
Odense 
fra stor dansk by  

- til dansk storby 
 
 



Odense – hovedby og vækstdriver 

• Odense er Danmarks 3. største by og 
der bor ca. 194.000 indbyggere i 
kommunen 

• Odense dækker et areal på 306 km2 

• Odense har ca. 100.000 arbejdspladser 
– og adgang til 257.000 arbejdspladser 
inden for 1 times afstand 

• Odense har ca. 35.000 studerende 

• Odense har Danmarks højeste andel af 
studerende på videregående 
uddannelser 

• Der bor ca. 486.000 indbyggere i 
Byregion Fyn 

• Der bor ca. 1,2 mio. indbyggere i Region 
Syddanmark 

• Hovedby og vækstdriver i Region 
Syddanmark og på Fyn, hvad angår 
størrelse, arbejdsmarked, bosætning, 
kulturliv, uddannelse, sundhed og 
handel  



Odense – Danmarks midtpunkt 

• Odense er centralt beliggende på 
Danmarks overordnede infrastrukturnet 

• Tilgængeligheden fra jernbane og vej er 
bedre for Odense end for København, 
Aarhus og Aalborg  

• København og Århus inden for 90 min. – 
60 min. med Timemodellen 

• Trekantområdet inden for 30 min 

• Konkurrencedygtige boligpriser i forhold 
til Aarhus og København 

• Odense kan tilbyde boliger og kvarterer, 
som appellerer til mange forskellige 
typer og befolkningsgrupper 

• Odense har en attraktiv bymidte med et 
stærkt bymiljø 

• Odense er storbyliv i en menneskelig 
skala 

 

Odense 



Virksomhed i Odense 

• Odense er i Top 10 over danske vækstkommuner - og er bedst blandt 
kommuner over 100.000 indbyggere 

• Odense Byråd investerer 400 mio.kr. over fire år i Odense & Co. - den 
største erhvervsmæssige satsning i Odenses historie 

• Stærk offentlig opbakning til tilflyttende videnvirksomheder  

• God adgang til talenter og veluddannet arbejdskraft 

• Odense er specialiseret inden for mange af de videnintensive erhverv og 
erhverv som er forbundet med høj værdiskabelse 

• Der er i Odense en specialisering i undervisning og operationel service, som 
typisk er storbyerhverv 

• Odense har landets største andel af studerende på videregående 
uddannelser 

• Velfærdsteknologi er en global styrkeposition. Odense er nr. 3 i verden i 
forhold til klyngedannelse af robotteknologi 

• Scandinavian Cortex Park - sammenhængskraft via samarbejde med Nyt 
Odense Universitets Hospital og et stærkt universitet 

• 60.000 mennesker vil dagligt have deres gang i det nye Scandinavian 
Cortex Park 

 



Kulturlivet i Odense 

 

 

• Odense brugte i 2012 1.446 kr. pr 
indbygger på kultur, bibliotek og 
folkeoplysning. Til sammenligning 
brugte København 569 kr. pr indbygger 

• Odeon åbner i 2016. Det er Odenses  
nye musik-, teater- og konferencehus 
– et af de største kulturhuse i DK 

• Odense Teater er landsdelsscene (i 
2012-13 ca. 74.000 tilskuere) og 
Odense Symfoniorkester er landsdels-
orkester (i 2012 ca. 82.000 tilskuere) 

• I 2012 havde Odenses museer ca. 
465.000 besøgende og Odense ZOO 
havde ca. 375.000 besøgende 

• I 2013 åbnede Odenses bymuseum 
Møntergårdens nye udstillingsbygning 
med fokus på ”Fyn midt i verden”. 
Brandts er byens kunst- og 
fotomuseum 

 

 



Fritid i Odense 
• Odense er kåret som national cykelby 

med sit 545 km lange cykelstisystem 

• Der er mere end 250 legepladser i 
Odense og 124 parker. Fra 2015 får 
Odense et havnebad 

• 3 km gågade med spændende 
specialbutikker og stormagasiner 

• Rosengårdscentret er Danmarks største 
indkøbscenter med over 150 butikker 
fordelt på 100.000 m2 

• Odense har 14,9 km kystlinie 

• Odense Å er 60 km natur med ådale, 
marker, skove mv. Der er 38 km sti 
langs åen, som bugter sig gennem byen 
og skaber grundlag for aktiviteter året 
rundt  

• Odense har gode faciliteter til 
konferencer, sport og events: bl.a. et 
fodboldstadion med plads til 16.000 
tilskuere og en multihal på 3.000m² 



Massive investeringer i Odense 
• Omdannelse af Thomas B. Thriges Gade – Fra 

Gade til By  

• Etablering af Odense Letbane 

• Odeon, Odenses musik-, teater- og 
konferencehus. Åbner 2016 

• Nyt Odense Universitets Hospital 

• Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet, SUND  

• Udvidelser på SDU 

• Scandinavian Cortex Park 

• VIVA Shopping Center 

• Odins Bro 

• Munkebjergvejs forlængelse 

• Tilslutningsanlæg motorvej 

• Trafikplan Odense 

• Odense Havn – ny bydel tæt på City 

• Renovering og nyopførelse af almene boliger 

 

I alt investeringer for 25,6 mia. kr. indtil 2020. 



Vision: Odense - fra stor dansk by til dansk storby 

Vækst                    Tiltrækning             Transformation                                         

•  Samlet og enkeltvis er projekterne midlerne til at nå dette mål 

•  Det skal ske på en bæredygtig måde og med mennesket i fokus 



   Investeringer frem mod 2020  

PROJEKTER FINANSIERET 
FINANSIERINGS-

BEHOV 
FINANSIERINGSFORM TIDSPERSPEKTIV 

Thomas B. Thriges Gade – Fra 

Gade til By 
Ca. 510 mio. kr. Ca. 343 mio. kr. 

Private investorer: 343 mio. kr. 

Realdania/Odense Kommune: 510 mio. kr. 
Finansiering i 2014-2020 

Thomas B. Thriges Gade - 

Byggeri 
Ca. 1.100 mio. kr. Private investorer Finansiering i 2014-2020 

VIVA Shopping Center Ca. 1.000 mio. kr. Steen & Strøm Afventer 1. spadestik 

Slagterigrunden - Øvrigt byggeri Ca. 1.300 mio. kr. Private investorer Finansiering i 2012-2018 

Odeon Musik- & Teaterhus Ca. 500 mio. kr. Odense Kommune/Private investorer Projektet færdigt i 2016 

Odense Havn Ca. 2.000 mio. kr. Private investorer Finansiering i 2012-2020 

Letbanen første etape  Ca. 2.400 mio. kr. 
Odense Kommune/Staten/ Region 

Syddanmark 
Finansiering i 2014-2020 

Nyt Odense Universitets 

Hospital 
Ca. 6.900 mio. kr. Staten/Region Syddanmark Projektet færdigt 2021 

Nyt Sundhedsvidenskabeligt 

Fakultet 
Ca. 1.000 mio. kr. Staten Projektet færdigt 2018 

Udvidelser på SDU Ca. 1.500 mio. kr. Staten Gennemføres i 2012-2016 

Kollegiebyggeri ved SDU Ca. 350 mio. kr.  A.P. Møller og C. Mc-Kinney Møllers Fond Projektet færdig i 2015 

Scandinavian Cortex Park Ca. 100 mio. kr. Ca. 3.300 mio. kr. Private investorer og Odense Kommune Finansiering i 2012 - 2020 

Munkebjergvejs forlængelse Ca. 190 mio. kr. Odense Kommune Projektet færdigt i 2015 

Tilslutningsanlæg E20  Ca. 200 mio. kr.  Staten Projektet færdigt i 2016 

Trafikplan Odense Ca. 400 mio. kr. Odense Kommune Projektet gennemført 2014 

Odins Bro  Ca. 550 mio. kr. 
Odense Kommune: 425 mio. kr. 

Staten: 125 mio. kr. 
Broen åbner 15. juni 2014 

Renovering/nybyg almen 

boliger 
Ca. 2.000 mio. kr. Landsbyggefonden og Boligselskaber i OK Gennemføres i 2012 - 2016 

I alt investeringer for 25,6 mia. kr. frem mod 2020 

Heraf finansieret: ca. 17,6 mia. kr.  



Tidsplan for projekterne 


