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VOLLSMOSE I DAG
I de seks afdelinger i Vollsmose bor der ca. 7.700 i 

Vollsmose fordelt på ca. 80 forskellige nationaliteter.

Herunder ca. 250 internationale studerende.

I bydelen er der:

• To folkeskoler

• Et gymnasium

• Syv børnehuse

• Et detailhandelscenter 

• Fem kulturelle institutioner

Vollsmose på ghettolisten
Vollsmose har været på Regeringens Ghettoliste ni år i 

træk, hvor bydelen overskrider alle fem ghettokriterier.

1. Uden for arbejdsmarkedet

2. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 

3. Dømte

4. Kun grundskole

5. Gennemsnitlig indkomst
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Med en beliggenhed kun ca. 4 km fra 

bycentrum er Vollsmose et stort bynært 

udviklingsområde i Odense. 

Vollsmose dækker et stort areal og har 

et stort uforløst potentiale,

når det kommer til beliggenhed, arealer 

og god, udbygget infrastruktur.

SAMMENHÆNG MED BYEN



ORGANISERING

Arealudvikling og salg

Realiserings-
bestyrelsen

Boligorganisationerne
• Civica

• FAB

Realiseringsbestyrelse
• Medlemmer af 

Økonomiudvalget

• Civica

• FAB

Odense Byråd

Arealudvikling og salg
• Direktører

• Odense Kommune 

• Civica

• FAB

• Dan Mark Ejendomme A/S

Boligorganisationerne Odense Byråd



VISIONEN FOR FREMTIDENS VOLLSMOSE
Vollsmose skal være attraktiv og velfungerende for borgere og investorer. En bydel, hvor den enkelte har 

de samme muligheder, som i resten af Odense. Gennemgribende forandringer af Vollsmose bidrager til 

at skabe flere blandede by- og boligområder i Odense.



Fysiske rammer
Gennemgribende fysisk forandring, så Vollsmose 
transformeres til en attraktiv, velfungerende bydel. 
Nedrivning af almene familieboliger, og opførelse af 
nye private boliger og nyt erhverv. Der opføres 1.000 
nye almene boliger andre steder i Odense. 

Vækst, job og integration
Flere skal i uddannelse og job. Målrettede 
uddannelses- og beskæftigelsesindsatser – og 
tydelige krav til borgerne. Fokus på bedre 
danskkundskaber. 

Mønsterbrud og parallelsamfund
Vollsmose skal afspejle de sociale normer, der er i 
resten af Odense, og vi skal bryde den negative 
sociale arv. Dagtilbud og skoler af høj kvalitet, mere 
tryghed, øget sundhed, et højere uddannelsesniveau 
og et rigere forenings- og fritidsliv.

DEN SIDSTE 
VOLLSMOSEPLAN
- Politisk aftale fra september 2018



VEJEN TIL EN ATTRAKTIV BYDEL
- Den lovbestemte udviklingsplan

• Der nedrives 1.000 eksisterende almene boliger

(af 2.900 boliger)

• Renovering af øvrige boliger.

• Der genopføres omkring 1.600 nye, ikke-almene boliger.

• Området tilføres yderligere erhverv og institutioner 

(offentlige og private).

• Ny bygade og to sivegader, der forbinder og opdeler bydelen 

i mindre dele.

• Et finmasket vejnet som definerer storparceller.

• Vejnettet suppleres med kollektiv trafik. Byrådet sparer op 

til fase to af letbanen, og har sat i gang i opdatering af 

udredningsrapport og udarbejdelse af VVM



MULIGE FREMTIDIGE KVARTERSDANNELSER OG MULIGT GRØNT 

FORLØB



SALGBARE AREALER

• Eksempler på storparceller mod det grønne 

med åbent/lavt og tæt/lavt byggeri.

• Bebyggelsesstrukturen understøtter de grønne 

kvaliteter og medvirker til at danne overgang 

mellem by og landskab.

• Her er bebyggelsesprocenten på ca. 25-40%



SALGBARE 

AREALER• Storparcellerne kan udvikles i varierende skala og 

tæthed med forskellige bebyggelsestyper og ejerformer.

• Eksemplerne nedenfor viser mulige bebyggelsestyper på 

de centralt beliggende salgbare arealer.

• En vejledende bebyggelsesprocent på 50-60%



INVESTERINGER OG COMMITMENT

• Ny infrastruktur til 300 mio. kr. står færdig i 2022.

• Civica og FAB nedriver og renoverer boliger med nye 

vejadgange for 3.000 mio. kr.

• Odense Kommune har afsat 150 mio. kr. til 

grundkapitalindskud til nye almene boliger 1:1 og til øvrige 

forandringer i bydelen

• Odense Kommune vurderer ny dagsinstitutionsstruktur fx flere 

vuggestuepladser samt styrkede folkeskoler som profilskoler

• Letbanens linje 2 er estimeret til i alt 1.650 mio. kr.

• Odense Kommune har mere end 1.000 arbejdspladser i 

bydelen, heraf over 800 kontorarbejdspladser. 400 af dem er 

etableret de sidste tre år. 

• Nogle eksisterende lejemål rives ned, og der skal opføres et 

hus til mindst 500 kommunale kontorarbejdspladser – gerne 

sammen med private arbejdspladser. 



NUVÆRENDE FORHOLD



OMBYGNINGER OG NEDRIVNINGER



MULIGT FREMTIDSSCENARIE



MULIGE FREMTIDIGE VEJFORHOLD OG UDBUD

Entreprenør-udbud i foråret 2020

Udbud af nedrivning og renovering i 

foråret 2021

Under anlæg

Renovering er i gang



TIDSLINJE FRA JUNI 2019 -

2030

2021
Omdannelsen af 

Bøgeparken 

begynder

2022
Omdannelsen af   

Birkeparken begynder.
+

Infrastrukturplanen er 

gennemført

2023
Omdannelsen af 

Granparken 

begynder

2024
Omdannelsen af 

Lærkeparken 

begynder

2025
Omdannelsen af 

Egeparken begynder

2030

Fremtidens 

Vollsmose

Efterår 2019
Planerne for børneliv, 

fritid og kultur, sundhed 

og beskæftigelse 

prioriteres

September 2019
Lovbestemt 

udviklingsplan 

godkendt af ministeriet

2021

Etablering af 

dagligvarebutikker, 

institutioner og 

erhverv 

2021

Salg af nye 

arealer

Frem til 2030

Opførelse af i alt 1.600 

nye boliger dvs. 200 nye 

boliger årligt

2020

Omdannelse 

af Fyrreparken 

begynder





TAK FOR JERES 

OPMÆRKSOMHED


