paa en Grund, der agtes udparcelleret,
skal der med Anmeldelsen følge en Plan over de, ved
rørende Grundens Bebyggelse, projekterede Gader eller Veje,
til Godkendelse af Byraadet«.
Heraf folger, at det er nødvendigt i Tide at udarbejde
Planer for Byens Udvidelse. Planer kan deis udarbejdes
af de private Grundejere, der ønsker at udlægge ny Arealer
til Bebyggelse, og de skal da godkendes af Byraadet, dels
kan de udarbejdes af Kommunen, der kan tage mere
almindelige Hensyn ved Planernes Udarbejdelse, end naar
de udarbejdes af private, der ønsker at sælge Gmnde. Det
er derfor naturligt, at der ved Kommunens Foranstaltning
tilvejebringes i al Fald vejledende Planer, selv om del ofte
ved den endelige Udførelse kan blive nødvendigt at ændre
dem ved Forhandling med de private Grundejere, efter hvad
der i det givne Øjeblik kan gennemføres.

(Kommunens FFagt til at gennemføre sine Bebyggelsesplaner
er nemlig temmelig ringe under den nuværende Byggelov,
for saa vidt det ikke kan ske ved mindelig Overenskomst
med Grundejerne. Kommunen har vel i Henhold til £ 14
i Bygningsvedtægten og § 6 i Vejreglementet en vis Ret til
at ekspropriere til Anlæg af ny Gader, men hvis Kommunen
skulde være nodt til at benytte denne Ret for at sikre en
heldig Retning af private Gadeanlæg, vilde det blive en dyr

Foranstaltning, naar Kommunen il;ke samtidig kan ekspro
priere de Grunde, der faar Fordel af Gadeankegel, til
senere Salg.
Kobenhav ns Kommune har i sit Forslag til en ny Bygge
lov foreslaaet. at der ved ny Gadeanlæg, som hermer 11-re
Mtnr., deri Almindelighed vil skæiæs paa en uheldig Maade
af de nye Gader, skal kunne anvendes AKommunal Om
lægning«; derved forslaas, at de gamle Skel omlægges saaledes, at hver Parcelejer ved Delingen af de fremkomne
Byggegrunde lodtager i del samme Værdiforhold, hvori han
forud var Parthaver i de omlagle Arealer. Lignende Regler
findes i nogle tyske Byer, Hamborg 1892, Frankfurt a. M.
1902 (Lex Adickesj.
I England er der i 1909 udkommet en Lov, Housing,
Town Planning etc. Act, der giver den offentlige Myndighed
en meget udstrakt Ret til Indgreb i den private Ejendomsret
for at hindre uheldig Bebyggelse. Kan dette gores i det
fri England, maa noget lignende ogsaa kunne ske her
hjemme. Erfaringen viser, at Kommunen nu ikke kan ud
rette stort ved mindelig Overenskomst med de private
Grundejere, da deres Interesser ofte er saa modstridende,
at det er vanskeligt eller umuligt at opnaa Enighed. Den
bedste Maade for Kommunen at sikre sig den fornødne
Indflydelse paa Udvidelse af Byens Gadenet er i Tide at
købe Ageijord i Byens Omegn, hvor Udviklingen kan ventes,
inden de paagældende Arealer bliver Genstand for Spekula
tion, altsaa nogenlunde til Agerjords Værdi. Heldigvis ejer
Odense Kommune allerede ret udstrakte Arealer udenom Byen.
Almindelige Hensyn ved Udarbejdelse af
Bebyggelsesplaner.
Zonebebyggefse er ønskelig, saaledes at der skelnes mellem
Forretnings- og Fabrikskvarterer i Modsætning til rene
Beboelseskvarterer og i disse mellem samlet og spredt Be
byggelse. Men Zonebebyggelsen hor naturligvis ikke drives
saa vidt, at der bliver for langt fra Fabrikskvartereme til
Beboelseskvartereme for dem, der er beskæftiget ved
Fabrikerne.

Sademes Retning, ‘Bredde og hele Udstyrelse maa rette sig
efter deres Betydning for Færdselen.
bHovedfærdsebsvejene skal helst være nogenlunde lige, særlig
Radialgaderne, dér udstraale fra Byens Centrum; iovrigt er
lange, lige Gader i den senere Tid kommet noget i Mis

kredit som kedelige, og man sø er ofte al erstatte d:-m med
buede Gader, idet en svag Krumning i ait Fald paa den
konkave Side af Gad.n giver et smukt Gadebillede. Man
bør dog være varsom — bl. a. af Hensyn tii Automobili;erdsele:i — med at anvend', krumme Goder, in or de ikke
har en naturlig Grund, som tor Ek'-empM tor af undaau
skarpe Knæk.
Gader med sammenhængende Hiisia-kk-r indrettede til
Beboelse skal helst have Retning fra diord r Sud, lor al
ikke den ene Side helt skal komme til al mangle Sui.
Etterhaanden sum en By udvider sig. hør der anlægges
enkelte brede Ringgader.
De Gader, som udelukkende er til Beboelse, behøver ikke
at være ret biede, bor ikke engarm være det, selv om Af
standen mellem Husene skal være rigelig af Hensyn til Sol
og Luft. Sader. lukkede i den ene <Snde for Korsel, bor ikke
forbydes. Naar de ikke er lur lange og ligger mer ved en
Hovedgade, er de netop ideale rolige Beboelsesgader, fri for
Støv og Støj fra gennemfarende Automobiler og Vogne. En
Gangstilorbmdelse tii en anden Gade kan dog anbefales.
Friflader. Rigeligt store Arealer bor for bestandig holdes
fri for Bebyggelse cg udlægges tii Anlæg, Sportspladser,
Parker, Havelodder. Gartnerier, Udstiiiingspladser m. in.
En eller to Flyvepladser maa der ogsaa tænkes paa. Skov
og iritstaaende Træer, Enge, Bakkeskrænter o. lign, bor
bevares og saa vidt mulig! gøres offentligt tilgængelige;
dette er Ting, der i den senere Tids Byplaner lægges over
ordentlig stor Vægt paa, haade af Sundheds- og af Skøn
hedshensyn, efter al man har set. hvor Hensynsløst Natur
skønheder er blevet ødelagt af fremvældende Bebyggelser,
der kunde have faael et ganske anderledes ejendommeligt
og smukt Præg ved at respektere Terrænets naturlige Former
og bevare nogle af Træerne i Stedet for at rasere alt.
Naar Frifiader skal gøre fuld Nytte, skal de helst være
offentlige. Ogsaa i saa Henseende er det heldigst, naar
Kommunen ejer udstrakte Arealer i Bvens nærmeste Omegn.
Private Grundspekulanter vil næppe i videre Udstrækning
kunne bevæges til at udlægge ret meget til Friflade, selv
om deres Byggegrundes Værdi derved stiger. Noget er der
dog enkelte Steder gjort i den Retning INørre Boulevard og
Norrevænget). Kommunen kan derimod bedre ofre noget
herpaa, da det kommer alle Beboere tilgode.
Fassende Rladser maa ogsaa forbeholdes til' Fremtidens
offentlige og monumentale Bygninger, dblirker, efkolcr m. m.

Byens Størrelse og Indbyggerantal.
Odense Købstads Grund udgør ialt
heraf ligger:
Ai indenfor en Cirkel med 1 km Radius og med
Centrum paa Flakhaven
As mellem denne Cirkel og en med 2 km Radius
A3 udenfor sidstnævnte Cirkel
indenfor Byggelovens Grænse

1V73 ha

289
618
1 066
917

>’
»
>•
»

Set. Hans Landdistrikt skærer sig ved Banegaarden helt
indenfor den 1ste Cirkel med 25 ha.
Af Ai vil ca. 38’,2 ha (ca. 13 pCt.) ikke blive bebyggede
og kan regnes for Fri flade, nemlig Aaen, Anlæg, Slotshave,
Baneareal ni. ni. Dette vilde være temmelig lidt Friflade,
hvis der ikke indenfor de enkelte Huskarreer var en Del
private Haver, men disse er jo ikke saa sikre paa at blive
bevarede fri for Bebyggelse som hvad der er udlagt som
offentlige Fri flader.
Paa Kortet PI. Lbnr. 81/1913 er slaaet 3 rode Cirkler
med 1, 2 og 3 km Radius.
Bygrænsen, der har en meget uregelmæssig Form, er be
tegnet med en mørkerod Bræmme.
Paa PI. Lbnr. 79/1913 er desuden med en gron Bræmme
betegnet de Jorder, der tilhorer Odense Kommune eller
Kanal.
Indenfor Bygrænsen ejer Kommunen og Havnen ca. 454
ha ubebyggede Grunde foruden ca. 98 ha Skov, Eng, Anlæg
og Kirkegaard.
Med en rød, brudt Linie er Byggelovens Grænser angivet.
Paa Bilas 1 er angivet Arealfordeling m. m. indenfor de
' forskelligeGrænser.
Byens [Indbyggerantal:
1860
14,255
1870
16,970
1880
22,531
1890
30,277
1900
38,498
1910
41,406
1913
42.216

(Kommunal Tælling)
do.

Paa Bilag ‘Tir. 2 er grafisk gjort Rede for Indbyggeran
tallets Stigning.
Ifølge statistisk Aarbog 1912 har Tilvæksten i Folketal
for hele Danmark fra 1901 til 1911 været 12,5 pCt.. altsaa
aarlig l’/4 pCt. I Odense By har den i de samme 10 Aar

kun værd 5,2 pCL, medens d. n i hele Odense Amtsraadskreds har været 10.1 pCt.: dette hænger naturligvis sammen
med den skurke Bebyggelse i Landdistrikterne tæt op til
Byen og i Stationsbyerne. I de 8 tvnske B\er tilsammen
har Tilvæksten været 5!>60 Indbyggere eller 7.7 pC.t
Nærmere Oplysninger om Befolkningens Tilvækst tindes
i ‘Bilag -Tir. o.
Beboelsesforhold.
Naar man ser paa rueværende ‘Vejforbindelser i Odenses
Omegn, er det iøjnefaldende, at der ud fra Odense (foruden
7 Jernbaner) s! »»æder en halv Snes gode Hovedveje, der
kendetegner Odense som Centrum for et stort Opland,
derimod er Omegnen af Odense endogsaa ualmindelig slet
forsynet med gennemgaaende Tværveje.
Medens det maaske en Tid kunde se ud til, at Lande
vejene i nogen Grad vilde tabe i Betydning ved Jernbanerne,
saa har de igen vundet ved Cyklerne og Automobilerne, og
det er ikke udelukket, at Sporveje ogsaa vil faa en Fremtid
udenfor Byernes Gader. De moderne tekniske Fremskridt
paa Befordringsvæsenets, Elektricitetens og Telefonens Omraade har virket decentraliserende, Fabriksanlæg er ikke saa
ubetinget henvist til Byerne som tidligere, det skarpe Skel
mellem By og Land udviskes, og Beboefsesforhofdene udvikler
sig i ‘Retning af mere spredt Bebyggelse. Den endnu knap
15 Aar gamle Havebybevægelse har allerede sat stærke
Spor i England og Tyskland og har ogsaa her i Landet,
hvor vi dog i Forvejen havde ret gode Beboelsesforhold,
vakt en Del Opmærksomhed. Jeg tillader mig at henvise
til Bidae -Tir. 4, en Artikel om Havebyer, som jeg for ca. P/2
Aar siden skrev til Danmarks kommunale Efterretninger,
og hvori der er gjort nærmerFTfede-TorTfenne Bevægelse
og anstillet en De! Sammenligninger mellem Beboelsesfor
holdene i forskellige Byer.
Paa Bilag -Tir. 5 er givet nogle nærmere Oplysninger om
Beboelsesforholdéne Her i Byen efter sidste Aars Folketælling.
Der mærkes i den senere Tid her i Byen nogen Tendens
til Citydannelse, saaledes at Centrum af Byen mere og mere
omdannes til et Forretningskvarter med aftagende fastboende
Befolkning, og særlig den sydlige Del af Byen er bleven et
udpræget Villakvarter.
Antallet af Huse tiltager forholdsvis stærkere end Ind
byggerantallet.
Det gennemsnitlige Antal Indbyggere pr. Hus var i:
1900
"12,1
1909
11.0

1910
11.2
1911
11,1
1912
.10, S
1913
10,G
I de nyere Villakvarterer bor der ca. GO Mennesker pr. ha
i 12 Huse.
Hvorvidt denne Villabebyggelse . vil fortsættes i samme
Grad som i de senere Aar, er muaske tvivlsomt, det er ikke
billigt at bo i fritliggende Villaer, baade Udgifter til Gade
anlæg. Huse og navnlig til Brændsel er større end i en
mere sluttet Beboelse, saaledes som den almindelig anvendes
i engelske Havebyer, men selv om denne Beboelsesform
skulde blive mere almindelig, er det ikke derfor sandsynligt,
at der vil komme til at bo liere Mennesker pr. ha, idel der
saa rimeligvis vil blive udlagt større Arealer til Haver,
Sports- og Legepladser o. lign. Ved Bedømmelsen af, hvor
mange Mennesker der vil kunne bo i de antydede ny Gader,
regnes derfor:

For de ydre Kvarterer ca. GO pr. ha Brutto.
For Gader med sammenbyggede fleretages Huse ca. 300
pr. ha eller indtil 2 Mennesker pr. lob. m Gade.
Hvor stærk Tilvæksten i Befolkningen vil blive i den
nærmeste Fremtid er ikke godt at vide. Den ovenomtalte
Tendens i Retning af Decentralisation kan virke hæmmende,
men paa den andenSide har en Landsdel som Fyn i mange
Henseender Brug for et Centrum, hvis Tiltrækning dog
meget vil bero paa, hvad der bydes Befolkningen ogsaa
med Hensyn til Bebyggelsesforhold. Endvidere kan der
ingen Tvivl være om, at en stigende Procentdel af Landets
Befolkning vil være henvist til at søge deres Erhverv ved
Industrien; i saa Henseende henvises til_
6, taget fra
et Foredrag om Danmark som Industriland, som AlexAFoss
af Firmaet F. L. Smith & Co. holdt ^/.r 1912 i Københavns
Industriforening.
Selv om Industrien for mange Varers Vedkommende godt
vil kunne trives paa Landet, saa frembyder dog en større
By med gode Trafikforhold, som Odense har det, i de fleste
Tilfælde bedre Vilkaar, og der er derfor Sandsynlighed fol
en større Befolkningstilvækst her i Byen end de senere Aar
har vist. Man maa vist med nogen Rimelighed kunne
vente, at Byens Befolkningstilvækst i den nærmeste Fremtid
vil komme* til at ligge mellem 1 pCt. og 2 pCt. om Aaret.
Indbyggerantallet vil da komme til at ligge omkring de
nedenfor angivne Tal.

9

Antager man, at

Stigningen vil fortsættes aarlig
med 1 pCt. med 2 pCt.

vil Indbyggerantallet
om 10 Aar blive
-20-30-40-50

45,880
50,680
55,980
61,840
68,310

50,64 0
61,720
75,240
91,720
111,800

Bebyggelsesplaner.
1 det efterfølgende skal nærmere omtales Bebyggelses
planerne for de forskellige Dele af Bven, fordelt saaledes:
i r Centrum, det for omtalte Areal indenfor en Cirkel med
1 km Radius.
2.
N. 0. Bydel fra Aaen til Havnen.
3.
S. 0. » fra Aaen ti! Hjallesevej (exe!.).
4.
S.
» fra Hjallesevej til Aaen.
5.
S. V. » fra Aaen til Middelfart Landevej.
G. N. V.
» mellem Middelfart Landevej og Ruggaardsvejen.
1. 9 Centrum af ‘Byen er der endnu ca. 31 lia bebyggelige
Grunde, for hvilke i det væsentlige Bebyggelsesplan
foreligger; der antages her at kunne bo ca*. 5000 Men
nesker, medens sandsynligvis den ældste Bymidte vil
tage af i Folketal, idet Husene mere og mere bliver
omdannet til Forretningshuse.
Der er Trang til at faa de gamle snevre Gader ud
videde og enkelte ny Gennembrud. Forslag til Gennem
brud er antydede paa PI. Lbnr. 33/1913A__________
Baade Gennembrud af nye Gader i bebyggede Kvar
terer og Udvidelse af ældre Gader er i Alm. temmelig
kostbare Foranstaltninger, der kræver nøjagtige For
undersøgelser og Overvejelse af Forholdet mellem Ud
gifterne og de derved opnaaede Fordele.
Eksempelvis er paa PI. Lbnr J54£191ifcemsat nogle For
slag til Gadeudvidelser; men jeg maa anse det for heldigst,
at saadanne Forslag fremlægges til Byraadets Approbation
som særlige Sager, saaledes, at der for hver Gade, der
tænkes udvidet, kommer til at foreligge et i Detailler
udarbejdet Projekt, som viser den Byggelinje, der skal
følges ved Ombygninger eller Nybygninger i Henhold
til hl og i 13 Bygningsvedtægten.
2. Ben nordastre Bydel fra Aaen til Havnen.
1 det af Byraadet d. 20/a 1912 approberede Projekt til
Kræmmermarkens Bebyggelse er det største ubebyggede
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Areal af denne Bydel udforligt behandlet bande med
Hensyn til Gadeanlæg og Beiiyggelsesmaadrii. idet der
er anvist Plads til Fabriksanlæg Syd for Statsbanen, til
fri Bebyggelse med Blanding af Forretningshusv og
Beboelseshuse, til særlige Beboelseskvarterer, Vllakvarterer. Parkanlæg. Sportsplads in. m.
Ved Havnen er der Plads til større Fabriksanlæg,
som behandler svære og grove eller meget voluminøse
Varer, men endnu har kun faa Fabriker al denne Art
søgt dertil. For brandfarlige Anlæg eller for Fabriker,
der af anden Grumi helst skal ligge noget afsides, er
der rigelig Plads paa de langs Kanalen liggende Arealer,
men man kommer da hurtigt udenfor Bygrænsen og
saaledes ind paa Arealer, der ikke nærmere skal be
handles i denne Forbindelse, kun skal det bemærkes,
at der ogsaa kunde skaffes Plads i Nærheden af Kanalen
til Beboelseskvarterer paa de højtliggende Dele af Somosegaard, naar der blev truffet Foranstaltninger til
Rensning af Kloakvandet, for det ledes i Kanalen. Plads
hertil er antydet Ost for Somosegaard.
Paa Bakkerne ved Somosegaard findes ret stejle Skraaninger, som ikke vil egne sig for Bebyggelse, men som
passende kunde beplantes til Erstatning for en Del
Skov, som har maattet falde for Havnens Udvidelse;
der kan ogsaa her med ringe Ulejlighed gores noget
for Vintersporten, som ellers ikke har gunstige Vilkaar
her i Byen. En Kælkebakke vilde sikkert giæde Ung
dommen.
Der er foreløbig ikke forudsat nogen videre Bebyg
gelse ud ad Kertemindevejen Øst for Ejby Molle, blandt
andet, fordi man saa skulde have ny Kloakrensnings
anlæg derude, og tillige fordi en Del af Grundene Nord
for Landevejen ligger i Landdistriktet. Bygrænsen har
her en mærkelig, uregelmæssig Form.
I den nordøstre Bydel vil der i de antydede Gader
indenfor den nuværende Byggelovs Grænser kunne bliv e
Plads for ca. 7000 Mennesker mere end nu.
3. Øen sydøstre cByded Ira Aaen til Hjallesevej.
Frue Landsogn skyder sig her længere ind imod Byen
paa Nordsiden af Nyborg Landevej, hvor Odense Damp
teglværk ligger, end paa Sydsiden.
Paa Arealet melle’) Aaen og Rodegaardsvej, der alle
rede har nogle Fabriker, foreslaas fri Bebyggelse med
Tilladelse til Fabriker. Afvandingsforholdene volder

1!
ingen Vanskeligheder, og Arealet ligger paa Læsiden af
Byen med Hensyn til de herskende Vinde.
Arealet mellem Rodegaardsvej og Hjallesevej toreslaa.væsentligt anvendt til Beboelseshuse, med sammenhæn
gende fleretages Huse oppe ved Hjallesevej. men aaben
Bebyggelse længere mod Øst Det kan anbefales at have
huje Huse paa Højdedragene, det giver Landskabet mere
Karakter, og der kan blive smuk og vid Udsigt Ira de
høje Huse, naar de er omgivne af lavere Huse med
Haver. Kommunen ejer i denne Bydel Rødegaardslokken, 36,S ha, hvoraf 6,S ha er udlagt til Havelodder,
som bør bevares saa længe som muligt. Dog vil det
sidst indtagne Areal egne sig godt som Plads for en
Skole, naar Kvarteret en Gang bliver tilstrækkeligt be
bygget. den vil her komme til at ligge centralt cg hojt.
En Randbebyggelse udenom Haveluddeme eller i al
Fald langs Kragsbjergvej kunde dog maaske anbefales.
Ostebækken skærer sig ind som en langstrakt Lavning
lidt Nord for Kragsbjerggaard. Da denne Lavning ikke
egner sig til Bebyggelse, foreslaas den udlagt til et
Parkanlæg med Spadserevej og nogen Beplantning (se
^L LbnrL 80 1913). Ved Enden af Rodegaardsvej be
nyttes et lavtliggende Areal nu til Opfyldning med Dag
renovation. Da der skal skaffes Plads hertil, og Stedet
jo i lang Tid vil være passende afsides, foreslaas Losse
pladsen bevaret, men samtidig indrettet saaledes, at den
ogsaa kan benyttes uden Ulempe, naar Bebyggelsen
rykker nærmere. Dette antages at kunne ske paa den
Maade, at Losningen sker fra hoje Dæmninger, saa
høje som muligt udover Engen, saaledes at der mellem
Dæmningerne bliver en Slugt, hvori alskens gammelt
Affald, som i boj Grad skamskænder Oplosningspladseme, kan skjules. Hele Lossepladsen foreslaas desuden
omgivet med en beplantet Dæmning og efterhaanden,
som Dæmningerne vokser, skulde deres Ydersider
ogsaa beplantes. Da der ikke maa bygges paa
Opfyldning af Dagrenovation (jvnf. ,§ 65 i Sundheds
vedtægten), synes det mig hensigtsmæssigt at indskrænke
Fyldpladsens Grundflade og fylde hojt op. En saadan
Høj kan saa bagefter ved Beplantning blive til Pynt
for Kvarteret. De samme Bemærkninger gælder foreslaaede Fyldpladser ved Ejby Møllegyde, Roersdam og
Somosegaard. Hvis saadanne Pladser skulde frembyde
Ulemper, er der vist ingen anden Udvej end at erstatte
dem med Forbrændingsanstalter.
Syd for Ostehækken næ’rmer man sig Byens Yder-
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grænser, her er søgt Forbindelser med de tilgrænsende
Sognes Veje væsentligt ved Hjælp af de eksisterende
Veje, der forøvrigt ikke er stort andet end Markveje,
og som man derfor ikke behøver at føle sig ret stærkt
bundet til. Kragsbjerggaarden er der gaaet udenom for
i al Fald foreløbig at bevare den -med Alléen, der fører
op til den, og Skoven bag ved, uberørt af ny Gade
anlæg. Hvis denne Gaard ved Lejlighed kunde købes for
dens Værdi som Landejendom, vilde det være fordel
agtigt for Kommunen al kobe den for i Fremtiden at
blive Herre over Udstykningsforholdene i denne Del af
Byen. Det vilde ogsaa være ønskeligt for Kommunen
at erhverve den Mark, der ligger yderst ude ved Oste
bækken mellem Nyborg Landevej og Rødegaardsvej
eller i al Fald at sikre sig en Vejforbindelse her. Der
savnes Tværveje mellem Hjallesevej og Nyborg Lande
vej. Alene en Gang- og Cyklesti i Nærheden af Oste
bækken vilde noget afhjælpe Savnet.
Indenfor Byggelovens nuværende Grænse antages i
denne Bydel at kunne blive Plads til yderligere ca.
9000 Mennesker.
4. Øen sydlige Bydel fra Aaen til Hjallesevej ind.
Om Gadeplanen for denne Bydel er ikke stort at
sige, da den for en stor Del allerede er approberet af
Byraadet. Efterat Kloakforholdene nu er ordnet, vil
vistnok Byggeriet herude blive livligt. Der er her Plads
til ca. 11,000 ny Indbyggere. Arealet ligger indenfor
Byggelovens Grænse.
5. Øen sydvestlige Bydel fra Aaen til Middelfart Landevej.
Denne Bydel, der indeholder Eksercermarkeme, Ka
serne, Sygehus, Vandværkets Boringer, Havelodder i
stort Antal, Kirkegaard og Kirkegaardsanlæg, Byens
Grusgrav, Sukkerfabrikens Fyldplads og Sydfynske
Banes Værksteder, foreslaas i størst mulig Ud
strækning holdt fri for Bebyggelse. Kun ved Sporvogns
remissen, ved Vandværket og helt ude ved Bolbro er
antydet nogen Bebyggelse. De andre Steder vil Kloak
forholdene være vanskelige at ordne, og de viste Veje
er derfor' foreløbig kun tænkt som Markveje mellem
Sdr. Boulevard og Middelfart Landevej.
Da denne Bydel ligger paa Byens Luvside med Hen
syn til de nerskendé Vinde, har det Betydning i sanitær
Henseendej at der her bevares et stort Friskluftsbælte
paa de store Grunde, som Kommunen selv ejer her.
Kommunen har andetsteds nok af Byggegrunde til Salg.
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6. Nordvestre ‘Bydel mellem Middelfart Landevej øg Ruggaardsxej.
Nærmest Byen ligner et Areal, som er udlagt til Dvrskueplads, og som derfor foreløbig ikke kan bebygges.
Da Byen altid v ii lune Brug for et nogenlunde centralt
beliggende stort ubebygget Areal. d»-r I. F.ks. kan be
nyttes tii 1 dstillingsplads, Flyveplads m. in., foreslaas
dette Areal bevaret som Fribade. Det begrænses mod
Nordvest af Banens dybe Gennemskæring, som umulig
gør Forlængelse af Byens Kloaker længere mod Vest.
Langs Ruggaardsvejen er der allerede i Tilslutning
til Statsbaneanlægene bygget en Del Fabriker, og det
er naturligt at tænke sig dette videre udviklet. Imellem
Ruggaardsvejen og den ny Bogensebane foresiaas et
Areal særlig udlagt til et Forretnings- og Fabrikskvarter,
da her er Mulighed for Sporforbindelse med Havnesporet.
Bolbro er allerede en Slags Forstad til Oden se, men
Afløbsforholdene er saa daarlige, at der snart maa gøres
noget for deres Forbedring. Det vil blive et ret om
fattende Anlæg med lange Ledninger istedenfor de nu
værende aabne Grotter og med Rensningsanlæg for
Kloakvandet, førend dette føres ud i Stavisaaen. Plads
for et saadant Areal er antydet i en Lavning mellem
Bogensebanen og Nordvestbanen og bør sikres i Tide,
Kommunen ejer selv kun en ringe Del af dette Areal.
Hertil vil ogsaa kunne fores Spildevandet fra det oven
for omtalte Fabrikskvaiter ved Ruggaardsvejen.
Naar Afløbsforholdene i denne Bydel er ordnede, kan
her blive gode og sunde Bebyggelsesforhold. Kommunen
ejer store Arealer herude og vil derfor kunne faa afgørende
Indflydelse paa Bebyggelsen i Bolbro. Nu ligger Bolbro
udenfor Byggelovens Omraade, men der bør naturligvis,
inden Bebyggelse i større Udstrækning finder Sted,
fastsættes Regler i en Bygningsvedtægt, der dog mulig
kunde lempes noget efter de mere landlige Forhold
herude, saaledes at der her kunde dannes en Forstad
med landlig Karakter og adskilt fra Byen ved et ube
bygget Stykke Agerland, men ad Aare forbundet med
Byen ved Sporsogn eller Automobilomnibus.

I den foran skizzerede Bebyggelse vil der blive god
og rigelig Plads til en By med dobbelt saa mange Ind
byggere som det nuværende Odense.

Indlemmelse af Landdistrikter.
Odense har i 1882 og 1901 indlemmet ca. 710 ha og des-
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uden enkelte mindn

Arealer, derved er K\cr- Ai.:d \<A>. l
til lt>73 ha. hx dr.i t i og for Mg kiMide '•x i’.c.x el
i -dort

Areal, da Jet kun gi ver en gennemsnitlig Beb\ ggelsest.ethed
af ca 21 Mennesker pr. ha, og selv en Fordobling af Ind
byggerantallet vilde endnu give en ringe gennemsnitlig
Bebyggeiseshvthcd. men Arealet har en saa uregelmæssig
Form, at der nok kunde trænges til ’en Afrunding, og i
mange Henseender er det en Fordel for en By at have el
stort Areal at disponere over til fremtidige Udv ideiser, sær
lig naar Bebyggelsen, som del nu er Tilfældet, iiar Tilbøje
lighed til at sprede sig. For Odense-, Vedkommende er den
Maade. hvorpaa Set Hans Landdistrikt skærer sig ind i Byen
og næsten omgiver Havnen, generende, og det er navnlig
her, at en Afrunding kunde tiltrænges.
De Dele af Købstadens Areal, som ligger længst borte fra
Byens Centrum, er nogle Jorder ude ved Aasum Bro, som
ligger ca. I1.? km fra Baadhuset. Del vilde ikke være
urimeligt at tænke sig største Delen af det Areal, der ligger
indenfor en Cirkel med dennes Radius efterhaanden ind
lemmet, idet der dog gerne mellem de radiale Hovedveje
vedblivende maa skyde sig Agerbrugspartier temmelig nær
ind til Byens Centrum.
I det foregaaende er der dog set bort fra en mulig Ind
lemmelse af Set. Hans Landdistrikt. Skulde dette Distrikt, der
udgør ca. 805 ha, blive indlemmet, vilde Indlemmelsen sikkert
faa en betydelig Indflydelse paa Bebyggelsesforholdene i Odense
og bevirke en Forskydning af Byens Centrum mod Nord ved
en stærkere Bebyggelse omkring af Havnen, der jo hidtil har
ligget ude i en Yderspids af Byen. Men selv om Indlem
melsen ikke kommer i Stand for det første, kan der allige
vel ventes en ret betydelig Befolkningstilvækst Nord for Byen.
Det vil være ønskeligt, at Arealer, der ligger omkring
Havn og Havnebane, i størst mulig Udstrækning forbeholdes
til Fabriks- og Forretningsbrug. Langs Havnebanen oppe
paa Aalykkegaards Jorder er der saaledes udmærket Lej
lighed til Anlæg af Fabriker, der skal have Jernbanefor
bindelse.
। Havneudvidelser

Paa medfølgemk^IdTJnin.SL lA’LS er meddelt nogle statistiske /
) Oplysninger om Havnens Indtægter, Udgifter m. in. Ved de„
3 større Udvidelser, der er sket i de sidste 30 Aar, har der
hver Gang været stor Betænkelighed s ed at gaa til saa store
Udgifter, men Pengene maa dog siges at være vel anvendte,
selv om Havneindtægteme endnu ikke helt dækker Udgif-
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terne. Af økonomiske Grunde har man dog vænt nødt fil
at nøjes med noget mindre Bolva-rkdængde end ønskeligt,
et Bolværk med fim Vanddybde koski med tilhørende
Spor og Vejanlæg ni. in. over 9m.i Kr. pr. lobemb Meter
excl. Uddybning. Hvis Trafiken stiger kmt tilnærmelsesvis
som hidtil, vil ny supplerende Anlæg blive nødvendige.
Efterhaanden har en Del Firmaer set deres Fordel ved a
lægge deres Lagere ved Havnen, medens Fabiiker endnu
kun i ringe Grad har søgt derned. Det si-ulde dog svne.s
naturligt, at Forretninger i grove Varer la-gges væd Havn
og Havnespor, selv om de derved kommer til al ligge tem
melig langt fra Byens Centrum (delte spiller dog ingen
videre Rolle for Varer, der skal un d Jernbane;, men foisaavidt der er Tale om Flytning af ældre Forretninger,
tager saadanne Forandringer naturligvis 'Lid.
Der er imidlertid Tegn til saadanne Flytninger, og der
vil da blive Brug for en Del af de Arealel, som Kanalen
Tid efler anden har købt for at imødekomme saadanne
Krav. En Kanalhavn har den Fordel helt at være omgivet
af Land, medens en Søhavn i Almindelighed kun har Op
land til én Side. Ved en Kanal er der tillige den Fordel,
at der er ret ubegrænsede Udviklingsmuligluder for Anlægs
pladser langs Bredderne, og Forretninger, der skal have stor
Plads med megen Facade langs Kanalen, kan let faa det,
hvis de kan nøjes med en Lossebro, hvad ofte vil være
Tilfældet, bl. a. naar mekaniske Losseapparater anvendes (i
Bremens Havn findes en Del Anlæg af denne Art). Der be
høves da kun en ringe Udvidelse af Kanalens Bredde, men
selvfølgelig bliver Havnen paa denne Maade meget lang
strakt.

Paa Plan Lbnr. 33/1913 er antydet nogle Havneudvidelser
og Anlæg af Veje deromkring, som gaar ud over Kom
munens egne Grænser, da Terrænets Højdeforhold gør det
praktisk talt umuligt at føre Havnen tættere ind til Byen
end sket Jeg skal dog ikke komme nærmere ind paa dbse
Planer her, da de er under Forhandling i et særligt Udvalg.
Her skal kun nævnes, at en stærkere Bebyggelse Nord for
Banen naturligvis vil gore det ønskeligt at faa en bedre og
bekvemmere Forbindelse mellem denne Bydel og den Syd
for Banen. Derfor bør der holdes Mads aaben for en ny
Tunnel udfor Adamsgade. En Gangstiforbindelse mellem
Aalykkegade eg Dannebrogsgade under eller over Banen
samt en Fortsættelse af Gangstien over Havnebanen Øst om
Banens Lokomotivremiser vil være en nyttig og ikke uover
kommelig Foranstaltning, der nok for eller senere vil trænge
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sig paa, og som vil give Dannebrogsgades Grundejere nogen
Eistalning for det Tab, de led ved Baneomkegningen.
Sporvej.
eTporoejsnetiefs hensigtsmæssige Udvidelse er paa Grund af
Byens Form et vanskeligt Spørgsmaal. Bedst synes mig et
stjerneformet System at svare til Formen, naar der bliver
Bebyggelse nok til de enkelte Udløbere, men her moder
straks ved Udgangspunktet, som naturligt maatte blive Flak
havn, en Vanskelighed i den smalle Del af Vestergade. Hvis
Set. Hans Landdistrikt indlemmes, vil en Forlængelse ud ad
Skibhusvejen og ud ad Buggaardsvejen forekomme mig na
turlig og senere en Forlængelse fra Havnen over Aalykkemarken til Buggaardsvejen. Men efter hvad jeg i Aar har
set i London, Leipzig og Berlin, anser jeg det ikke for
usandsynligt, at Sporvejen med Fordel kunde suppleres med
Motoromnibusser, der lemper sig bedre efter Færdselen i
snævre Gader og er mere anvendelige i mindre tæt bebyg
gede Kvarterer. I London bruges de i meget stor Udstræk
ning ikke alene i Centrum, hvor der overhovedet ikke lindes
Sporvogne, men ogsaa i de ydre Kvarterer, hvor Sporvogne
ellers er bievne almindelige. De gaar ofte i samme Gader
som Sporvognene og gaar længere ud paa Landet end disse.
I Leipzig og Berlin, der har meget udviklede Sporvejsnet,
er man i det sidste Aar begyndt paa tillige at indføre Auto
mobilomnibusser.

Skovene ved Odense.
Odense nærmeste Omegn er ret fattig paa Skove. De
smaa Skove ved Hjallese, Aalykkegaard og Næsbyhoved er
saavidt vides Fredskove, men der synes at være en Til
bøjelighed til at bygge Villaer ind i Skovene, og spærre Dele
af dem for Besøgende; skulde delte blive mere alminde
ligt, vilde det blive et stort Tab for Byens Befolkning, der
gennem lange Tider er vant til at have fri Adgang til disse
Skove. Det kraftigste Middel til at sikre almindelig Adgang
til Skovene er naturligvis Kommunens Køb af Skovene.
Den af Kanalen nylig købte Skov ved Hedvigslund kunde
vistnok let gøres brugbar som Lystskov. Kommunen kunde
ogsaa ved Plantning paa sine egne Jorder skalle flere Steder,
hvor Befolkningen om Søndagen kunde søge Bekreation, og
dette sidste er særlig noget, der maa tænkes paa i god Tid,
da det tager lang Tid, inden en Skov vokser op. Alene nogle
græsbevoksede Plæner omgivne med Læplantning, hvor Fa
milier kan søge ud med deres Børn, vilde det være ønske-
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ligt at laa indrettet nogle Steder i Byens Yderkanter. Det
kan gøres ret hurtigt og billigt, og saadanne mindr Ud
ilugter vil sikkert af mange Familier med smaa Børn bliv
foretrukne tor de mere omsta-ndelige med Bane eller Baad.
De laa Steder, der allerede findes af denne Art. vil man i
godt Vejr om Sommeren næsten altid finde optagne, særlig
om Søndagen. Enkelte fritstaaende store '1 ræer eller Træ
grupper er en Pryd for Landskabet, og hvor der er pas
sende Plads for saadanne med Udsigt til. nf de kan blive
staaende, anbefales det at plante nogle Træer. Dette kunde
f. Eks. ske nogle Steder langs Ostebækken og langs den
projekterede Forbindelsesvej mellem Bolbro og Sdr. Boule
vard. Naar jeg har omtalt disse Forhold i Forbindelse
med Bebyggelsesplanerne, saa beror det paa. at Byud
videlse og ny Gadeanlæg altid ødelægger noget af Landets
naturlige Skønhed — mange smukke, gamle Træer maa falde
for Øksen for at give Plads for Bygninger. Der er derfor
god Grund til at indskrænke Skaden til det mindst mulige
og til at søge at give Erstatning for de Ødelæggelser, der
ikke kan undgaas, og det ikke alene af Skønheds-, men ogsaa af Sundhedshensyn. Livet i store Byer er ikke sundt,
og det desto mindre jo tættere Bebyggelsen er, dette er
statistisk paavist. Folketallet ikke alene forøges, men ved
ligeholdes ogsaa ved Indvandring fra Landet. I Tyskland
klages der i de senene Aar over Degeneration i de store
Byer, deres Bidrag til Hæren bliver af ringere og ringere
Kvalitet, og som Middel herimod lyder Baabet: »Tilbage til
Naturen!«
Selv om Beboelsesforholdene er forholdsvis gode i Odense,
er der dog Grund ti] at tage Lære af den Skade, der er
sket andetsteds, og i Tide søge at undgaa en lignende usund
Udvikling. Et af Midlerne herti!, er Bevarelse af Skove og
Marker, som »Lunger« for Byen, helst i Form af Kiler tæt
ind imod Byens Centrum. Aadalen er saadan et Luftbælt
midt ind gennem Byer, der saavidt muligt bor bevares. Det
er tillige af Vigtighed ikke mindst for den opvoksende Slægt,
at der er Skove og Fælleder, hvor de kan tumle og trække
frisk Luft.

Planernes Gennemførelse.
For at Kommunen i større Omfang skal kunne faa Ind
flydelse paa Bebyggelsesplaner kræves en mere tidssvarende
Byggelov med lettere Adgang til Ekspropriation end hidtil,
og da Interessen for disse Sporgsmaal er stigende, kan en
saadan Lov forhaabentlig snart ventes, men saalænge den
ikke foreligger, er man altid udsat for, at Spekulation kom-
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mer paa tværs af vedtagne (Jadeplaner. Da Kommunen nu
. (ii un k s BvLy -Kr er henvis!
med Hensyn lii de privat
ti! at benytte Bestcmmels c;ne i ByLi)ii)js\r.llæden.N > lo.
hvorefter:
nye Gader skal approbe.es af Byraadel med Hensyn til
deres Retning og Niveau i Forhold lii det hele System
af Gader, der eller Forholdene paa vedkommende Sted
vil være det hensigtsmæssigste.
og da man i saa Henseende ikke vil kunne stille ret vidtgaaende Fordringer, saa er man i Virkeligheden henvist til
at gaa Forhandlingsvejen. Denne kan mulig give bedre Re
sultater end hidtil, naar Interessen for bedru Byggesæt vokser.
Kommunen kan ogsaa ved den Maade, hvorpaa den udnyt
ter sine egne Byggegrunde foregaa med et godt Eksempel
og derved virke regulerende.
Forudsætningerne for enhver Bebyggelsesplan er, al
Afvandingsforholdene er ordnede eller kan ordnes paa en
tilfredsstillende Maade. Dette vil som oftest ikke kunne ske,
uden at Kommunen i Henhold tik 52 i Vandlobsloven al
19. April tager Sagen i sin Haand. Herigennem har Kom
munen et ikke uvigtigt Middel til at faa Indflydelse paa ny
Bebyggelsesplaner.
Vanskeligheden ved disse ligger ikke saameget i de helt
ny Gadeanlæg, som ønskes udført, med Hensyn til dem vil
der i Almindelighed kunne opnaas en tilfredsstillende Ord
ning. Den ligger mere i Bebyggelsen langs ældre Gader, der
ingen særlig Approbation kræver, her kan Kommunen nok
fordre, at Husene lægges i 8,25 m Afstand fra Vejmidten,
men den kan i Almindelighed ikke fordre Vejen udvidet,
og Kommunen er ude af Stand til at hindre en Bebyg
gelse, der lukker af for Tværgader, som kunde være
ønskelige for andre end selve Grundens Ejer. I Tilfælde,
hvor det er Kommunen særligt om at gøre at sikre sig
Muligheden for en saadan Tværvej, er der næsten intet
andet at gøre end at købe det dertil nødvendige Areal.
Vanskeligheden kan endvidere ligge i, at visse Arealer, hvor
over Gadeanlæg kunde være ønskelige, holdes helt udenfor
Bebyggelse af Spekulationshensyn eller af andre Grunde,
saa "at man kan blive nødt til at gaa helt udenom dem.
Nogen stor Ulykke vil dette nu i Almindelighed ikke være.
Det er kun ganske enkelte Hovedveje, der er af en saadan
Vigtighed, al de ikke kan ændres, og da det er umuligt al
se klart, hvad Fremtiden vil biinge, vil enhver Bebyggelses
plan være udsat for i Tidens Løb at undergaa ret betyde
lige Ændringer. Der er derfor ingen Anledning til at gaa
ret meget i Detailler nu, og store Karréer bor ligge til
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Beboelseskvarterer. og tillige var det ønskeligt snart at faa
afhjulpet noget af den Mangel, der er paa Tv ærfnrbindel-esveje. for Eksempel mellem Bolbro og Fruen-. Bog., cg mel
lem Hjallesevej og Nyborg Landevej. Selv om der paa disse
Steder foreløbig kun kunde opnaas en le! chaus.ær-.l Mark
vej eller Gangsti og Cyclesli. saa vilde dette dog være et
stort Fremskridt. Efter at Baneforholdene er omordnede saaledes, at 2 Baneoverkorsler i Byens Vestre Marker er afløst
af en Tunnel ved Grusgraven, synes del naturligt at om
lægge Markvejene saaledes, at der bliver en gennemga:ænde
Vej helst med Cyklesti, adskilt fra Korevejen, fra Kancelli
vej gennem Grusgraven og Tunnelen forbi 30“ Boringen til
Sdr. Boulevard enten til den projekterede ny Vej Nord for
Sporvognsremisen eller ti', den nuværende Markvej lidt Syd
for denne. Man vilde ogsaa uden stor Bekostning kunne
skaffe en Cyklesti fra Bolbro til Ruggaards Landevej langs
Markvej en, "ogsaadanne Cykléstier paa tværs af Hovedvejene
vilde sikkert blive paaskonnede baade af dem. der skal den
Vej, og af de mange, som bruger Cyklen som Rekreations
middel og som ellers er henvist til at kore ud langs stuvede
Landeveje. For senere Salg af Byens Grunde i Bolbro vil
de nævnte Tværveje være af Betydning.
Man anlægger nu ofte udenom Byerne brede beplantede
Parkveje, de foran nævnte Tværveje kuride blive en lille
Begyndelse i den Retning, hvis man langs dem vilde plante
nogle Træer. Den ret flade Egn vilde vinde betydeligt i
Karakter ved saadanne Plantninger, og vore Efterkommere
vilde sikkert paaskonne dem.
Den Opgave, som synes mig i Øjeblikket at være mest
paatrængende men ogsaa meget dyr. er en Forbedring af
Forholdene i den indre By. hvor flere Gader er generende
snævre. Mest gælder dette naturligvis saadanne Hovedfærdselsaarer som de smalle Dele af Vestergade og af Nørregade,
her savnes Parallelgader til Afledning af en Del afTrafiken.
Noget har Filosofgangens Udvidelse hjulpet, men rigtig godt
bliver det ikke, før der fortsættes op til Flakhaven forbi
Elektricitetsværket og med et Gennembrud fra Flakhaven
til Asylgade, hvorom Planer jo ogsaa er fremme 1.1.
1 de ydre og nyere Dele af Byen er Forholdene en Del
bedre navnlig m. H. t. Radialgader, her synes mig navnlig
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Opmærksomheden at maallc henvendes paa at muliggøre
en eller liere Ringveje Den Ringvej, der er lettest gen
nemførlig. er en fra 1’almdokevej gennem Gurlneruade
og enten ad Kastaniewj tii Sondre Boulevard eller gennem
Hannerupgaardsv ej ad en ny Bio og over cl Engdrag Ost
lor Hus Nr. 142—178 paa Sondre Boulevard til'Vejen mel
lem del ny Sygehus og Alderdomshjemmet. Anlæg at en
Kørevej gennem Himderupskox har (fer længe været Trang
til. \ ed Overvejelsen af passende Ringveje kommer man
imidlertid let ind paa Sporgsinaal, der ikke kan løses uden
i Forbindelse med Nabosognene, og som derfor ikke skal
nærmere omtales her.
Denne ganske foreløbige Undersøgelse er væsentlig baseret
paa det Kortmateriale, der var til Raadighed, suppleret med
enkelte Maalinger og Niv ellemenler, som har været nød
vendige lor al kunne bedømme Afvandingsmulighedeme. der
jo er noget af det forsle, der maa klares, førend en Gade
plan kan foreslaas; og forend noget kan fastslaas. bliver
yderligere Maalinger nødvendige, men lil foreløbig Orientering
angaaende delte vigtige Sporgsinaal og navnlig "til Belysning
af de mere principielle Sporgsinaal, Bebyggelsesformerne,
samlet eller spredt Bebyggelse, Zonebebyggelse, Hovedveje
in. m., haaber jeg, at det foreliggende Materiale maa kunne
yde nogen Vejledning.
Paa Bifag 8 folger en Fortegnelse over de Forslaget led
sagende Planer:
Æ
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Bilag 1.

Arealfordeling.
Indeni, en Cirkel; Udenf. en Cirkel
m. 1 km Radius : in. 1 km Radius

Under Odense
Kommune

289 ha
m.ca.31700Indb.

1684 ha

Indenfor Bygge
lovens Grænser

289 ha

628 ha

Bebyggeligt
Areal

31 ha

Fri flader

38,5 ha

i
!
i
'
Jorder, s. Odense
Kommune ejer

45 ha

313 ha
hvoraf:
Aa og Eng.... 70
Skov og Anlæg. 63
Haveloader.... 27
Banearea!.... 34
Exercennarkeme L
Dyrskueplads... 12
Grus og Lergrave
Rensningsanlæg
m m.... 24
Havnebassin. .. 13
Havneplads .... 17

507 ha

Indenfor en Cirkel med 2 km Radius, men udenfor en Cir
kel med 1 km Radius bor ca. 8500 Mepnesker,

heraf i det sydlige Hunderup .... ca.
1500
i Østre Bydel.............................ca.2000
i Nordre Bydel.......................... ca.1400
i Vestre Byde!.......................... ca.3600

Bilag 3.

Befolkningstilvækst fra 1901—1911 .
Uddrag af Statistisk Aarbog 1912.

Indbyggerantal Tilvækst i

Sled
1911

Odense By...........................
Odense Amtsraadskreds...
Kerteminde..........................
Bogense...............................
Assens Amtsraadskreds . . .
Assens By............................
Middelfart...........................
Svendborg Amt....................
Svendborg Bv.....................
Nyborg.................................
Faaborg ...............................
Hele Fyns Stift.....................
Staden København ..............
GI. Københavns Amt...........
GI. Roskilde Amt................
Frederiksborg Amt..............
Holbæk Amt........................
Sorø Amt.............................
Præstø Amt..........................
Bornholm Amt.....................
Aarhus Amt.........................
Aarhus Bv............................
Aalborg Amt........................
Aalborg By.........................
Randers Amt........................
Randers Bv..........................
Vejle Amt............................
Vejle By...............................
Fredericia...........................
Kolding................................
Hele det egentlige Danmark

1901

Antal

pCt.

2099 5.2
42237 40138
115681 105061 10620 10,1
167 6,5
2719
2552
2168
2747
579 26,7
4408 9,5
50891 46483
4629
4665 —36 ■ 0.8
1247 27.9
5716
4469
' 136607 128241
8366 6,5
1124 9,7
'• 12667
11543
680 ' 8,7
8470
7790
4318
4218
100 2,4
303179 279785 23394■ 8,4
462161 378235 83926' 99 9 _
168257 150279 17978; 11,9
5381 12,0
,50404
45023
90476
6693 7,4
i! 97169
i! 107854 98325
9529 9,7
|! 102310 94422
7888 8,4
5449 5,3
H108742 103293
428851 40889
1996 4,9
j 114244 ; 98016 16228 16.6
61755; 51814' 9! »41 19.2
145017' 128656 16361 12,7
1992 6,4
i 33449
31457
130914 118586 12328 10.4
i; 22970
20057 2913 14,5
139968 125523 14445 H,5
17261 14592 2669 18,3
14228
1514 11.8
12714
14219
1703 13,6
12516
2757076|2449540 307536 12,6

Bilag 5.

Oversigt

over

Bebyggelsesforhold

i nogle enkelte Kvarterer i Odense 1912.

1. Huskarré mellem
Vestergade—Pogestræde . ..
Staalstræde—Vestergade ..
Adanisgade - Pjentedamsgade
Dronningensgade Jens Benzonsgade fra Kingogade—
Odinsgade....................
Set. Knudsgade — Absalonsgade fra Gonnsgade —Fre
densgade .......................
Oluf Bagersgade- H. C. Andersensgade fra Jagtvej —
Allégade.........................
2. Enkelte Gader.
Ny Byggeforeningshuse.
Edward Brandesgade.............
Nørrevoldgade.......................
Kancellivej.............................
Hunderup Villakvarter.
Kastanievej lige Nr..............
fra Læssoegd.—Sadolinsgd..
Læssøegade Nr. 59-61-63-65
67-69.................................
Tietgens Allé Nr. 4-18 .. .
Langelinie Nr. 117-19-21-25
27-39-41-43 ......................

For hele Byen 1913 ...

Xntai Ile boei e

Antal
Huse

ialt

3S
22
40

<> 2' >
118
336

35

447 12,77 2.00
i

45

415

45

567 12,6

pr tins cL

pr. ha

s..’>7 1.37 2 1:
u.57 140
8,1
1,34 252

426

9.22 1,67 256
■1
1.97 300

i
15
30
33

12

129 8,6
260 » 8,67;
186 ' 5,64
i
;
1
i।
53
Li
i

1,82
1,67
0,93

190
160
109

0,54

56
60
128

6
8

31
54

5,17 0,52
6,75

8

41

5,13

3969 4221610,6 .

48
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Fortegnelse over Tegninger

til

Forslag til en Bebyggelsesplan
for

Odense Købstad.

1. PI. Lbnr. 81/1913 GeneralstaDskort over Odense og Ciaegn
1 : 20000.
2.

-

•

79/1913

Oversigtskort over Odense 1 : $000 rned An
givelse af Bygrænse, Byggelovsgrænse og
Grænse for Ko'ænunens HJ endo:ame.

3.
4.

•

—

33/1913

Forslag til ny Gadeanlæg 1 : 5000.

5.

-

—

6.

*

—

7.
8.

—

—

9.

•

—

80/1913 Detailplan til Gadeanlæg i den 30. Bydel.
64/1913 Forslag til Udvidelse af nogle snævre Ga
der i den indre By 1 : 400.
87/1913

Statistiske Oplysninger o>a Havnens Indtæg
ter og Udgifter indhæftet son Bilag 7.

107/1914 Kort over Odense

1 : 10000.

Oversigtskort over ko nnunale jinlæg i Oden
se 1 : 5000.
—

1C8/1914 Tværprofil af Gader

1 : 40.

*/k HAGEN & SIVERTSENS ETABL ODENSE.

