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Udviklingsplanen er vedtaget af byrådet d. 28/6 2017
Udviklingsplanen for Tommerup og Tommerup Stationsby er udarbejdet af Assens Kommune, i samarbejde og
dialog med Tommeruppernes Lokalråd, og med input fra borgere, lokale interessenter og ildsjæle.
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FORORD
Tommeruppernes Lokalråd har som dialogpartner med Assens Kommune til ”Udviklingsplan for
Tommerup og Tommerups Stationsby” taget imod opgaven med at skrive forordet:

Tommeruppernes Lokalråd har 1½ år på bagen og udarbejdede som det første visionen om at ”Tommerup er et
åbent og tiltrækkende knudepunkt, hvor drømmen om moderne byliv i naturskønt lokalsamfund opfyldes”. For
DWUHDOLVHUHGHQQHDPELWLRQIRUI¡OJHVVHNVVWUDWHJLIDFHWWHU²6DPVNDEHOVH7LOWU NQLQJDIQ\HWLOÁ\WWHUH %UDQGLQJ 6W UNWEnQGPHOOHPEHJJHE\GHOHQHQRUGRJV\G 7RPPHUXSSHUQH 0RELOLWHW3XOVLE\HQRJ% UHG\JWLJhed – alt dette og arbejdet i igangværende arbejdsgrupper, kan der læses mere om på www.tommerupperne.dk.
Det er vigtigt at pointere, at der omkring etableringen af Tommeruppernes Lokalråd var mange, der talte for at
E\VNLOWHQHPHOOHP7RPPHUXSSHUQHEOHYRYHUÁ¡GLJHLIUHPWLGHQ'HUYHGNDQPDQWDOHRPHQQRUGOLJRJHQV\Glig bydel, som har omdrejningspunkt omkring sport- og kulturstedet Fyrtårn Tommerup. Centralt er der samtidig
nærliggende skovområder og natur.
Det var et lykketræf at Assens Kommune meldte ud - omtrent samtidig med Lokalrådets start -at der skulle påbegyndes en udviklingsplan for Tommerup-området i tæt samspil med områdets interessenter. Netop i kraft af
nærværende udviklingsplan er der bl.a. skabt en helt unik mulighed for at gøre naturen endnu mere tilgængelig
for alle – både for nuværende og kommende borgere samtidig med muligheden for at bo i et lokalt bysamfund
med fokus på bæredygtig udvikling.
'HUIRUKDUGHWRJVnY UHWQDWXUOLJDWGHWL/RNDOUnGHWKDUY UHWVWUDWHJLSXQNWHUQHRPNULQJµ%UDQGLQJµµ% redygtighed” og ”Stærke bånd mellem Tommerupperne”, der er mest i spil og også mest dialog omkring med
Assens Kommune undervejs i kommunens arbejde. Der har fra start til nu været stor lydhørhed overfor Lokalrådet indspil af ønsker og muligheder til nærværende udviklingsplan ”Fremtidens Tommerup”.
Udviklingsplanen for ”Fremtidens Tommerup” synes ikke blot at være en ambitiøs udviklingsplan, men samtidig
en stor inspirationskilde til uanede nye muligheder for innovative merværdi-projekter. Dermed giver udviklingsplanen os borgere, interessenter og herunder Tommeruppernes lokalråd en unik mulig for at gribe chancen for
med engagement at få opfyldt vores fremtids drømmescenarier for det hele gode liv, hvor vi bor.
3nYHJQHDI7RPPHUXSSHUQHV/RNDOUnG
Formand
+HOOH0DUJUHWKH%RHVHQ
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EN LANGSIGTET PLAN

I Tommerupområdet er der vilje til vækst og til at sikre en helhedsorienteret udvikling af området. Der er lokale kræfter, der sætter en dagsorden og der tænkes
strategisk og langsigtet.

•

Samskabelse fordi de holdbare løsninger skabes og realiseres i samarbejde
PHGNRPPXQHQYLUNVRPKHGHUIRUHQLQJHURJERUJHUH6DPPHQÀQGHUYLGH
gode løsninger.

•

7LOWU NQLQJDIQ\HWLOÁ\WWHUHIRUGL7RPPHUXSKDUEUXJIRUQ\HWLOÁ\WWHre, og kan tilbyde unikke muligheder for nye borgere, der ønsker at bo i et
moderne lokalsamfund tæt på storbyen.

•

Stærkt bånd mellem bydelene nord og syd fordi vi i fællesskab kan skabe synergipotentialer og udvikle byen til det, vi går og drømmer om.

•

MobilitetIRUGLLQIUDVWUXNWXUEXVF\NHOVWLRJÁHNVLELOLWHWLYRUHVYHOI UGHU
grundstenen i et moderne lokalsamfund.

Vi vil sammen synliggøre og italesætte Tommerup, som det gode sted at bo,
arbejde og leve.

•

Puls i byen fordi vi skal være et tiltrækkende knudepunkt, hvor man mærker liv, begejstring og skønhed i midtbyerne.

Vi vil sammen skabe et endnu mere attraktivt bysamfund, med øgede bosætningsmuligheder og grundlag for vækst.

•

Bæredygtighed fordi vi har ressourcer og potentialer, som skal udnyttes
bedre. Der er vækst potentiale i natur, økologi og miljørigtige løsninger.

Udviklingsplanen for Tommerupområdet skal bidrage ind i dette, sætte retning,
og med en bæredygtig, helhedsorienteret tilgang sammentænke og skabe synergi imellem den kommunale planlægning, offentlige- og private investeringer, og
ORNDOVDPIXQGHWVLQLWLDWLYHU3ODQHQVNDOVRPHQODQJVLJWHWSODQVLNUHHQKHQVLJWVmæssig udvikling af byerne og området som helhed.
Udviklingsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd. Den bygger på input fra borgere, lokale interessenter og
ildsjæle. Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd har i udarbejdelsen af
udviklingsplanen haft en fælles dagsorden:
•

•

BAGGRUND

Assens Kommune satte med Vision 2018 en klar målsætning om udvikling og
Y NVWLNRPPXQHQ,3ODQVWUDWHJLEOHYE\Y NVWEnQGHWRPNULQJPRWRUYHjen, udpeget som særligt vigtigt i forhold til at fastholde og øge vores vækst.
%\Y NVWEnQGHWEHVWnUDIVW¡UUHE\VDPIXQG$DUXS9LVVHQEMHUJRJ7RPPHUXS
3ODQVWUDWHJLHQGHÀQHUHUNRQNUHWHPnOV WQLQJHUIRUE\Y NVWEnQGHWKYRUDI
følgende 4 er aktuelle ift. bysamfundet Tommerup:
•

Lokalrådet kastede sig som det første ud i, at formulere deres egen vision, strategi og handleplan, for lokalområdet. Lokalrådets strategi er bygget op af 6 facetter:

At området fastholder og øger sin vækst ift. bosætning og
erhvervsudvikling.

•

At det skal være muligt at leve et helt liv i bysamfundet.

•

At der skal være adgang til oplevelser, motion og aktivt friluftsliv.

•

$WGHUWLOHQKYHUWLGVNDOY UHSODGVWLOQ\HEROLJHU KHOH
byvækstbåndet).

0HGGLVVHSXQNWHUKDUE\UnGHWGHÀQHUHWNRPPXQHQVJUXQGO JJHQGHDPELWLRner for Tommerupområdet.
I november 2015, etablerede lokale ildsjæle Tommeruppernes Lokalråd, med
formål om: at virke for fremme af ”Tommeruppernes” særlige interesser og behov
i overensstemmelse med borgernes ønsker, at virke for samarbejde mellem alle
lokale interesser til gavn for befolkningen og områdets udvikling, image og miljø,
og at være bindeled til Assens Kommune og andre offentlige myndigheder samt
kommunens øvrige lokalråd og andre interesseorganisationer.

0HGXGYLNOLQJVSODQHQ¡QVNHUYLDWIRUHQHRJXQGHUVW¡WWHNRPPXQHQVRJORNDOUndets ambitioner for Tommerupområdet, og at udpege konkrete indsatser der kan
bidrage til at indfri disse. Skal vi lykkes med det, skal Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd samarbejde om den videre udvikling af de to byer.

SIDELØBENDE PLANLÆGNING

3DUDOOHOWPHGXGYLNOLQJVSODQHQHUGHUEOHYHWXGDUEHMGHWHQUHJQYDQGVSODQIRU
Tommerup, og igangsat planlægning af det bæredygtige boligområde Overmarken
RJRPGDQQHOVHDI(UKYHUYVRPUnGHPHOOHP%XFKZDOGVYHMRJ6PHGHYHM
9HGDWXGDUEHMGHÁHUHSODQHUVLGHO¡EHQGHKDUYLVLNUHWV\QHUJLLPHOOHPGHIRUVNHOlige planer og tiltag, til fordel for efterfølgende realisering af planerne og indfrielse af ambitionerne.

AFSÆT

Arbejdet blev skudt i gang, med et borgertopmøde i foråret 2016, om ønsker og
visioner for ”Fremtidens Tommerup”.
2XWSXWWHWIUDERUJHUWRSP¡GHW VLGH HULGHWYLGHUHDUEHMGHEOHYHWKROGWRS
LPRGJHQHUHOOHVDPIXQGVWHQGHQVHU VLGH RJVWDWLVWLVNHGDWD VLGH RJ
der er blevet udført kortanalyser og feltarbejde i området.
'HIRUVNHOOLJHLQSXWRJDQDO\VHUKDUY UHWXGJDQJVSXQNWIRUGHÀQLWLRQDI7RPPHrupområdets identitet, kvaliteter og udfordringer, og har dermed udgjort grundlaget for det videre arbejde med udviklingsplanen.
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BORGERTOPMØDE
- Output og overordnede konklusioner fra borgertopmøde.
RAMME FOR MØDET

I foråret 2016 inviterede Assens Kommune til borgertopmøde i Fyrtårn Tommerup.
0¡GHWYDUHQI OOHVNLFNVWDUWIRUGHWUHVW¡UUH
plan-projekter i Tommerupområdet, der alle blev
igangsat på samme tid. Udviklingsplanen var den
overordnede ramme for mødet, og der var mulighed for at komme med input til-, og høre mere om
projekterne.
0¡GHWYDUSODQODJWLVDPDUEHMGHPHG7HNQRORJLUndet, og Rambøll var ligeledes til stede på dagen, i
egenskab af konsulenter på regnvandsplanen.
60 engagerede borgere tog imod invitationen og
brugte en lørdag eftermiddag på at drøfte idéer, ønsker og visioner for ”Fremtidens Tommerup”, over 4
temarunder, af 40 minutters varighed, med titlerne:
•

•

Identitet og Brand - Hvad skal Tommerup stå
for?
By og Boliger – Hvem bor hvor i Tommerup
om 20 år, og hvordan ser byernes fælles rum
ud i fremtiden?

•

Forbindelser - Hvordan får vi en bedre sammenhæng imellem de to Tommerupper, nye og
gamle boligområder osv.?

•

Natur og Vand – Hvordan ser naturen i og
omkring Tommerup ser ud om 20 år, og hvordan bruger vi den?

Alle deltagernes input fra dagen, blev efter borgertopmødet samlet i en resultatrapport, af Teknologirådet. Hovedkonklusionerne fra de enkelte temaer
kan læses i de næste spalter.

1. IDENTITET OG BRAND
- Hvad skal Tommerup stå for?

Deltagerne gav overordnet udtryk for, at kvaliteterne ved Tommerupområdet, er nærheden til Odense,
den centrale beliggenhed i Danmark, nærheden
til naturen, et godt foreningsliv og gode skole og
pasningstilbud.
Ønsket for fremtiden var, at der blev arbejdet på at
skabe sammenhæng mellem byerne vha. bl.a. nye
stier og fælles arealer. Deltagerne ønskede at fastholde det lokale engagement og sammenhold, og de
sætter pris på det lokale erhvervsliv.
%\HQVNYDOLWHWNDQK YHVPHGIRUEHGULQJHURPO JQLQJDIWUDÀNRJQ\HYHMH
Deltagerne valgte følgende top-5 oplæg til slogans/
sætninger, som lokalrådet kunne arbejde videre med:
•

Tommerup – bæredygtig by i udvikling!
VWHPPHU

•

Fællesskab, natur, nærhed, aktivt, tilgængelig
VWHPPHU

•

Natur, jernbane, sportshaller og undervisning
VWHPPHU

•

Tommerup: natur, kunst, aktivitet, central
beliggenhed VWHPPHU

•

Én aktiv by midt i naturen VWHPPHU

2. BY OG BOLIGER

– Hvem bor hvor i Tommerup om 20 år,
og hvordan ser byernes fælles rum ud i
fremtiden?
3nVS¡UJVPnOHWRPKYRUGDQEROLJVDPPHQV WQLQJHQ
og byernes fællesrum så ud i fremtiden, var det især
bæredygtige boliger af blandet karakter, deltagerne
fandt attraktivt. I forhold til bæredygtighed, var der
både tale om bæredygtige byggematerialer, 0-energihuse og lokal regnvandshåndtering.
'HUYDUEnGH¡QVNHRPÁHUHSDUFHOKXVHPHQRJVn
en stor efterspørgsel på mindre leje/andelsboliger,
der var til at betale for en enlig forælder. Det blev
oplevet som et problem, at mange var nødt til at fraÁ\WWHORNDORPUnGHWYHGIHNVVNLOVPLVVHGDEROLJXGbuddet til denne borgergruppe ikke var stort nok.
Husene skal være bynære i naturlige omgivelser,
med plads til forskellighed i byggeri og en klar vision
for området.
%\HQVNDOJHUQHNXQQHWLOWU NNHRJIDVWKROGH
ressourcestærke familier og seniorer, og den skal
understøtte livet i alle aldersgrupper.
I byrummet skal offentlige pladser udnyttes til aktiviteter, hvor beplantning og opgradering af hovedgaden er vigtig.

De vindende slogans peger i retning af en grøn og
bæredygtig by, hvor folk kan være aktive i nærmiljøets skønne natur, og med høj vægtning af mobilitet
og beliggenhed i forhold til Odense og hele Danmark.

Gruppe 7 havde mange gode idéer til hvordan vandet kan integreres i det bæredygtige boligområde
Overmarken, som et mini-Venedig.
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3. FORBINDELSER

4. NATUR OG VAND

Deltagerne ønskede at der blev arbejdet med at forbinde de to Tommerupper gennem en nytænkning af
Assensbanen. Der blev bl.a. foreslået etablering af
HQOHWEDQHDÁ¡VQLQJLIRUPDIYHMHOOHUPLQLEXVVHU
eller udbygning af banen med stier til gående og
cykler.

For deltagerne var det adgang til skov og vand, der
var lig med natur. Der blev sat pris på de lokale skove
LRPUnGHWRPNULQJ7RPPHUXS6WDWLRQVE\%U QGKROW
%MHUJRJ+¡MVOHWWHQ

- Hvordan får vi en bedre sammenhæng
imellem de to Tommerupper, nye og gamle
boligområder osv.?

Der blev generelt ytret ønske om forbedret adgang
fra Tommerup til Tommerup Station med busser e.l.
Et vigtigt emne under dette workshoptema, var
drøftelse af en gældende vejreservation til en
omfartsvej vest om Tommerup. Der var uenighed
om hvorvidt en omfartsvej var en god idé – både
mht. behovet for den, dens påvirkning af området og
linjeføringen.
Nogle mente at det var en god idé, imens andre
mente det ville være farligt for butiks- og erhvervslivet i byen. 'HUHUHIWHUI¡OJHQGHWUXIIHWEHVOXWQLQJ
om, at vejreservationen skal ophæves).
'HUYDUGRJJHQHUHOHQLJKHGRPDWWXQJWUDÀNVNDO
ledes udenom byen. Flere forbindelser mellem de to
Tommerupper var der også bred enighed om - både
via offentlig busdrift og nye stisystemer der forbedrer mulighederne for bæredygtig, intern transport på
cykel og til fods.

– Hvordan ser naturen i og omkring Tommerup ser ud om 20 år, og hvordan bruger vi
den?

I forhold til vådområder, fremhævede deltagerne
5 YHGDP5 YHGDPVDÁ¡EHWRJRPUnGHWODQJV
3LQGVWRIWHDÁ¡EHWVRPDWWUDNWLYH'HOWDJHUQHKDYGH
LGpHURPQ\HORNDOHÀVNHV¡HURJHWNY JJU VVHUODXJLYnGRPUnGHWRPNULQJ%U QGHc
De skønne naturområder bliver brugt til motions og
rekreationsaktiviteter som løb, cykling, jagt, ridning
og gåture. Deltagerne savnede en forbedring af
eksisterende stier, udbygning af stisystemerne melOHPE\HUQHÁHUHEUXJVPXOLJKHGHUDIVWLHUQHIHNV
ULGQLQJHOOHU07%RJLNNHPLQGVWHQVW¡UUHVDPPHQhæng, stierne imellem.
De deltagende borgere havde mange forslag til nye
opholdsarealer i naturen; bl.a. opsætning af udenG¡UVÀWQHVVUHGVNDEHURSUHWWHOVHDIQ\V¡WLOÀVNHUL
samt synliggørelse på stedet og oplysning om mulighederne for brug af naturen.

TOP 10 BUDSKABER

En gennemgang af alle de nedskrevne input fra
borgertopmødet, viser at nogle ord, emner og
V WQLQJHUJLNLJHQLÁHUHDIJUXSSHUQH)¡OJHQGH
oversigt giver dermed et billede af, hvilke temaer
eller stedbundne udsagn, der blev diskuteret mest i
arbejdsgrupperne. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at disse emner er de vigtigste!

LÆSEVEJLEDNING TIL OVERSIGTEN:
Ordene markeret med fed skrift er de optalte ord,
i nogle tilfælde efterfulgt af en kort præcisering.
Tallene i parentes angiver hvor mange gange det
gældende ord er talt. I nogle tilfælde fremkommer to
forskellige ord lige mange gange. Derved opnår de
to ord en delt placering.
1. Boligtyper, som Tommerup skal tiltrække nye
med WLONHQGHJLYHOVHU
2. Byudvikling WLONHQGHJLYHOVHU
3. Legepladser og fritidsaktiviteter 
tilkendegivelser)
4. Bedre Forbindelse mellem Tommerupperne
WLONHQGHJLYHOVHU
5. Motion og rekreation WLONHQGHJLYHOVHU
6. Opholdsarealer i naturen 
tilkendegivelser)
7. BoligtyperVRP7RPPHUXSSHUQHÀQGHUDWtraktive WLONHQGHJLYHOVHU
8. Naturkvaliteter WLONHQGHJLYHOVHU , Stiforbedring og udbygning WLONHQGHJLYHOVHU
9. Beliggenhed WLONHQGHJLYHOVHU , Sammenhæng mellem Byerne WLONHQGHJLYHOVHU
10. Tage vare på det der allerede er WLONHQGHgivelser), Udbygning eller bevarelse af natur
WLONHQGHJLYHOVHU .

I gruppe 8, blev der bl.a. arbejdet med bedre forbindelser imellem de to Tommerupper, langs Sortebrovej og langs den gamle Assensbane.

Gruppe 1 havde forskellige gode bud, på nye aktivitetsmuligheder i Høgsholtskoven.
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SAMFUNDSTENDENSER
- Generelle samfundstendenser, som udviklingsplanen forholder sig til, og agerer på.
BEFOLKNING OG
FAMILIESTRUKTUR

Nutidens generationer bruger mere bolig-plads end
tidligere, men det traditionelle parcelhus med egen
have, er for stor en mundfuld for den voksende gruppe af ældre borgere, og enlige med og uden børn.
Studerende bor i lejligheder fremfor på kollegier, og
WHQGHQVHQHUDWYLERUPHUHDOHQH0DQJHVWLIWHU
først familie senere i livet end tidligere, og fraskilte
bor hver for sig. Ligesom ældre bliver boende længeUHWLGLHJHWKMHPLVWHGHWIRUDWÁ\WWHSnSOHMHKMHP

Et eksempel på denne tendens er den nye bydel
”Nye”, nord for Aarhus. Her planlægger og udvikler
Tækker Group en relativ tæt by, hvor udviklingen
af boliger i tænkes tæt sammen med udvikling af
indkøbs- og fritidsmuligheder.
Husene opføres som sokkelgrunde uden privat udeareal. I stedet etableres store grønne fællesarealer
LPHOOHPE\JQLQJHUQH3nGHQPnGHInUPDQDOWGHW
bedste fra den klassiske parcelhusbebyggelse, uden
selv at skulle holde en stor have.

M YQOLJWDIKKYRJDIGHYRNVQHGDQVNHre i 2016. ,GU WWHQVDQDO\VHLQVWLWXW',)
Den aktive brug af naturen er godt for både den
fysiske- og den mentale folkesundhed. Forskningsresultater har vist, at ophold og bevægelse i grønne
RPUnGHUHUVLJQLÀNDQWNREOHWWLOODYHUHVWUHVVQLYHDXHURJK¡MHUHYHOEHÀQGHQGHXDQVHWN¡QDOGHUHOOHU
socioøkonomiske forhold. 6WLJVGRWWHU 5DQGUXS
2007)
Afstanden til naturområderne er i den sammenhæng
også et vigtigt parameter. Det anbefales at der ikke
er mere end 300 m. til et grønt område fra boligen,
da dem der bor under 300 m. fra et grønt område
bruger det dagligt, imens det kun er gældende for
hver 10. af dem med længere end 1 km til grønne
områder. )ULOXIWVUnGHW

Det stiller nye krav til boligmassen, og der er således
behov for en større andel af små- og mellemstore
EROLJHU Y UHOVHU /HWDGJDQJWLOLQGN¡EQDWXU
grønne områder, kultur- og fritidsaktiviteter, vil være
væsentlige kvalitetsparametre.

Solsikkevænget i den nye by - ”Nye” i Aarhus Nord,
der udvikles af Tækker Group.
Visualisering:/223+XQH (ONM U$$57$UFKLWHFWV
RJ&(%5$

AKTIV BRUG AF NATUREN

Familier i Danmark - udviklingen fra 2012 til 2016.
µ3DUµG NNHURYHUJWHSDUPHGIRUVNHOOLJWN¡Q
ægtepar med samme køn, registreret partnerskab,
samlevende par og samboende par.
Kilde: Danmarks Statistik

NYE BY- OG BOLIGTYPER

I de områder hvor udviklingen går hurtigst, Aarhus-regionen og Storkøbenhavn, eksperimenteres
der for tiden meget med nye former for byudvikling,
der søger at kombinere det bedste fra landsbyen,
PHGGHWEHGVWHIUDVWRUE\HQ% UHG\JWLJKHGE\OLY
og fællesskab er det overordnede mantra.
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Naturen er danskernes foretrukne sted at dyrke motions- og idrætsaktiviteter. Hele 44 % af de voksne
GDQVNHUH nU EUXJHUQDWXUHQDNWLYW'HWHULV U
O¡EF\NOLQJKHUXQGHU07%RJYDQGUHWXUHGHUHU
populære. Fælles for disse aktiviteter er, at de alle er
PHJHWÁHNVLEOHRJOHWWHDWSODQO JJHVHOY ,GU Wtens analyseinstitut 2016)
En af de mest udtalte trends for tiden er, at danskerne dyrker mere ekstreme og actionprægede motionsaktiviteter. Fra 2011-16 steg antallet af danskere
der dyrker mountainbike fra 4-6 %, og Dansk Triatlonforbund var det specialforbund under DIF, der oplevede størst fremgang fra 2012-13, hvor antallet af
ORNDOIRUHQLQJHUVWHJPHG'HWHUGRJVWDGLJW
kun 0,7 % af danskerne der dyrker triatlon.
Til sammenligning blev de mest populære motionsaktiviteter i naturen, løb og vandreture, dyrket

6NRYÀWQHVV²HQRSODJWPnGHDWEUXJHQDWXUHQSn
Foto: Andreas Schnalke

ØGET MOBILITET

Fra 2006 til 2013 steg den gennemsnitlige pendlerafstand fra 17,6 km. til 20,6 km. I samme periode
steg andelen af borgere der pendler længere end 20
km. med 12,5% på landsplan, og hele 16% på Fyn. I
2013 var det således ca. 25% af de fynske arbejdere der pendlede over 20 km. til arbejde. 'DQPDUNV
Statisitk - www.statistikbanken.dk)
%UXJHQDIF\NHOWLOGDJOLJWUDQVSRUWRJHIIHNWLY
pendling mellem hjem og arbejde/uddannelse,
understøtter den moderne, miljøbevidst livsstil.
Elcykler har markant udvidet den radius hvor cyklen
er et reelt alternativ til bil eller offentligtransport.

Tendensen fortsætter og mobilitet, i form af gode
forhold for cyklister, god offentlig transport og let
adgang til motorvejsnettet, er i dag en væsentlig
faktor for hvor man bosætter sig.

ERHVERVSLIVET

Erhvervslivets udvikling i Danmark sker under
kraftigt påvirkning af globalisering og teknologiens fremskridt. Det globale marked betyder, at der
bliver etableret væsentligt færre store produktionsvirksomheder i Danmark, men at der til gengæld
er en markant stigning i antallet af arbejdspladser
LQGHQIRUKDQGHORJWUDQVSRUWEUDQFKHQ%\JJHRJ
anlægsbranchen har også haft markant fremgang,
VLGHQÀQDQVNULVHQLGDGLVVH\GHOVHULNNHNDQ
importeres. 'DQPDUNV6WDWLVWLN
Fremtidens erhvervsliv tegner derfor til at bestå af
små og mellemstore virksomheder, indenfor specialproduktion og håndværk, kreative erhverv og digital
produktion og medier. Denne type virksomheder
kan hurtigere tilpasse og omstille produktionen, og
har let adgang til det globale marked, grundet den
øgede nethandel.
0DQJHVWHGHUL'DQPDUNHWDEOHUHVGHUHUKYHUYVRJ
kontorfællesskaber, for at øge andelen af iværksættere og hjælpe dem med at skabe fremtidens
erhvervsliv. Tendensen startede i de store byer i
starten af årtusindet, men har siden da spredt sig til
mindre byer. Det lokale eksempel, Tommerup Erhvervspark, blev etableret i 2006.

Tommerup Erhvervspark rummer en del højteknologiske virksomheder med mange arbejdspladser.
Foto: Andreas Schnalke

BUTIKSLIV OG NETHANDEL

KLIMAFORANDRINGER

%XWLNVOLYHWNRQFHQWUHUHUVLJLGHVW¡UVWHE\HURJ
i storcentre, imens byer som Tommerupperne får
svært ved at fastholde en handelsgade i traditionel
forstand. Tendensen er at rammerne for fritidslivet i
højere grad vil udgøre fremtidens bycentrum. Der er
dog en række tendenser, der giver muligheder for at
fastholde butiksliv og handel, i mindre byer:

0DQJHVWHGHULODQGHWNDQNORDNQHWWHWLNNHI¡OJH
med længere, og særligt ved skybrudshændelserne
ser man oftere opstuvning af spildevand i kældre og
på vejene. Derfor arbejdes der over hele landet med
at sikre kloaknettet, bl.a. ved at separere regnvandet fra spildevandet.

Nethandlen, strukturforandringer i butiksudbuddet,
HIWHUG¡QQLQJHUQHIUDÀQDQVNULVHQRJQ\HNUDYIUD
forbrugerne har udfordret butikkerne. Særligt i de
mindre byer er mange butikker faldet bort i de senere år. 7RUVWHQ%R-¡UJHQVHQ&2:,

Supermarkeder og discountbutikker, vil også være at
ÀQGHLIUHPWLGHQV7RPPHUXS'HQ¡JHGHNRQNXUUHQce på området har medført større butikker, ca. 12001600m2 frem for de tidligere 800-1000m2, med et
bredt udvalg af varegrupper, bager, slagter café osv.
Den øgede nethandel gør det muligt for små buWLNNHUPHGHQVNDUSSURÀODWV OJHGHUHVYDUHUWLO
hele verden. Fremtidens netbutikker behøver ikke
nødvendigvis at placere sig i erhvervsområderne,
men kan sagtens ligge centralt i byerne, med kombineret lager og showroom, så længe der kan tilbydes
butikslokaler af en hvis størrelse, til en lav kvm-pris.

Danmark får i fremtiden et varmere klima med
JHQHUHOWPHUHQHGE¡URJÁHUHVDPWPHUHHNVWUHPH
vejrhændelser. Danmark kan således forvente mere
regn særligt om vinteren, og om sommeren får vi
formentlig både længere tørkeperioder og kraftigere
regnskyl. 'DQPDUNV.OLPDFHQWHU

En fremherskende tendens er, at håndtere regnvandet synligt på terræn. Dette har mange fordele. Dels
HUGHWRIWHHQELOOLJHUHRJPHUHÁHNVLEHOO¡VQLQJ
end opgradering af kloakrør. Desuden giver det
også gode muligheder for at kombinere de tekniske
regnvandsløsninger med nye rekreative muligheder
og grønne tiltag i byerne.
Assens Kommune og Assens Forsyning, har i fællesskab fået udarbejdet en regnvandsplan for
Tommerup, og der arbejdes med tiltag i både Tommerup og i Stationsbyen, til håndtering af den øgede
regnmængde.

&DIHHUEXIIHWUHVWDXUDQWHUWDNHDZD\ÀWQHVVRJDOW
andet til kroppens skønhed og sundhed samt mange
andre servicefunktioner kommer til at fylde mere i
fremtidens bymidte, også i Tommerup.

Udviklingen i danskernes forbrug 2013-2015.
Kilde: FDIH estimat på baggrund af seneste Forbrugerundersøgelse, FU10, Danmarks Statistik samt
FDIH e-handelsanalyse 2015
*FU10 tal er renset for udgifter til bolig/opvarmning,
benzin og andet forbrug, der ikke er disponibelt eller
internetomsætteligt.

Idéskitse til projekt, for regnvandshåndtering,
ved Skolevej i Tommerup, fra regnvandsplanen for
Tommerup.
Skitse: Rambøll



TOMMERUP
I TAL
7HQGHQVHURJVWDWLVWLVNHGDWDIRU7RPPHUXSRPUnGHW  
BEFOLKNINGSTILVÆKST

Indbyggertallet i de to Tommerupper er i perioden 2008-16 vokset med 1,7 %,
hvilket ligger tæt op ad gennemsnittet for mindre byer i Region Syddanmark.
Til sammenligning, i den kommunale kontekst, voksede Aarup i samme periode
med 8,7 %, imens det samlede indbyggertal i Assens Kommune faldt med 2 %.
Kommunens nedadgående vækstkurve knækkede i 2014 og siden da, er kommunens indbyggertal steget med 0,5 %.
Vi tror på, at man med de rette indsatser og investeringer vil kunne øge væksten
i Tommerupområdet, så det i højere grad end i dag kan bidrage til at trække nye
WLOÁ\WWHUHWLONRPPXQHQRJGHUPHGVLNUHNRPPXQHQVIRUWVDWWHJHQHUHOOHY NVW

Kurve over befolkningstilvæksten fra 2008-16, i hhv. Aarup, Tommerupperne og
Assens Kommune som helhed. Kilde: Danmarks Statistik

BEFOLKNINGS OG FAMILIESTRUKTUR

BOLIGMASSEN

$QGHOHQDI OGUHOLJJHUSWSnKYLONHWHUQRJHWODYHUHHQGJHQQHPVQLWWHW
Tommerupområdet er ligeledes den ”yngste” by i kommunen, og der er ikke anledning til at forvente andet, end at Tommerupperne også i fremtiden vil være et
område, med en relativ lav gennemsnitsalder.

For hele Tommerupområdet gælder, at ca. 37 % af boligmassen er udlejningsboliJHURJFDHUHMHUEROLJHU'HUHVWHUHQGHHUHQWHQµLNNHXGQ\WWHGHµHOOHU
”ikke registrerede”.

.¡QVRJDOGHUVIRUGHOLQJHQL7RPPHUXSRPUnGHWOLJQHUSnGHÁHVWHSDUDPHWUH
gennemsnittet for mindre byer i Region Syddanmark, dog adskiller byerne sig ved
at have en lidt højere andel af unge, og tilsvarende lidt lavere andel af ældre, end
hvad der ellers er gældende for sammenlignelige byer.

3WHUEDODQFHQLPHOOHPIRUVNHOOLJHKXVW\SHULGHWRE\HUPHJHWHQVDIERligmassen udgøres af fritliggende parcelhuse, og de resterende 38 % udgøres af
rækkehuse og etageboliger. Stationsbyen har en lidt højere andel af etageboliger,
end Tommerup by.

Tommerup Stationsby
'HUHUOLGWI UUHHQOLJHXGHQE¡UQRJOLGWÁHUHE¡UQHIDPLOLHUHQGJHQQHPVQLWWHW
Dog ikke mere end at Tommerupperne stadig placerer sig i midterfeltet. Den lave
andel af enlige uden børn og enlige forældre, kan have mange forskellige årsager.

Fritliggende
parcelhuse
Rækkehuse

Fra borgertopmødet ved vi, at nogle borgerne oplever det som et problem, at man
NDQY UHQ¡GVDJHWWLODWIUDÁ\WWHORNDORPUnGHWYHGIHNVVNLOVPLVVHGDEROLJXGbuddet til denne borgergruppe på nuværende tidspunkt ikke er stort nok.
Det må derfor vurderes som hovedårsag til den lave andel af singler og enlige
forældre, i Tommerupområdet.

+XVVWDQGVW\SHU  JHQQHPVQLWIRUDOOHE\HUL6\GGDQPDUN
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik
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Etageboliger

Tommerup

Fordelingen af boligtyper i hhv. Tommerup Stationsby og i Tommerup. Kilde:%%5

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSPLADSER

%HVN IWLJHOVHQL7RPPHUXSRPUnGHWOLJJHUPHGHQEHVN IWLJHOVHVDQGHOSn
af borgere i den erhvervsdygtige alder, pænt i midterfeltet af de mindre byer i
Region Syddanmark.
4 % af de beskæftigede er selvstændige, hvilket ligger lige under gennemsnittet
for sammenlignelige byer i regionen.
Antallet af arbejdspladser på de lokale virksomheder er relativt højt i forhold til
antallet af beskæftigede. I alt er der 0,83 lokale arbejdspladser, pr. beskæftiget
ERUJHUKYLONHWLQGLNHUHUDW7RPPHUXSHUHQERV WQLQJVE\KYRUÁHUHSHQGOHUXG
end der pendler ind.

Socioøkonomisk status (2014)

TILGÆNGELIGHED OG
ARBEJDSPLADSPOTENTIALE

Tommerupområdet har en rigtig god beliggenhed. Der er nem adgang til både
Odense og Trekantsområdet, og videre mod nord, syd øst og vest.
,ELOHUGHWHQN¡UHWXUSnFDPLQ0HGWRJHWWDJHUWXUHQWLO2GHQVHFDPLQ
og til Fredericia ca. 35 min. Selv på cykel, er afstanden til Odense overkommelig,
med 18 km fra hhv. Tommerup Station og den nedlagte Knarreborg Station, til
Odense centrum.
Det betyder at indbyggere i Tommerup har adgang til ca. 123.000 arbejdspladser
indenfor 30 min. kørsel, og hele 327.200 arbejdspladser indenfor en time, hvilket
placerer Tommerup i den bedste tredjedel af alle byer i Region Syddanmark, i forhold til arbejdspladspotentiale.

Tilgængelighed i bil (2016)

Figuren viser den socioøkonomiske status i 2014, for borgere i den erhvervsdygtiJHDOGHU nU 
Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Lokale arbejdspladser i Tommerupområdet (2016)

30 min.

Lokale arbejdspladeser i Tommerup. Kilde: Region Syddanmark og CVR-registeret

60 min.

Byer med over 30.000 indbyggere

Kilde:5HJLRQ6\GGDQPDUNEHUHJQLQJHUEDVHUHWSn*36PnOLQJHULQGVDPOHWDI$$8
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HOVEDPOINTER
3RLQWHUSnWY UVDIERUJHULQSXWVDPIXQGVWHQGHQVHURJVWDWLVWLVNHGDWD
Når borgernes input sammenholdes med de generelle samfundstendenser og statistiske data, tegnes et godt billede af Tommerupområdets umiddelbare potentialer, og muligheder for at styrke disse.

TOMMERUPOMRÅDETS POTENTIALE

Outputtet fra borgertopmødet viser, at områdets borgere betragter beliggenheGHQRJQDWXUHQVRPGHVW¡UVWHNYDOLWHWHUIRU7RPPHUXSRPUnGHW'HWWHIDOGHUÀQW
i tråd med de generelle samfundstendenser, i forhold til øget mobilitet, bæredygtig byudvikling og aktiv brug af naturen.
Tommerupperne har 327.200 arbejdspladser indenfor en times kørsel i bil, og gode
IRUELQGHOVHUPHGWRJWLOEnGH2GHQVHRJ7UHNDQWVRPUnGHW%ROLJHUQHHUY VHQWligt billigere end i Odense, og naturen ligger helt tæt på.
Vi har en oplagt mulighed for at bygge videre på disse kvaliteter, og fremhæve
dem i vores markedsføring af området. Derved kan vi gøre Tommerupområdet til
en stærk pakke, i forhold til at fastholde nuværende- og tiltrække nye borgere.

VIGTIGE INDSATSER

Outputtet fra borgertopmødet viser nogle udtalte og bredt forankrede ønsker og
idéer til, hvordan vi kan bygge videre på Tommerupområdets potentialer, og styrke
disse.
Nye boligtyper:3nERUJHUWRSP¡GHWEOHYGHUEnGH\WUHW¡QVNHRPÁHUHSDUFHOKXVHÁHUHOHMHDQGHOVEROLJHUWLOVLQJOHURJHQOLJHIRU OGUHRJÁHUH OGUHYHQOLJH
EROLJHUWLOGHQYRNVHQGHJUXSSHDIVHQLRUHU% UHG\JWLJWE\JJHULIHNVLIRUPDI
bæredygtige byggematerialer, 0-energihuse og lokal regnvandshåndtering, var
vigtige nøgleord fra borgerne.
'HQVWDWLVWLVNJHQQHPVQLWOLJHIDPLOLHW\SHIRU7RPPHUXSRPUnGHWWDOHUIRUÁHUH
SDUFHOKXVHLPHQVGHJHQHUHOOHVDPIXQGVWHQGHQVHURJGHQGHPRJUDÀVNHXGYLNOLQJWDOHUIRUÁHUHU NNHKXVHRJOHMHEROLJHU
Vi skal derfor satses på et så bredt udvalg af boligtyper som muligt, i Fremtidens
Tommerup, for derved både at kunne tiltrække de ressourcestærke børnefamilier, og fastholde nuværende indbyggere i lokalsamfundet, når en skilsmisse eller
alderen gør det attraktivt med en mindre og billigere bolig.
Byfornyelse:3nERUJHUWRSP¡GHWEOHYGHU¡QVNHWÁHUHDNWLYLWHWHURJPHUHJU¡QW
i byens rum. Der blev især udtrykt ønske om forskønnelse af hovedgaden og de
centrale pladser.
Tendenserne viser et butiks- og handelsliv i forandring, og rammerne for fritidslivet vil i højere grad udgøre fremtidens bycentrum. Det er vigtigt at vi agerer på
disse forandringer, og udnytter de muligheder det medfører, hvis vi ønsker attraktive og levende byrum i Fremtidens Tommerup.
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Forbindelser by-by:%HGUHIRUELQGHOVHLPHOOHPGHWRE\GHOHYDUEODQGWGHPHVW
udtalte ønsker på borgertopmødet. Det gjaldt især en bedre forbindelse fra Tommerup til Tommerup Station - meget gerne med bus e.l.
0RELOLWHWLIRUPDIJRGHIRUKROGIRUF\NOLVWHUJRGRIIHQWOLJWUDQVSRUWRJOHWDGgang til motorvejsnettet er i dag en væsentlig faktor, for hvor man bosætter sig.
Hvis vi skal udnytte områdets fulde potentiale og synergimuligheder, er forbindelser derfor et godt sted at starte.
Sammenhæng i naturen: Naturen blev på borgertopmødet fremhævet, som en
af de helt store kvaliteter ved Tommerupområdet. Der var derfor, naturligt nok,
også mange idéer til udvikling af naturen. Det var især forbedring af eksisterende
stier, og større sammenhæng stierne imellem, der blev efterspurgt.
De generelle samfundstendenser viser, at danskernes foretrukne idrætsaktivitet
HULQGLYLGXHOOHRJÁHNVLEOHDNWLYLWHWHULQDWXUHQ9LGHQSnRPUnGHWYLVHUGHVXGHQ
en tydelig sammenhæng imellem sundhed og, tilgængeligheden til natur, med
mulighed for løbe- og vandreture.
Bæredygtig byudvikling:µ% UHG\JWLJE\LXGYLNOLQJµÀNÁHVWVWHPPHUSn
borgertopmødet, som svar på hvad Tommerup skal stå for. For at forfølge den
målsætning skal bæredygtighedsbegrebet, i bred forstand, tænkes ind i den fremadrettede planlægning og udvikling.
6RPLQVSLUDWLRQWLOGHWWHDUEHMGHKDU)1GHÀQHUHWYHUGHQVPnOIRUE UHG\JWLJXGYLNOLQJIUHPLPRG'HWPnOµ% UHG\JWLJHE\HURJORNDOVDPIXQGµ
handler om hvordan vi kan gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende,
sikre, robuste og bæredygtige. Det drejer sig bl.a. om tilgængelighed til bæredygtige transportsystemer, forbedret vejsikkerhed, mere inkluderende og bæredygtig
byudviklingen, bevaring af vores kultur- og naturarv, øget tilgængelighed til grønne og offentlige rum for alle aldersgrupper og personer med handicap, positive
forbindelser imellem by og land, og gennemførelse af integrerede planer for øget
inklussion, mere effektiv brug af ressourcer samt modstandsdygtighed overfor
klimaforandringer.
Alle FN’s verdensmål og delmål kan læses på www.verdensmaalene.dk.

LOKAL VIDEN, IDENTITET OG STRATEGI

Formålet med den tidlige inddragelse af borgerne har været, at sikre så meget
lokal viden som muligt, til det videre arbejde med udviklingsplanen.
Outputtet fra borgertopmødet er i vid udstrækning blevet videreført direkte i
kortlægningen af Tommerupområdets identitet, og i strategien for områdets
udvikling.
For at sikre en langtidsholdbar plan, er borgernes input og ønsker blevet kvalitetssikret og suppleret med faglige analyser og kortlægning af området. Derved har vi
sikret at alle aspekter og mulige synergier er indarbejdet i udviklingsplanen.
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IDENTITET
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DEFINITION AF ”BY-IDENTITET”

Identitet er et nøgleord for strategien, fordi vi tror på at udviklingen af den gode
by skal tage udgangspunkt i det der var, og det der er. Kun derved opnår vi en
meningsfuld og interessant by, som kan fastholde nuværende-, og tiltrække nye
borgere.
'HUÀQGHVLQJHQRIÀFLHOGHÀQLWLRQDIRUGHWµE\LGHQWLWHWµLGHWGDQVNHVSURJPHQ
det kan sammenlignes med identiteten for en person.

,GHQWLWHWHUGHÀQHUHWVRPGHWU NYHGHQSHUVRQGHUWLOVDPPHQNHQGHWHJner eller afgrænser personen som forskellig fra andre. I denne betydning
svarer begrebet på mange måder til ”personlighed” og ”karakter”
- Gyldendal, Den Store Danske.
2YHUVDWWLOE\LGHQWLWHWNDQPDQVLJHDWE\HQVLGHQWLWHWGHÀQHUHVVRPGHWU N
der tilsammen kendetegner en by og differentierer den fra andre byer.
%\HQVLGHQWLWHWHUIRUPHWDIODQGVNDEHWQDWXUHQKLVWRULHQGHLQWHUQHVWUXNWXUHU
rumlige kvaliteter og lokale fyrtårne, men skabes i mødet med byen, og fortællingen om den, f.eks.:
•

Hvordan oplever andre byen, når de besøger den første gang, eller blot
kører igennem?

•

Hvordan oplever indbyggerne byen, som rammen om det gode hverdagsliv?

)¡UVWHKnQGVLQGWU\NNHWRJE\HQVXPLGGHOEDUHIUHPWRQLQJKDUVWRULQGÁ\GHOVHSn
RPSRWHQWLHOOHWLOÁ\WWHUHY OJHUE\HQWLOHOOHUIUD,PHQVPLQGUHV\QOLJHNYDOLWHWHU
og karaktertræk skaber et tilhørsforhold til byen, og giver indbyggerne lyst til at
blive boende.

KORTLÆGNING AF TOMMERUPPERNES
INDIVIDUELLE- OG FÆLLES IDENTITET

UDFORDRINGER

Tommerup og Tommerup Stationsby, er opstået som to byer, med hver sit landskab, hver sin historie, hver sine strukturelle kvaliteter og hver sine identitetsbærere. I kortlægningen af Tommeruppernes fælles identitet, har det derfor været
vigtigt både at undersøge bydelenes individuelle- og fælles kvaliteter.

,GHÀQHULQJHQDIE\GHOHQHVV UNHQGHUIUDKLQDQGHQRJE\VDPIXQGHWVV UNHQGHU
i fra andre byer, tydeliggøres en række udfordringer som strategien udviklingsplanen nødvendigvis må forholde sig til.

VLGH

3nGHI¡OJHQGHVLGHUHUGHUSnEDJJUXQGDINRUWDQDO\VHUIHOWDUEHMGHRJLQSXWIUD
borgerne, beskrevet en række delelementer, som kendetegner bydelene hver for
sig og tilsammen, og differentierer Tommerupområdet fra andre byer.

VLGH

Udfordringerne slører identiteten og spænder ben for mulige synergier i
Tommerupområdet.
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INDIVIDUELLE
KVALITETER
- Det der kendetegner de to byer og differentierer dem fra hinanden.
STATIONSBYEN

/LJJHULGHORPUnGHWµ%U\OOH/DQGVEUXJVÁDGHµLODQGVNDEVDQDO\VHQ

0DUNDQWVWRUEDNNHWWHUU QGDQQHW
som issøbakker i slutningen af sidste
LVWLG%\HQOLJJHUVRPHQSDXVH
PHOOHPÁHUHEDNNHWRSSHKYRUGHUHU
gode kig til og fra.

Et småbakket til bølget terræn, med
et markant terrænspring i byens
V\GOLJHHQGHKYRUIUDWHUU QHWÁDGHU
XGLPRG2GHQVHcGDO6WHGYLVHNLJ
særligt ved terrænspring.

%HYRNVQLQJHQSU JHVDIVWRUHVNRYområder, omkring byen, og allétræer
i byen,

0,''(/6.$/$

Ligger i delområdet ”Krengerup Skovlandskab” i landskabsanalysen.

%HE\JJHOVHQNHQGHWHJQHVYHGHQNHOte store gårde. I Stationsbyen er de
store gårde blevet integeret i byen.

STOR SKALA

LANDSKAB I
OG OMKRING
BYERNE

TOMMERUP

%HE\JJHOVHQNHQGHWHJQHVYHGVWRUH
landsbyer og store gårde på marken.
Tommerup er den største bebyggelse.
%HYRNVQLQJHQNHQGHWHJQHVYHGVPn
skovområder, krat i lavbundsprægede
terrænlavninger, og solitære træer.

0DUNHUDIJU QVHVVWHGYLVWDIW WWH
levende hegn.

HISTORIE

STRUKTUR

IDENTITETSBÆRERE
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•
•
•

0DUNHUDIJU QVHVGHOYLVWDIW WWH
enkeltrækkede hegn i varierende
højde.

Store marker, med en enkel struktur og ingen dominerende tekniske
anlæg.

Landskab af middelstore marker. Sammensat struktur med tekniske anlæg.

%\HQRSVWRGRPNULQJVWDWLRQHQPHG
åbningen af den vestfynske jernbane
i 1865. Indtil da var der kun få store
hovedgårde, der i dag er integreret i
byen.

%\HQRSVWRGRPNULQJGHWODQJVWUDNWH
5 YHGDPVDÁ¡EKYRUGHUOLJJHUÁHUH
gårdstrukturer. Gårdstrukturene ses
når man ankommer til byen. Assensbanen var i drift fra 1884 til 2004.

%\HQVUXPHUEHODJWHPHGDOOpWU HU
som det primære grønne element. De
grønne rekreative områder, ligger omkring byen som skov- og vådområde.

%\HQVUXPHUJHQHUHOWJU¡QQHRJWLOfører rekreative kvaliteter inde i byen.
Omring byen er marker, uden de store
rekreative kvaliteter.

%HE\JJHOVHQDGVNLOOHUVLJYHGDWY UH
tættere end i Tommerup særligt omkring bymidten.

%HE\JJHOVHQHUPHUHnEHQHQGL
6WDWLRQVE\HQ%\HQNDQLQGGHOHVL
karakterområder: Den gamle bydel
RPNULQJ5 YHGDPVDÁ¡EHWRJGHQ
nyere by omkring Knarreborg Station.

Tommerup Station - forbindelser.
Lilleskov Teglværk - levende kulturarv.
Fyrtårn Tommerup - centrum for kultur
og idræt.

•
•
•
•

6NROHKDYHQµ+DYHUWLO0DYHUµ
Overmarksgården - gårdbørnehave.
Højfyns Friluftscenter
Forsamlingshus, sognegård og
missionshus.

FÆLLES
KVALITETER
%\HUQHVI OOHVNHQGHWHJQRJNYDOLWHWHUVRPGLIIHUHQWLHUHUGHPIUDDQGUHE\HU
TOMMERUPPERNE
TO
FORSKELLIGE
BYDELE

Tommerupperne er to forskellige byer med hver deres identitet.
Forskellene giver et potentiale for varieret tilbud.

Tommerup nævnes første gang i 1334 som ”Tummæthorp”.
µ7XPPLµHUHWYLNLQJHQDYQµWRUS·µEHW\GHUXGÁ\WWHUEHE\JJHOVH
%\QDYQHWVEHW\GQLQJµXGÁ\WWHUEHE\JJHOVHµJLYHUHQQ\PHQLQJL
GDJKYRUPDQJHÁ\WWHUXGIUD2GHQVHFHQWUXPWLORPHJQVE\HUQH

ET
FÆLLESSKAB

De to byer ligger kun 1,5 km. fra hinanden, byskilt til byskilt. Landskabet imellem, og omkring byerne er varieret, med forskellige
naturtyper som skov, mose og eng.
%\HUQHHUEXQGHWVDPPHQDI7DOOHUXSYHM6RUWHEURYHMRJVRP
noget unikt for dette område, af den gamle Assensbane og
skinnecyklerne.

1,5 km

NATUR

Den tætte placering giver mulighed for at dyrke synergieffekten
af et fælles lokalsamfund omkring de to bydele, som lokalrådet
arbejder aktivt for.

Omkring Tommerupperne er der masser af forskellig natur, af god
kvalitet
Nærheden til naturen er med til at fremme det gode sunde liv.

BELIGGENHED

Tommerupperne har en central beliggenhed i forhold til pendOLQJ0HGWRJHWHUGHUJRGHIRUELQGHOVHUWLOEnGH2GHQVHRJ
Trekantsområdet.
I bil er der nem adgang til den vestfynske motorvej E20, og til
hovedlandevejene.
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OPSUMMERING
- IDENTITET
%\GHOHQHVLQGLYLGXHOOHRJI OOHVLGHQWLWHW
IDENTITET
DEN BAKKEDE STATIONSBYDEL
7RPPHUXS6WDWLRQVE\%HOLJJHQGHPLGWLGHWGUDPDWLVNHVWRUEDNNHde landskab, med store skov- og vådområder omkring byen.

STATIONSBYEN

Den historiske tilknytning og byens opståen omkring togstationen,
jernbanen og den deraf følgende teglværksindustri, der i dag forPLGOHVDIµ0XVHXP/LOOHVNRY7HJOY UNµ
Den tættere stationsbybebyggelse omkring bymidten, med belagte pladser og byrum imellem bygningerne, og et samlet butiksliv
omkring Tallerupvej.
'LVVHNDUDNWHUWU NNRJHVVDPPHQWLOµ'HQ%DNNHGH6WDWLRQVE\GHOµ

DEN BLÅ-GRØNNE BYDEL
7RPPHUXS%HOLJJHQGHLGHWVPnE¡OJHQGHODQGVEUXJVODQGVNDESn
overgangen imellem det storbakkede skovlandskab imod nord, og
2GHQVHcGDOLPRGV\G

TOMMERUP

Den historiske tilknytning og byens opståen omkring vandet, og de
industrielle muligheder vandkraften gav datidens land- og skovbrug. Gamle gårde og bindingsværkshuse ved indgangene til byen.
Den åbne bebyggelse, med mange grønne rum inde i byen. Fællesskab, forsamlingshuse og samarbejde imellem spejdere, skole og
børnehave, om leg og læring i naturen.
'LVVHNDUDNWHUWU NNRJHVVDPPHQWLOµ'HQ%On*U¡QQH%\GHOµ

FÆLLESSKABET - NATUREN - BELIGGENHEDEN
Den centrale beliggenhed, med gode forbindelser til Odense, motorvej E20 og Trekantsområdet, og 123.300 arbejdspladser indenfor 30 minutters kørsel i bil.

TIL FÆLLES

Det smukke, varierede landskab imellem byerne, på grænsen imelOHP.UHQJHUXS6NRYODQGVNDERJ%U\OOH/DQGEUXJVÁDGHRJGHGHUDI
følgende rekreative muligheder, lige uden for døren.
Engagementet omkring de lokale fyrtårne som Fyrtårn TommeUXS/LOOHVNRY7HJOY UN%¡UQHKDYHQ2YHUPDUNVJnUGHQRJ+¡MI\QV
Friluftscenter. Og lokalrådets arbejde for at styrke fællesskabet,
samarbejdet og de positive synergier imellem de to bydele.
Disse karaktertræk er vigtige elementer for at skabe brandet:
”Fremtidens Tommerup - en bæredygtig by i udvikling”.
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UDFORDRINGER
- Det der slører bydelenes individuelle og fælles identitet, og forhindrer positive synergier imellem bydelene.
ADGANG TIL NATUR

STATIONSBYEN

TOMMERUP

HISTORISK IDENTITET

Den centrale del af
Stationsbyen, har over
300 m. til karakteristisk natur.

Stationsbykarakteren i bymidten kan
forbedres.

Området for det nye
boligområde Overmarken, ligger over 300
m. fra skov og åbent
vandløb. Det er derfor
vigtigt at der etableres grønne rekreative
områder, i takt med
udbygningen.
En forbedring af Tommerups grønne byrum,
vil løfte de rekreative
kvaliteter markant.

Den ideelle afstand fra bolig til natur og rekreative, grønne områder er under 300 m. Derved øges sandsynligheden daglig brug af
områderne.
.RUWO JQLQJHQYLVHUDWGHÁHVWHEROLJHUL6WDWLRQVE\HQKDUXQGHU
300 m. til de omkringliggende skove og vådområde, og at alle nuværende boliger i Tommerup har et grønt område indenfor 300 m.
Kortlægningen viser dog også, at nogle områder er udfordret i forKROGWLODIVWDQGHQWLOQDWXU-HUQEDQHQDIVN UHUGHQFHQWUDOHGHODI
Stationsbyen, fra skovområderne nord for byen, og oplevelsesværdien af de grønne byrum i Tommerup vurderes som værende lav.

Vandet er i dag ikke
synligt i bybilledet.

%\HUQHVKLVWRULHHUY VHQWOLJLGDQQHOVHQDIHQV\QOLJE\LGHQWLWHW
Desværre har tiden udvisket mange af de historiske spor.
Sammenlignet med f.eks. Aarup, er stationsby-karakteren ikke særlig tydelig i Stationsbyens bymidte. Nogle bygninger langs Tallerupvej fremstår nedslidte, imens andre falder arkitektonisk udenfor.
Tommerup opstod omkring det langstrakte ådålsforløb, men regnvandskloakering og rørlægning af vandløb, har gjort vandet usynligt i bybilledet.



UDFORDRINGER
BYRUM

ENSARTETHED

Stationsområdet, som
det fremstår i dag, svarer ikke til stationens
betydning for byen.

STATIONSBYEN

Fyrtårn Tommerup,
og pladsen omkring,
præsenterer sig ikke
særligt godt imod
Tallerupvej.

TOMMERUP

%\PLGWHQVVWUXNWXUHU
XGHÀQHUHWRJXGÁ\dende. Her savnes
tydelige, meningsgivende grænser og
rummelige forløb. Det
gælder også de grønne
områder som ikke indbyder til ophold.

Erhvervsområdet
”Ellehaven” udvisker
overgangen fra land
til by.

Ankomsten til byerne, og byrummene omkring hovedfærdselsårerne, har en særlig stor synlighed og betydning for Tommerups
fremtoning. Flere steder efterlader disse sig desværre ikke et godt
førstehåndsindtryk.
For Stationsbyen gør det sig især gældende ved stationsområdet,
og omkring Fyrtårn Tommerup.
For Tommerup gør det sig især gældende i bymidten, og ved den
sydlige ankomst til byen.

20

%HJJH7RPPHUXSSHUKDUHQNHUQHLEHE\JJHOVHQGHUJLYHUGHWR
byer en bygningsmæssig identitet.
'HUHUGRJRJVnVRPLDOOHDQGUHE\HUVLGHQ·HUQHEOHYHWRSI¡UWÁHUHVWRUHNYDUWHUHUPHGW\SHKXVHGHULNNHHUWLOSDVVHWVWHGHW
og landskabet.
Den ensartede bebyggelse udvisker landskabets karakter og slører
dermed de enkelte byers særskilte identitet.

BARRIERER

CYKELSTIER
Viadukten under
jernbanen opleves som
utryg.

STATIONSBYEN

Igennem Stationsbyen,
og særligt under viadukten, kan cyklister i
dag føle sig utrygge.

-HUQEDQHQHUHQPDUkant barriere, der deler
Stationsbyen i to.

Tallerupvej afskærer
Fyrtårn Tommerup, fra
boldbanerne.
En cykelsti der forbinder cykelstierne imod
KKY%U\OOHRJ6WDWLonsbyen, vil forbedre
trygheden for cyklister
igennem Tommerup.

En del ad cykelstien
mangler belysning,
hvilket kan gøre nogen
utygge og det kan
være en barriere for
færdsel.
Der er ingen cykelsti
til Overmarksgården

TOMMERUP

Skovstrupvej opleves
som utryg for bløde
WUDÀNDQWHUWLORJIUD
Overmarksgården.
5 YHGDPVDÁ¡EHWLVLQ
nuværende udforming,
afskærer den gamle
bydel, fra den nyere by
ved stationen.

Registreringer og input fra borgere har udpeget en række fysiskeog følte barrierer, der skaber forhindringer for sammenhængen i, og
imellem byerne, og adgangen til naturen.

Cyklen er et godt og sundt alternativ til bil nr. 2, men hvis det for
alvor skal være attraktivt at anvende cyklen til daglig transport, er
det vigtigt med gode cykelstier.

'HQPHVWPDUNDQWHHUMHUQEDQHQGHUGHOHU6WDWLRQVE\HQLWR0HQ
manglende belysning langs cykelstien imellem byerne, og utrygge
veje til skole og børnehave, er også væsentlige forhindringer for et
sammenhængende lokalsamfund.

3nÁHUHFHQWUDOHF\NHOUXWHUL7RPPHUXSRPUnGHWKHQYLVHVF\NOLVWHU
desværre til en smal kantbane, eller til selve vejbanen.
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STRATEGI
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Foto: Lasse Skov

ET LOKALSAMFUND - TO BYDELE

6WUDWHJLHQIRUXGYLNOLQJDI7RPPHUXSRPUnGHWGHÀQHUHUHQU NNHNODUHPnOsætninger og handlinger, der alle kan skubbe udviklingen i retning af Fremtidens
Tommerup - EN bæredygtig by i udvikling.
Det overordnede mål er, at synliggøre og italesætte Tommerup, som det gode
sted at bo, arbejde og leve, og at skabe et endnu mere attraktivt bysamfund, med
øgede bosætningsmuligheder og grundlag for vækst.

1. ET Lokalsamfund
3. Tæt på Naturen
2. To Bydele

4. Central Beliggenhed

Strategien bygger på Tommerupområdets nuværende identitet. For kun ved at
tage udgangspunkt i det der var, og det der er, opnår vi en meningsfuld og interessant by, som kan fastholde nuværende-, og tiltrække nye borgere.
Strategien struktureres omkring 4 løftestænger, med udgangspunkt i Tommeruppernes fælles kvaliteter. Hver løftestang har sin egen målsætning, og en række
konkrete handlinger der fører frem imod målet.
Løftestængerne sigter desuden imod, at indfri de vigtige indsatser, der er beskreYHWSnEDJJUXQGDIRXWSXWWHWIUDERUJHUWRSP¡GHW VLGH 1\HEROLJW\SHU%\IRUnyelse, Forbindelse by-by, Sammenhæng i naturen og bæredygtig byudvikling.
De 4 løftestænger er som følger:
1. ET Lokalsamfund: At styrke de mentale- og de fysiske forbindelser imellem de to bydele, for derved at opnå maksimal synergi imellem bydelene.
2. To Bydele: At styrke bydelenes individuelle identitet, for derved at opnå et
bredt udbud af landskabs- og naturoplevelser, og by- og boformer.
3. Tæt På Naturen: At udvikle og udnytte landskabet og naturen, som en
markant identitetsfaktor for Tommerupområdet.

Diagramatisk fremstilling af Strategien, med de 4 løftestænger:
7R%\HU(7/RNDOVDPIXQG7 WSn1DWXUHQRJ&HQWUDO%HOLJJHQKHG

4. Central Beliggenhed: At bygge videre på-, og udnytte potentialet i forhold
til Tommeruppernes centrale beliggenhed.
De enkelte løftestænger uddybes yderligere på de følgende sider, og der anbefales en række konkrete tiltag til hver løftestang. De anbefalede tiltag udgør ikke
alle de mulige projekter og indsatser, men de indsatser der vurderes at have den
største overordnede effekt.
De anbefalede tiltag kan iværksættes efterhånden som der rejses midler til offentlige eller private investeringer, eller der opstår mulighed for fondsmidler, eller
V\QHUJLHULPHOOHPÁHUHSURMHNWHU

ET LANGSIGTET REDSKAB

Strategien skal betragtes som et langsigtet redskab, der udstikker de overordnede
målsætninger og retningslinjer for den fremtidige udvikling af Tommerupområdet.
Det er således heller ikke alle de anbefalede indsatser der forventes at kunne
JHQQHPI¡UHVLQGHQIRUHQHQNHOWE\UnGVSHULRGH0nOHWHUDWVLNUHHQNRQWLQXHUOLJ
udvikling af Tommerupområdet, der alle fører frem til ”Fremtidens Tommerup”.
3URMHNWLGpHURJWLOWDJGHULNNHHUEHVNUHYHWLVWUDWHJLHQNDQLY UNV WWHVVnO QJH
de ikke går imod strategiens overordnede målsætninger. Strategien kan ligeledes
udbygges, såfremt der opstår nye behov eller muligheder i fremtiden.
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1. ET LOKALSAMFUND
VI VIL STYRKE DEN FÆLLES IDENTITET, OG
MINDSKE DEN FØLTE AFSTAND IMELLEM DE TO
BYDELE
VED AT
•

Skabe et sammenhængende forløb langs Tallerupvej-Sortebrovej, der forbinder de vigtigste knudepunkter.

•

Styrke og udvikle forbindelserne til, og igennem Høgsholtskoven og langs
den gamle Assensbane, og italesætte naturområdet som et samlende område imellem de to bydele.

•

/DGHE\GHOHQHYRNVHLPRGKLQDQGHQKYRUGHWLNNHNRQÁLNWHUPHG
landskabsværdien.

•

Opfordre til, og understøtte øget samarbejde imellem områdets erhvervsog foreningsliv, på tværs af tidligere bygrænser.

HVORFOR?
Afstanden imellem Tommerup og Stationsbyen opleves i dag som stor. De knap 2 km. skov og åbent land,
imellem Fyrtårn Tommerup og Tommerup Efterskole
beskrives af borgerne, som en barriere.
Hvis vi ønsker at fremme fortællingen om Tommerupperne, som et attraktivt og aktivt lokalsamfund,
er det derfor nødvendigt at arbejde målrettet med,
at styrke de fysiske- og de mentale forbindelser
imellem de to bydele, og hele tiden have fokus på
italesættelse af byfællesskabet.

TOMMERUP HOVEDGADE
Den primære forbindelse imellem de to bydele, er
ODQJV7DOOHUXSYHM6RUWHEURYHM'HWHUGHWPHVWWUDÀkerede vejstræk i området, og har derfor en særlig
stor synlighed og betydning for Tommeruppernes
fremtoning. Langs forløbet ligger 3 vigtige knudeSXQNWHU GHWRE\PLGWHURJGHWI OOHVNQXGHSXQNW
for kultur og idræt - Fyrtårn Tommerup), men der er i
dag ikke nogen visuel sammenhæng imellem disse.
Ved at skabe et sammenhængende forløb, der binder
de vigtige knudepunkter sammen, vil vi ikke alene
opnå en tydeligt markeret sammenhæng imellem de
to bydele, men også bidrage til at skabe en stærk og
attraktiv identitet for Fremtidens Tommerup.
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NATUREN I CENTRUM

BYVÆKST

3nEHJJHVLGHUDI7DOOHUXSYHM6RUWHEURYHMHUGHU
gode muligheder for at etablere rekreative forbindelVHULPHOOHPE\HUQHVRPDOWHUQDWLYHUWLOGHQWUDÀNHrede hovedvej.

Udviklingen af det nye, bæredygtige boligområde
Overmarken, og omdannelsen af erhvervsområdet
YHG%XFKZDOGVYHMYLONXQQHG NNHEHKRYHWIRUQ\H
boliger mange år endnu. Derudover er der mulighed
for yderligere fortætning og huludfyldning indenfor
eksisterende bygrænser.

Skovvejene i Høgsholtskoven går i dag kun fra Stationsbyen til Sortebrovej, og den sydlige skovkant.
Her kan vi med et lille stykke sti, fra skoven til det
nye, bæredygtige boligområde Overmarken, skabe
en rekreativ vestlig forbindelse imellem bydelene.
Den gamle Assensbane, har siden banen blev lukket
IRUSHUVRQWUDÀNLLNNHELGUDJHWY VHQWOLJWWLO
sammenhængen imellem byerne. Siden banen også
EOHYOXNNHWIRUJRGVWUDÀNLKDUPDQIULWNXQQHW
færdes langs de gamle skinner. I den nuværende tilstand, er det dog kun skinnecyklerne der har optimaOHEHWLQJHOVHUSnEDQHVWU NNHW%DQHQUXPPHUGRJ
HWVWRUWSRWHQWLDOHWLOPDQJHÁHUHUHNUHDWLYHIRUPnO
Ved at styrke og udvikle forbindelserne til-, og
igennem Høgsholtskoven, og forløbet langs den
gamle Assensbane, skaber vi to stærke, rekreative
forbindelser imellem bydelene. Derved italesætter vi
landskabet og naturen imellem bydelene, som noget
der samler frem for adskiller dem.

I det lange perspektiv kan det dog blive nødvendigt
at lade byerne vokse ud over de nuværende bygrænser. Ved at lade bydelene vokse imod hinanden,
kan vi meget konkret mindske både den følte og den
fysiske afstand. Der bør dog tages hensyn til naturværdierne og landskabet imellem de to byer, hvorfor
byvækst ud i landskabet bør begrænses.

ØGET SAMARBEJDE
0HGHWYHGKROGHQGHIRNXVSnRPUnGHWVI OOHVNYDliteter, og italesættelse af Tommerup som et lokalsamfund, kan vi skabe en stærkere fortælling om
7RPPHUXSVRPHWJRGWVWHGDWERRJÁ\WWHWLO
Ved at opfordre til, og understøtte øget samarbejde
imellem området forenings-, handels- og erhvervsliv, får vi et stærkere lokalsamfund og en stærkere
fælles identitet, der er med til at styrke områdets
sammenhængskraft og tiltrækningskraft.

Knudepunkter/Identitetsbærere

”Tommerup Hovedgade” - et samlende
strøg imellem bydelene.

Rekreativ forbindelse
Eksisterende/Ønsket

Fælles natur og landskabsrum

1. Udarbejde helhedsplan for
”Tommerup Hovedgade”

0XOLJKHGIRUIUHPWLGLJWNQXGHSXQNW

%\Y NVW
3. Lade de to byer vokse tættere på hinanden

%\Y NVWJU QVHKHQV\QWLOQDWXUY UGLHU
og landskabet imellem byerne

2. Udvikle naturen som bindeled imellem de to byer
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HVORDAN?
1. Udarbejde og gennemføre en detaljeret helhedsplan for Tommerup Hovedgade ved,
•

•

•
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At udarbejde en helhedsplan for hele forløbet fra bymidte til bymidte, med
fokus på at styrke bydelenes og byrummenes individuelle kvaliteter, som
udgangspunkt for en helhedsorienteret tilgang til by- og områdefornyelse.
At lave en overordnet plan for belysning og inventar, der skaber genkendelighed langs hele forløbet, og understøtter landskabsvariationen imellem
bydelene.
At skabe et gennemgående tema, f.eks. tegl som gennemgående materiale,
men brugt forskelligt, for at understøtte byrummenes individuelle karakter.

2. Med italesættelse og fysiske tiltag, at udvikle det centrale naturområde
som bindeled imellem de to bydele ved,
•

At skabe en rekreativ, østlig forbindelse langs den gamle Assensbane.

•

At skabe et rekreativt sidespor fra den gamle Assensbane til Fyrtårn Tommerup, og derved knytte de to elementer tættere sammen.

•

At etablere en sammenhængende vestlig stiforbindelse igennem HøgsholtVNRYHQLPHOOHP)\UWnUQ7RPPHUXSRJ%¡UQHKDYHQ2YHUPDUNVJnUGHQ

•

At skabe nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder langs de rekreative forløb.

3. Styrke de enkelte knudepunkter langs Tommerup Hovedgade ved,
•

0HGXGJDQJVSXQNWLKHOKHGVSODQHQDWJHQQHPI¡UHRPUnGHRJE\IRUQ\HOVH
i de to bymidter, med henblik på at styrke rummenes særegne karakter.

•

At gennemføre områdefornyelse ved Fyrtårn Tommerup, med henblik på at
fremhæve stedet som fælles knudepunkt for kultur og idræt.

•

At friholde markerne nord for Tommerup Efterskole, så området i fremtiden
kan bringes i spil, som et 4. knudepunkt til fælles formål, events, festivaller
eller offentlige funktioner.

4. Arbejde med en langsigtet plan om, at de to bydele vokser tættere på
hinanden ved,
•

At lade Stationsbyen vokse imod sydøst, ud over markarealet imellem den
gamle Assensbane og Lerskov bakke, når kapaciteten i forhold til omdannelse af erhverv og huludfyldning indenfor nuværende byafgrænsning er
RSEUXJW%\XGYLNOLQJHQDIJU QVHVDIQXY UHQGHO KHJQ7LOJU QVHQGH
marker friholdes for byudvikling, da naturen her vurderes bevaringsværdig.

•

At lade byudviklingen omkring Tommerup fortsætte imod nord, omkring SorWHEURYHMQnUNDSDFLWHWHQLGHWQ\HEROLJRPUnGH2YHUPDUNHQHURSEUXJW%\udviklingen afgrænses af eksisterende læhegn, hvorefter naturen friholdes.

/HUVNRY
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2. TO BYDELE
VI VIL STYRKE BYDELENES INDIVIDUELLE
IDENTITET, OG HERMED DERES INDBYRDES
FORSKELLE
VED AT
•

Fastholde og understøtte de forskellige landskabskarakter. Særligt i forhold
til skala, terræn og beplantning.

•

%\XGYLNOHRJJHQQHPI¡UHE\IRUQ\HOVHSnHQPnGHKYRUWLOWDJHQHIUHPPHU
bydelenes individuelle særkender.

•

Fortætte Stationsbyen, med en øget andel af tæt-lavt byggeri.

•

Fastholde den nuværende balance imellem de forskellige hustyper, i
Tommerup.

HVORFOR?
Tommerup og Tommerup Stationsby er opstået som
to forskellige byer, med hver sin historiske baggrund,
og hver sine strukturelle- og landskabsmæssige
kvaliteter. Netop byernes tilknytning til- og sammenspil med landskabet og historien, kan være med til at
skabe attraktive bydele med stærke identiteter. Det
er med andre ord svært at opnå en stærk og tydelig
identitet for Tommerupperne, hvis der kun fokuseres
på at styrke områdets fællestræk.

byrum, udgøres i dag overvejende af fortov og
parkeringspladser. Her bør der arbejdes med at gøre
E\HQVUXPPHUHLQWHUHVVDQWHRJDWWUDNWLYHVnÁHUH
vil bruge byen som det fælles mødested.

Det er også vigtigt, at vi udvikler Tommerupområdet
på en måde, hvor bydelenes individuelle kvaliteter
bevares og fremmes, da de potentielle synergieffekter imellem to forskellige bydele er større, end ved
en ensretning af bydelene.

DEN BLÅ-GRØNNE BYDEL

DEN BAKKEDE STATIONSBYDEL
Tommerup Stationsby ligger midt i det dramatiske,
storbakkede landskab, med store skov- og vådområGHURPNULQJE\HQ%\HQHURSVWnHWRPNULQJWRJstationen, jernbanen og den deraf følgende teglværksindustri. Derfor bør der fokuseres på at styrke
E\GHOHQVLGHQWLWHWVRPµ'HQ%DNNHGH6WDWLRQVE\GHOµ
I dag er der mange huller i bebyggelsen og tomme
erhvervsområder, der rummer et stort potentiale for
fortætning og omdannelse til boliger. Stationsbyens
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Formålet er, at skabe en mere tydelig stationsbykarakter i bymidten, med belagte pladser og byrum
imellem bygningerne, og et samlet butiksliv omkring
Tallerupvej.

Tommerup er kendetegnet ved en mere åben beE\JJHOVHRJPDQJHJU¡QQHE\UXP%\HQHURSVWnHW
RPNULQJYDQGO¡EHQHRJODQJVGLVVHÀQGHVPDQJH
gamle gårde og bindingsværkshuse. I dag er vandløbene rørlagt og vandet er derfor ikke synligt i byen.
Derfor bør der fokuseres på at genåbne vandløb og
gøre vandet i byen synligt igen, for derved at styrke
byens identitet som ”Den blå-grønne bydel”.
Der er pt. ingen huller i bebyggelsen, eller forladte
bygninger i bymidten, med potentiale til omdanQHOVH,IUHPWLGHQNDQHQGHOYLVÁ\WQLQJDIYDUPHværket, til det nye varmeværk nord for byen, eller
ændringer i skolestrukturen, dog efterlade nogle
tomme bygninger med potentiale for omdannelse til
kultur- eller boligformål.

Tommerups byrum har, på trods af deres grønne
karakter, en generel lav oplevelses- og brugsværdi.
6HOYHE\PLGWHQRPNULQJ.QDUUHERUJ%UXJVIUHPVWnU
som en diffus og uafgrænset plads. Der bør derfor
arbejdes på, at skabe velafgrænsede og oplevelsesrige byrum, der trækker naturen ind i byen.
Formålet er, at styrke byens grønne karakter, med
mange små oaser i byen, og vandet som det samlende element.

FLERE MULIGHEDER
Ved at arbejde målrettet for at styrke de individuelle kvaliteter, samtidigt med at de fælles kvaliteter
fremmes i hele området, vil fremtidens Tommerup
kunne tiltrække en bredere gruppe af potentielle
WLOÁ\WWHUH
For nogle vil det være attraktivt at bosætte sig i
den tætte stationsby, i det store landskab, imens
andre vil blive tiltrukket af Tommerups mere åbne og
grønne karakter.
0nOHWHUDWXGQ\WWHGHQNRUWHDIVWDQGLPHOOHP
E\GHOHQHVnDOOHNDQÀQGHGU¡PPHKXVHWRJKDYH
adgang til et bredt udvalgt af naturoplevelser og
fritidsmuligheder, i Fremtidens Tommerup.

Grøn, rekreativ forbindelse

Stationsområdet
2. Sikre en tæt, urban
og levende bymidte

3. Fremhæve stationen som byens ansigt

S

%\PLGWH

Igangværende byudvikling

Fremtidig byudvikling
1. Synliggøre landskabet når det er muligt
%OnUHNUHDWLYIRUELQGHOVH

5. Bevare byens- og oplandets skala

6. Styrke bymidten, som det naturlige,
grønne opholds-og mødested

4. Styrke byens kobling til vand så det indgår mere synligt og aktivt i byen



HVORDAN?

)RU6WDWLRQVE\HQµ'HQ%DNNHGH6WDWLRQVE\GHOµHUGHWYHGDW
1. Synliggøre landskabet når det er muligt ved,
•

•

At arbejde for et sammenhængende stiforløb,
der aktiverer, synliggør og binder landskabet,
med bakketoppene og de store skove omkring
byen, sammen.
At arbejde for, at trække den landskabskarakteristiske beplantning ind i byen, hvor det
giver mening. For Stationsbyen er det allétræer og tætte, sammensatte hegn.

2. Sikre en tæt, urban og levende bymidte ved,
•

•

At udpege de bygninger og arkitektoniske
karakteristika, der er karaktergivende for
bymidten, og på den baggrund undersøge mulighederne for at gøre renovering og sanering
attraktivt.
At undgå tomme butiksruder ved, at give
mulighed for nybyggeri og ombygning af eksisterende bebyggelse, til større butikslokaler,
kontorer eller boliger; såfremt det kan forenes
med stationsbyens bevaringsværdier.

For fremtidige udstykninger i og omkring Stationsbyen, er nedenstående principper inspiration til
synliggørelse af landskabet.
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•

At arbejde med omdannelse og huludfyldning
indenfor den nuværende byafgrænsning,
inden man lader bebyggelsen sprede sig ud i
landskabet.

•

At arbejde med et princip om at lade nye veje
gå på tværs af terrænkurverne frem for at følge dem, for at bringe højdeforskellene i fokus.

•

At arbejde med et princip om fritliggende
bebyggelse hvor landskabet løber frit imellem
bygningerne, som fælles grønninger, så hække
ikke slører landskabet.

•

At arbejde med et princip om at friholde bakketoppene for bebyggelse, så de ikke bliver
jævnet i en byggemodning.

•

At arbejde med et princip om varierende bygningshøjde, så bebyggelsen mimer terrænet,
der hvor landskabet er udvisket af tidligere
tiders bebyggelse.

3. Udvikle stationen og stationsområdet, som
en vigtig hovedankomst til byen ved,
•

At arbejde for en forskønnelse af pladsen
omkring stationen, så den belagte urbane karakter kommer i spil ved ankomst til stationen.

•

At arbejde for at mindske barriereeffekten af
banen og forbedre forbindelserne omkring stationen, så også bydelen nord for banen føler
sig tilknyttet. Det kunne være med etablering
af broer og eller lys i eksisterende tunnel.

)RU7RPPHUXSµ'HQ%On*U¡QQH%\GHOµHUGHWYHGDW«
4. Styrke byens kobling til vand så det indgår
mere synligt og aktivt i byen ved,

5. Bevare byens og oplandets skala ved,
•

•

•

At fritlægge rørlagte vandløb hvor det er
muligt, og arbejde med synlig håndtering af
regnvand på terræn. Det vil også medvirke til
at fremtidssikre kloaknettet til den forventede
øgede nedbørsmængde.
At arbejde med en blå, rekreativ cirkelforbindelse i byen, omkring vandets naturlige forløb.
Vandet bliver dermed en central struktur, der
binder den eksisterende by sammen med det
bæredygtige boligområde Overmarken.

•

At arbejde for at nybyggeri indordner sig den
eksisterende bebyggelses højde og drøjde.

6. Styrke bymidten, som det naturlige, grønne
opholds- og mødested ved,
•

At arbejde med belægning og beplantning, for
DWVNDEHHWW\GHOLJWGHÀQHUHWFHQWUXPGHU
opleves som et velafgrænset rum, hvor det er
rart at være. F.eks. med en temabeplantning
der trækker den landskabskarakteristiske
beplantning ind i byen.

•

$WDUEHMGHIRUHQPHUHJOLGHQGHWUDÀNDIYLNOLQJ
omkring krydset Sortebrovej-Skolevej.

At arbejde for at der ikke etableres større
skovområder omkring Tommerup, da det hører
til den store skala omkring Stationsbyen.
Landbrugslandskabet, med de lange kig, er det
særlige for Tommerup.

For fremtidige udstykninger i og omkring Tommerup, er nedenstående principper inspiration til
synliggørelse af landskabet.
•

At arbejde med et princip om at placere bebyggelse på bakkerne og lade vandet være
synligt, og offentligt tilgængeligt, i de lave
områder.

•

At arbejde med et princip om at lade nye veje
følge terrænkurverne, eller allerede eksisterende strukturer som f.eks. læhegn, for
dermed at understrege det blide landskab.

•

At arbejde med et princip om at orientere
bygningerne langs kurver, for derved at
skabe sammenspil imellem bebyggelsen og
landskabet.

•

At arbejde med et princip om at fastholde
Tommerups nuværende bebyggelseskarakter,
med åben-lavt og tæt-lavt byggeri, og luft
imellem husene.

•

At indarbejde synlig regnvandshåndtering på terræn, og grønne områder i nye
boligudstykninger.
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3. TÆT PÅ NATUREN
VI VIL STYRKE BYERNES GRØNNE IDENTITET
VED AT
•

Fastholde naturen, og begrænse nye tiltag på bekostning af naturen.

•

Øge tilgængeligheden til naturen, og derved fremme naturen og de grønne
områder som en central del af livet i Fremtidens Tommerup.

•

Forstærke den grønne karakter i og omkring bydelene, og øge naturens og
de grønne områders oplevelsesværdi.

•

Arbejde for øget biodiversitet i naturen omkring, og i byernes grønne rum.

•

Tilgodese og udvikle naturoplevelser og friluftsaktiviteter.

HVORFOR?
Naturen og grønne områder, er en attraktions parameter for erhverv og bosætning, og væsentlig for
Tommerupområdets identitet. Den var desuden bl.a.
de absoluttet topscorere, blandt de kvaliteter der
blev fremhævet på borgertopmødet.
1DWXUGHÀQHUHVVRPVNRYHQJKHGHVWUDQGPRVH
V¡RJYDQGO¡E*U¡QQHRPUnGHUGHÀQHUHVVRPUHNUHative arealer og byrum, med naturpræg.

ADGANG TIL NATUR OG SUNDHED
Naturen er vigtig for det gode liv og vores sundhed.
Kontakt og udsigt til natur/grønne områder kan være
med til at reducere stress og have en helende effekt
på mennesker.
Landbohøjskolens forskning viser at ophold og
EHY JHOVHLQDWXUJU¡QQHRPUnGHUHUVLJQLÀNDQW
koblet til lavere stressniveauer og højere velbeÀQGHQGHXDQVHWN¡QDOGHURJVRFLR¡NRQRPLVNH
forhold. Desuden øges træthed, negativ stress og
irritation, jo længere væk man bor fra naturen og de
grønne områder.
Derfor bør der satses målrettet på, at skabe god
adgang til natur og grønne områder, af høj kvalitet,
for alle indbyggere i Tommerupområdet.
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OPLEVELSESVÆRDI

FORBINDELSER

Kvaliteten og hermed oplevelsesværdien af natur
og grønne områder, har betydning for hvor ofte de
bliver benyttet.

Forbindelser til- og i naturen, er også af væsentlig
betydning. Undersøgelser udført af friluftsrådet peJHUSnDWÁHUHJnURJF\NOHUXGLQDWXUHQIUHPIRUDW
køre i bil. Det peger på vigtigheden af gode forbindelser for gående og cyklister.

Oplevelsesværdi kan vægtes efter otte værdier:
artsrig, fredfyldt, åbent, socialt, rumdannende,
tryghedsskabende, kulturelt og naturpræget 6NRY 
/DQGVNDE .
Alle otte værdier behøver ikke indgå i samme område, men man har udpeget de tre, der tilsammen
menes at være de vigtigste:
•

7U\JKHGVVNDEHQGH(WDÁXNNHWVLNNHUWRJ
tilbagetrukket sted, hvor man kan lege, slappe
af, være sig selv.

•

Naturpræg: Et rum, der giver oplevelsen af
stærk livskraft og oplevelsen af at være naturlig og urørt af mennesker.

•

Artsrig: Et område der giver indtryk af en
stor artsrigdom og frodighed af både dyr og
planter.

'HÁHVWHIRUHWU NNHUIRUO¡EDIYDULHUHQGHNDUDNter hvor man ikke skal gå frem og tilbage men kan
gå rundt. Gåture er den naturaktivitet, der fylder
mest for danskerne, og en fjerdedel af befolkningen er regelmæssigt på vandretur, jf. Idrættens
Analyseinstitut.
0DQNDQPHGIRUGHOVNHOQHLPHOOHPKYHUGDJVWXUHRJ
XGÁXJWVWXUHGDNULWHULHUQHIRUEUXJYDULHUHU8QGHUV¡JHOVHUYLVHUDWXGÁXJWHUEOLYHUDINRUWHUHRJNRUWHUHYDULJKHG(QJHQQHPVQLWOLJXGÁXJWVWXUYDUHULGDJ
1-2 timer, hvilket indikerer at hverdagsturene er dem
der bør satses mest på, for at få folk ud i naturen.
Der bør både arbejdes med forbindelser imellem
forskellige naturområder, hvor de landskabelige
forskelle opleves, og på at skabe større sammenhængende naturområder/grønne korridorer, til fordel
for dyrelivet. Derved styrkes oplevelseskvaliteterne
i naturen.

1. Grøn forbindelse imellem naturområder
omkring Stationsbyen

Rekreativ forbindelse imellem naturområderme omkring Stationsbyen

%OnUHNUHDWLYIRUELQGHOVHL7RPPHUXS

Rekreative forbindelser imellem bydelene

5. Sikre maks 300m.
fra bolig til natur

Kraftcentre og aktivitetsbaser for
natur- og friluftsaktiviteter

-HUQEDQHQEDUULHUHLIRUKROGWLODWVNDEH
sammenhængende naturområder.

Område hvor der i den nuværende situation
er over 300 m. til et naturområde.

3. Rekreative forbindelser imellem byerne

Rekreativt indsatsområde

(IIHNWDIUHNUHDWLYLQGVDWV P
4. Forbedret mulighed for
aktiv brug af naturen

6. Øge oplevelsesværdien
af de grønne byrum
2. Blå, rekreativ forbindelse i Tommerup
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HVORDAN?
1. Forbedre adgangen til naturen omkring Stationsbyen, og forbinde de store skovområder
ved,
•

At arbejde med et sammenhængende stiforløb, imellem de store skovområder og vådomUnGHWRPNULQJ%UHQGHcGHUNDQEHQ\WWHVWLO
EnGHVPnKYHUGDJVWXUHRJGDJVXGÁXJWHU

•

At arbejde med forbindelser på tværs af jernbanen, så de eksisterende naturområder er
let tilgængelige, uanset hvilken side af banen
man bor på.

•

$WU\GGHRSRPNULQJGHQIRUIDOGQH%DDJHgaard og etablere et adgangs- og informationspunkt på arealet, for at synliggøre og
forbedre adgangen til vådområdet omkring
%UHQGHc

2. Etablere et ”blåt loop” omkring vandet i Tommerup ved,
•

At arbejde med sammentænkning af regnvandshåndtering og rekreative tiltag, samt
at genåbne de rørlagte vandløb, hvor det er
muligt.

•

At skabe et sammenhængende stiforløb langs
vandet, der binder byens blå og grønne rum
sammen i et rekreativt cirkelforløb.

•

At indtænke skolen, børnehaven Overmarksgården, skolehaverne og Højfyns Friluftscenter, som væsentlige nedslag langs forløbet, og
brugere af områderne.

%DDJHJDDUG

Tommerup Stationsby
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Tommerup

3. Forbedre de rekreative forbindelser imellem
bydelene ved,
•

At forbedre forløbet omkring den gamle Assensbane, fra Tommerup Station til ”Klasseværelset i Skoven”, så banen i højere grad bliver
farbar for fodgængere og cyklister, sammen
med skinnecyklerne.

•

At lave et ”sidespor” fra Assensbanen, over
boldbanerne til Fyrtårn Tommerup, så der
skabes en alternativ forbindelse imellem stationen og Fyrtårnet.

•

At etablere en ny sti, fra fra Tommerup, via
Overmarksgården, til Høgsholtskoven, så der
opstår en sammenhængende vestlig forbindelse imellem bydelene.

4. Skabe optimale rammer for aktivt brug af
naturen ved,
•

At udvikle og italesætte Fyrtårn Tommerup,
som base og kraftcenter, for motionsprægede
DNWLYLWHWHULQDWXUHQO¡EVNRYÀWQHVV07%
osv.

•

At bygge videre på visionerne bag Højfyns FriOXIWVFHQWHUWLOI¡UHÁHUHDNWLYLWHWVEDVWLRQHURJ
udvikle centeret som kraftcenter for spejderaktiviteter, leg og læring i naturen.

•

At skabe en tydelig kobling imellem Fyrtårn
Tommerup, Højfyns Friluftscenter, aktivitetsEDVWLRQHUQHRJGHWUHNUHDWLYHVWLQHW0nOHW
er et edderkoppespind af natur- og friluftsaktiviteter, der både binder bydelene sammen,
og skaber en markant, synlig identitet for
Tommerupområdet.

5. Sikre en maksimal afstand på 300 m. fra
bolig til natur, eller grønt område med stor oplevelsesværdi ved,
•

At indarbejde natur og grønne områder med
høj oplevelsesværdi i ny byudvikling, som det
bæredygtige boligområde Overmarken.

•

At sikre grønne områder ved omdannelse og
LQÀOOE\JJHULL6WDWLRQVE\HQRJ¡JHGHQUHNUHative værdi i de eksisterende byrum, så boliger
omkring bymidten får under 300 m. til et grønt
område.

•

At øge oplevelsesværdien i Tommerups
grønne byrum, med fokus på de tre vigtigste
oplevelsesværdier, og synliggørelse af vandet
i byen.

6. Øge oplevelsesværdien af de grønne byrum
og omkring de rekreative forbindelser ved,
•

At arbejde med tilgængelighed, formidling
og rekreative nedslag langs den nedlagte
Assensbane.

•

At arbejde samlet med en grøn midtby i Tommerup, hvor de tre vigtigste oplevelsesværdier
indgår. I dag fungerer Tommerup midtby ikke
som meget andet end et uafgrænset åbent
delvist grønt byrum, med lav oplevelsesværdi.

•

At indarbejde et grønt område, med stor oplevelsesværdi, omkring vandet i det nye, bæredygtige boligområde Overmarken.

•

At gennemføre tiltagene i regnvandsplanens
blå koncept for Tommerup, med genåbning af
5 YHGDPVDÁ¡EHWRJHWDEOHULQJDIUHJQYDQGVbassiner ved Kirkebjerg i Tommerup.

•

At arbejde med at fremme biodiversiteten ved
fastholdelse af eksisterende naturområder, og
ved indsatserne for Tommerup bymidte.

De sorte felter markerer byområder, hvor
der i dag er over 300
m. til natur, i form af
skov eller synligt vand,
og hvor grønne byrum
endnu ikke kompenserer for dette.

Skraveringen viser det
byområde, der i dag
har under 300 m. til et
grønt byrum, men med
en lav oplevelsesværdi.

Skraveringer viser
300 m. radius fra
de beskrevne
indsatser.
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4. CENTRAL BELIGGENHED
”VI VIL STYRKE TOMMERUPOMRÅDETS
CENTRALE BELIGGENHED, SOM EN VÆSENTLIG
DEL AF DEN FÆLLES IDENTITET”
VED AT
•

Udvikle stationen som infrastrukturelt knudepunkt for et større
lokalområde.

•

Forbedre forholdene for cyklister, og derved gøre cyklen til et godt alternativ til bilen.

•

6NDEHHQVW UNHUHHUKYHUYVSURÀOPHGXGJDQJVSXQNWLGHQWLOJ QJHOLJH
infrastruktur.

•

Efterstræbe en forbedring af vejnettet, hvor det har størst effekt.

HVORFOR?
Tommerupområdet har gode forbindelser til Odense,
motorvej E20 og Trekantsområdet. Der er 123.300
arbejdspladser indenfor 30 minutters kørsel i bil.

STATIONEN
7RPPHUXSVWDWLRQHULI¡OJH'6%·VYHVWW OOLQJIUD
2014, den 4. mest benyttede station på den vestfynske jernbane, med 524 daglige passagerer. Dette
er næsten en fordobling i passagertallet, siden den
WLOVYDUHQGHW OOLQJL0HGHWDEOHULQJDIGHQQ\H
højhastighedsbane over Vestfyn, vil der blive frigivet kapacitet på den eksisterende bane. Der arbejdes målrettet på, at udnytte denne kapacitetsfrigørelse til etablering af Det Fynske S-tog, med en høj
frekvens af afgange. Tommerup Station vil dermed
stå endnu stærkere i fremtiden, og vi skal være klar
til at udnytte denne mulighed maksimalt.

CYKLER OG ELCYKLER
%UXJHQDIF\NHOWLOGDJOLJWUDQVSRUWRJHIIHNWLYSHQGling mellem hjem og arbejde/uddannelse, og som
sundhedsfremmende og oplevelsesrig transportform
til ærinder og i fritiden, er en miljøvenlig transportform, der tager hensyn til klima og natur, og understøtter den moderne livsstil.
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Den øgede popularitet af elcykler, har desuden
markant udvidet den radius hvor cyklen er et reelt
alternativ til bil eller offentligtransport. Afstanden
fra hhv. Tommerup station og den gamle Knarreborg
VWDWLRQWLO2GHQVH%DQHJnUGVFHQWHUHUJRGWNP
En elcykel vil kunne skære ca. 15 min. af den tid det
tager at cykle strækket.

SKÆRPET ERHVERVSPROFIL
Erhvervslivets udvikling i Danmark sker under
kraftigt påvirkning af globalisering og teknologiens
fremskridt.
Alt tegner til at der i fremtiden vil blive etableret
væsentligt færre store produktionsvirksomheder,
og at de få der kommer til, vil placere sig i erhvervsområder med tæt tilknytning til motorvejsnettet,
sammen med de store lager og logistikvirksomheder.
De små og mellemstore virksomheder, indenfor
specialproduktion og håndværk, kreative erhverv og
digital produktion og medier, er til gengæld i fremgang. Denne type virksomheder kan hurtigere tilpasse og omstille produktionen, og har let adgang til det
globale marked, grundet den øgede nethandel.

En anden mulighed er netbutikker, med kombineret
lager og showroom. Denne virksomhedstype efterspørger butikslokaler af en hvis størrelse, til en lav
kvadratmeterpris. Her bør Tommerupområdet også
kunne gøre sig attraktiv.
9HGDWRSE\JJHHQPDUNDQWHUKYHUYVSURÀOIRUGHWR
byer, kan der arbejdes mere fokuseret på at trække
de rette, nye virksomheder til området.

FORBEDRING AF VEJNETTET
I forbindelse med udviklingsplanen er der blevet udI¡UWHQWUDÀNDQDO\VHIRU7RPPHUXSRPUnGHWEDVHUHW
SnWUDÀNW OOLQJNRUWO JQLQJRJIUHPVNULYQLQJHU
Analysen viser, at der ikke er et kapacitetsmæssigt
behov for at udbygge vejnettet i Tommerupområdet.
Der kan dog være andre gode grunde til at forbedre
og udbygge vejnettet, f.eks. af hensyn til øget trygKHGIRUEO¡GHWUDÀNDQWHUHOOHUHW¡QVNHRPPLQGUH
ODVWELOWUDÀNLJHQQHPE\HUQH

Hovedvej/sekundær vej

S

-HUQEDQHQ 'HWYHVWI\QVNH6WRJ

3,7 m

S

4. Understøtte og udvikle
Tommerup Erhvervspark

3RWHQWLHOIUHPWLGLJXGE\JQLQJDI
Odense Letbane

6. Forbedre lastbilrute
Forbedring af cykelstinettet

(NVLVWHUHQGHF\NHOVWLLPRG%U\OOH
1. Forbedre forbindelse Station-Station

2. Forbedre cykelstiforbindelser til Odense

5. Afveje potentiale for konvertering til boligområder,
ved evt. virksomhedsophør

Erhvervsområder med udviklingspotentiale

Erhvervsområder med omdannelsespotentiale, i tilfælde af virksomhedophør

3. Etablere cykelstiforbindelse
til Overmarksgården

4. Fastholde og udvikle erhvervsområdet Ellehaven
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HVORDAN?
1. Forbedre forbindelsen til Station-Station ved,
•

•

At forbedre cykelservice og cykelparkeringsfaciliteter ved Tommerup Station.

•

At forbedre trygheden for cyklister imellem
Tommerup og Stationsbyen, med stibelysning
langs hele forløbet.

•

At undersøge mulighederne for forbedret cyklisttryghed på Tallerupvej, hvor cyklister i dag
henvises til kantbanen.

•
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At afprøve nye transportmuligheder imellem
Knarreborg Station og Tommerup Station,
f.eks. dele-elcykler med ladestation ved
ankerpunkterne.

Såfremt en fremtidig udvidelse af Odense Letbane, til Glamsbjerg, bliver aktuel, at arbejde
for en udnyttelse af hele det gamle banestræk, så letbanen dermed også binder de to
Tommerupper sammen.

2. Forbedre cykelstiforbindelserne til Odense
ved,
•

$WJHQQHPJnKHOHIRUO¡EHWIUD%U\OOHRYHU
Tommerup og videre imod Skallebølle for forbedringsmuligheder, således at der med tiden
bliver så optimale cykelstiforbindelser som
muligt fra Tommerupperne til Odense, også for
elcykler, ladcykler og cykler med anhænger.

•

At forbedre cyklisttrygheden under viadukten,
ved Tommerup Station, f.eks. med bedre belysning eller med sløjfning af fortov langs den
ene side, til fordel for en cykelsti.

•

At undersøge mulighederne for forbedret
cyklisttryghed på Tallerupvej og SortebroYHM0¡OOHEDNNHQKYRUF\NOLVWHULGDJKHQYLVHV
til kantbanen.

3. Etablere cykelstiforbindelse til Overmarksgården ved,
•

At gennemføre planlagt sti igennem byudviklingsområdet Overmarken.

•

At afsøge mulighed for etablering af ny
nordgående cykelsti fra Overmarksgården til
Sortebrovej.

4. Målrette erhvervsudviklingen ved,
•

•

•

At understøtte den fortsatte udvikling af
Tommerup Erhvervspark, og forbedre sammenhængen med stationen, f.eks. med en
forlængelse af gangbroen- imellem spor 1
og spor 2, eller etablering af en gangtunnel
imellem sporene, med forbindelse direkte ud
til Østerbro.
At afveje muligheden for etablering af kontorfællesskaber for iværksættere indenfor
kreative erhverv, digital produktion, medier og
andre erhverv uden fysisk produktion, f.eks.
omkring Torvegade.

5. Afveje marked og muligheder, i tilfælde af
IUHPWLGLJYLUNVRPKHGVOXNQLQJIUDÁ\WQLQJYHG
•

Så vidt muligt at understøtte det eksisterende
erhvervslivs behov for infrastruktur m.m., så
OXNQLQJIUDÁ\WQLQJDIYLUNVRPKHGHURJWDEDI
arbejdspladser, undgås.

•

At afveje markedet og mulighederne for omdannelse, fra erhverv til bolig, såfremt eksisterende produktionsvirksomheder lukker eller
IUDÁ\WWHUQXY UHQGHSURGXNWLRQVE\JQLQJHU

6. Forbedre lastbilrute fra Tommerup til E20
ved,
•

$WDIV¡JHPXOLJKHGHUIRUWUDÀNDOHIRUEHGULQger, igennem nye forbindelser imellem eksisterende veje.

•

At afsøge muligheder for at forbedre nuværende lastbilrute, Nørremarksvej-Tobovej-Stærmosevej, så den er bedre gearet til
ODVWELOWUDÀN

•

At afsøge muligheder for at øge trygheden for
EO¡GHWUDÀNDQWHURJEROLJHMHUHRPNULQJQXY rende lastbilrute.

At fastholde og udvikle erhvervsområdet
Ellehaven, indenfor den nuværende ramme,
med fokus på hvordan området præsenterer
sig imod Skolevej-Knarreborgvej.



HANDLESPOR
- Hvilke tiltag er undervejs, og hvilke tiltag anbefaler vi at sætte i gang først.
22 TILTAG

Strategien præsenterer i alt 22 tiltag, samt principper for fremtidige udstykninger
og bebyggelse i de to bydele. Alle 22 tiltag har til formål at styrke Tommerupområdet som etDWWUDNWLYWRJVW UNWORNDOVDPIXQGKYRUDOOHNDQÀQGHGHUHVGU¡PPHbolig, og have adgang til et bredt udvalg af naturoplevelser og fritidsmuligheder.
'HWHUYLVLRQHQIRU)UHPWLGHQV7RPPHUXS3nNRUWHWWLOK¡MUHVHVDOOHVWUDWHJLHQV
tiltag samlet.

SIGNATURFORKLARING - 22 TILTAG
S

-HUQEDQHQ 'HWYHVWI\QVNH6WRJ
3RWHQWLHOXGE\JQLQJDI2GHQVH/HWEDQH

Hovedvej/sekundær vej

Lastbilrute for biler over 3,7 m.
Enkelte tiltag er allerede igangsat. Det drejer sig om udviklignen af det bæredygtige boligområde Overmarken, hvor de første byggegrunde forventes klar til salg i
O¡EHWDIInnURJRPGDQQHOVHDI(UKYHUYVRPUnGHPHOOHP%XFKZDOGVYHMRJ6PHGHvej, der netop nu er under planlægning.
Andre tiltag forventes igangsat i de kommende år. Det drejer sig om projekter til
regnvandshåndtering, som Assens Forsyning gennemfører, for også i fremtiden at
kunne håndtere en 5-års regnhændelse, der iht. bestemmelserne i Assens Kommunes Spildevandsplan er sat som serviceniveau for Assens Forsyning.

Ønsket forbedring af cykelstinettet
(NVLVWHUHQGHF\NHOVWLLPRG%U\OOH

”Tommerup Hovedgade” - et samlende strøg
imellem byerne.

De allerede igangsatte-, og de forventet igangsatte tiltag udgør fase 1.

FRA VISION TIL HANDLING

Fase 2 indeholder de nedslag og handlinger, der vurderes som de strategisk
bedste, i forhold til at skabe vækst, og derved indfri Vision 2018 og lokalrådets
ambitioner om Tommerup.

Knudepunkter og identitetsbærere
0XOLJKHGIRUIUHPWLGLJWNQXGHSXQNW

Rekreative forbindelser imellem byerne

De anbefalede tiltag er valgt ud fra følgende kriterier:
•

3URMHNWHUGHUVNDEHUÁHUHRJEHGUHIRUELQGHOVHULPHOOHPGHWRE\GHOH
og derved understøtter ønsket om Tommerupområdet, som et stærkt
lokalsamfund.

•

3URMHNWHUGHUXQGHUVW¡WWHUEUXJHQDIF\NOHQWLOKYHUGDJVWUDQVSRUWYHGDW
binde de vigtigste knudepunkter sammen med cykelstier.

•

3URMHNWHUGHUIRUEHGUHUNYDOLWHWHQDIGHPHVWV\QOLJHUXPRJGHUYHGVW\UNHU
Tommerupområdets identitet, som et attraktivt lokalsamfund.

•

3URMHNWHUGHUWLOI¡UHUNYDOLWHWWLOGHI OOHVUXPLVDPPHQK QJPHGLJDQJværende byudviklingsprojekter.

5HNUHDWLYIRUELQGHOVHF\NHOVWL
5HNUHDWLYIRUELQGHOVHSRWHQWLHOOHWEDQH

Rekreativ indsats/Rekreativt nedslag

En del af projekterne i fase 2 er betinget af kommunale investeringer, men
forventes at kunne suppleres med fondsstøtte eller statslige tilskud. En løbende
gennemførelse af de udpegede initiativer vil desuden sende et signal om, at kommunen er seriøse i forhold til at investere i området og handle på visionerne, og
derved øge private investorers lyst til også at investere i Fremtidens Tommerup.
Fase 1 og Fase 2 beskrives mere uddybende, inddelt i overordnede handlinger, på
de efterfølgende sider.
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Kraftcentre og aktivitetsbaser for
natur- og friluftsaktiviteter

Rekreativt ”loop” omkring Stationsbyen
/Rekreativt ”loop” i Tommerup

Igangværende byudvikling
/Fremtidig byudvikling

Erhvervsområde med udviklingspotentiale
/Erhvervsområde med omdannelsespotentiale,
i tilfælde af virksomhedsophør.

S
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FASE
1
3URMHNWHUGHUHULJDQJVDWHOOHUIRUYHQWHVLJDQJVDWLGHNRPPHQGHnU
3URMHNWHUQHLIDVHHUDOOHUHGHLJDQJVDWHOOHUIRUYHQWHVLJDQJVDWLGHNRPPHQGH
nUXDIK QJLJWDIXGYLNOLQJVSODQHQ3URMHNWHUQHHUGRJLQGDUEHMGHWLVWUDWHJLHQRJ
medvirker derved til at indfri visionerne for Fremtidens Tommerup. Det er derfor
vigtigt at fastholde strategiens principper i den løbende realisering af projekterne.

1.

NYE BYDELE
Der arbejdes pt. på to større byudviklingsprojekter i Tommerupområdet:
2YHUPDUNHQRJRPGDQQHOVHDIHUKYHUYVRPUnGHWPHOOHP%XFKZDOGVYHMRJ
6PHGHYHM0HGGHQXY UHQGHEHIRONQLQJVIUHPVNULYQLQJHUUXPPHUGHWR
kommende bydele kapacitet til de næste mange års vækst i Tommerupområdet. Det anbefales derfor at være tilbageholdende med planlægning af
ÁHUHQ\HEROLJRPUnGHUIRULNNHDWRYHUVY¡PPHPDUNHGHWPHGE\JJHJUXQde, og derved mindske værdien af de enkelte projekter. Efterhånden som
byggeriet i de to områder kommer i gang, kan vi danne os et mere præcist
billede af Tommerupområdets vækstpotentiale, og på den baggrund fastlægge en passende kadence for planlægning af fremtidige boligområder.
1 a. Overmarken:3ODQO JQLQJHQDIGHWE UHG\JWLJHEROLJRPUnGH2YHUmarken er godt i gang, og den første etape, med 13 kommunale byggegrunde, forventes klar til salg i løbet af få år.
1b. Erhvervsområdet ved Smedevej: Den indledende planlægning for
RPGDQQHOVHDIHUKYHUYVRPUnGHWPHOOHP%XFKZDOGVYHMRJ6PHGHYHMHUJRGW
i gang. Det stationsnære område vil primært blive bebygget med tæt-lavt
byggeri.

2.

KLIMAPROJEKTER
Assens Forsyning planlægger etablering af regnvandsbassiner ved hhv.
Kirkebjerg i Tommerup, og øst for den gamle Assensbane ved Stationsbyen.
Regnvandsbassinerne etableres med henblik på at håndtere de stigende
regnmængder, men kan potentielt også bruges som udgangspunkt for etablering af nye rekreative områder. Ved at samarbejde med forsyningen om
projekter, der kombinerer klimasikring med rekreative områder eller byrum,
opnår vi en økonomisk fordel, idet man ved denne type projekter kan fordele udgifterne imellem forsyning og kommune.
2a. Regnvandsprojekt ved Kirkebjerg:3URMHNWHWYHG.LUNHEMHUJXGI¡UHV
i samarbejde mellem forsyning, kommune og lokale interessenter. Vi har
PRGWDJHWNUIUDNDPSDJQHQµ5HJQ %\HUµWLOXGDUEHMGHOVHDI
SURMHNWHW.DPSDJQHQKDUWLOIRUPnODWIUHPPHRJNYDOLÀFHUHLQYHVWHULQJHUL
klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem vandVHOVNDEHURJNRPPXQHU3URMHNWHWVDPPHQW QNHUJHQnEQLQJDIGHWU¡UODJWH
5 YHGDPVDÁ¡EPHGWLOWDJWLO¡JHWNDSDFLWHWLIRUV\QLQJHQVUHJQYDQGVKnQGWHULQJSnHQPnGHKYRUÁHUHXGIRUGULQJHUEOLYHUO¡VWSnpQRJVDPPHJDQJ
samtidig med at byen tilføjes rekreative kvaliteter.
2b. Regnvandsbassiner ved Stationsbyen: Erfaringer fra gennemførelsen af projektet ved Kirkebjerg, kan med fordel videreføres til etableringen
af regnvandsbassinerne ved Stationsbyen, så vi også dér kan skabe merværdi og nye rekreative muligheder.
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FASE
2
3URMHNWHURJWLOWDJGHUDQEHIDOHVLJDQJVDWVRPGHI¡UVWH
)¡OJHQGHWLOWDJ LNNHSULRULWHUHWU NNHI¡OJH YXUGHUHVVRPGHVWUDWHJLVNEHGVWH
i forhold til at indfri visionerne for Fremtidens Tommerup, og at styrke den positive udvikling i området. Det er derfor disse projekter der bør lægge først for, når
der skal investeres i byfornyelse i Tommerupområdet.
Hvert af de 6 tiltag repræsenterer en helhedsorienteret planlægning, og sammenW QNQLQJDIÁHUHGHOSURMHNWHUGHULNNHQ¡GYHQGLJYLVEHK¡YHUDWEOLYHJHQQHPI¡UW
samtidigt, men dog altid set i relation til helheden.

1.

TOMMERUP HOVEDGADE
Tallerupvej-Sortebrovej rummer et stort potentiale for at skabe en tydelig,
visuel sammenhæng imellem de to byer, og til at skabe en stærk og attraktiv identitet for Fremtidens Tommerup. Der bør arbejdes med et hovedgreb
for hele forløbet, i belysning, inventar og udsmykning, samt en helhedsplan
for byfornyelse langs hele forløbet, som grundlag for fremtidige indsatser.
Der bør desuden også arbejdes på forbedret tryghed for cyklister, især med
stibelysning fra Høgsholtskoven til Tommerup, og undersøgelse af mulighederne for at forbedre cyklisttrygheden på strækket fra Fyrtårn Tommerup
til Tommerup Station.
1a. Stationsbymidten: Her bør der arbejdes med at skabe en mere tydelig stationsby-karakter. Redskaberne kan være en blanding af kommunal
forskønnelse af byens pladser, og private investeringer i facaderenovering
og evt. nybyggeri. Stationsområdet er en vigtig brik i indsatsen.
1b. Fyrtårn Tommerup: Her bør der arbejdes med at fremhæve stedet,
som fælles knudepunkt for kultur og idræt. Der bør især arbejdes med facaden imod Tallerupvej, så Fyrtårn Tommerups kvaliteter bliver synliggjort for
gennemkørende bilister. Der kan også ske forbedringer i forhold til sammenhængen til boldbanerne på modsatte side af vejen.
1c. Tommerup bymidte: Her bør der arbejdes med at skabe et mere tydeOLJWGHÀQHUHWFHQWUXPGHURSOHYHVVRPHWYHODIJU QVHWJU¡QWUXP(QGHO
af indsatserne indgår også i regnvandsplanen for Tommerup.

2.

CYKELSTIFORBINDELSER TIL ODENSE
Elcykler har markant udvidet den radius, hvor cyklen er et reelt alternativ
til bil eller offentlig transport. Afstanden på godt 18 km. fra Tommerupområdet til Odense centrum kan tilbagelægges på omkring 45 min. Derfor kan
forbedrede cykelstiforbindelser styrke mobiliteten i området.
2a. Til Skallebølle: Her bør det undersøges, hvordan trygheden og fremkommeligheden for cyklister, igennem Stationsbyen og langs Kirkevej-Tommerupvej, kan forbedres. Viadukten under jernbane opleves især som utryg.
2b. Til Brylle: Der er gode cykelstiforbindelser fra Stationsbyen til TommeUXSRJIUD7RPPHUXSWLO%U\OOH0XOLJKHGHUQHIRUDWELQGHGHWRF\NHOVWLIRUløb sammen, bør derfor undersøges.

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE >

43

FASE
2 - FORTSAT
3URMHNWHURJWLOWDJGHUDQEHIDOHVLJDQJVDWVRPGHI¡UVWH
3.

STIFORBINDELSE IGENNEM HØGSHOLTSKOVEN
+¡JVKROWVNRYHQEUXJHVDOOHUHGHLGDJÁLWWLJWWLOUHNUHDWLYHIRUPnOGRJ
primært af stationsbyens borgere. Ved at bygge videre på stiforløbene
igennem skoven, kan der etableres en vestlig, rekreativ forbindelse imellem
byerne. Alle tiltag skal ske på præmis af, at skoven er privatejet.
3a. Cykel-gangsti til Overmarksgården: Her bør der arbejdes på at etablere den planlagte sti, fra Tommerup til Overmarksgården, og på at etablere
en nordgående sti videre til Høgsholtskoven. Stien bør udføres som kombineret cykel- og gangsti, men kan evt. i første omgang søges etableret som
natursti.

4.

STIFORBINDELSE LANGS ASSENSBANEN
Den gamle Assensbane bruges allerede i dag til rekreative formål, bl.a. skinnecyklerne. Forløbet rummer dog et stort, uforløst potentiale.
4a. Sidespor til Fyrtårn Tommerup: Her bør der arbejdes på at skabe sammenhæng imellem Assensbanen og Fyrtårn Tommerup, forbi boldbanerne.
Dermed vil der blive skabt en alternativ, rekreativ rute fra Tommerup Station
til Fyrtårn Tommerup

5.

STYRKE AKTIV BRUG AF NATUREN
Naturen imellem byerne skal italesættes, som noget der samler byerne frem
for adskiller dem. Det kan blandt andet ske ved at styrke forbindelserne
til- og i naturen, og ved at skabe nye aktivitetsmuligheder. Indsatserne kan
med fordel gennemføres i samarbejde mellem kommunen og lokale aktører.
5a. Fyrtårn Tommerup: Her kan der arbejdes på, at udvikle og italesætte
Fyrtårn Tommerup, som base og kraftcenter, for motionsprægede aktiviteWHULQDWXUHQO¡EVNRYÀWQHVV07%RVY
5b. Højfyns Friluftscenter: Her bør der bygges videre på visionerne bag
+¡MI\QV)ULOXIWVFHQWHUYHGDWWLOI¡UHÁHUHDNWLYLWHWVEDVWLRQHURJXGYLNOH
centeret som kraftcenter for spejderaktiviteter, leg og læring i naturen.

6.

NYE REKREATIVE OMRÅDER
Der er potentiale for mange nye rekreative områder, eller forbedringer af de
eksisterende grønne rum i byerne. Der er dog to, der vurderes som særligt
væsentlige at etablere først.
6a. Overmarken: I helhedsplanen for Overmarken, planlægges der en grøn
kile, igennem hele området. Kilen udgør desuden det centrale element i områdets regnvandshåndtering. Det vurderes at området er væsentligt, for de
kommende byggegrundes attraktionsværdi. Arbejdet med den grønne kile
bør derfor påbegyndes snarest muligt.
6b. Baagegård: Den gamle gård er i meget dårlig stand, og virker skæmmende for byen. En kombineret indsats, med nedrivning af de forfaldne
bygninger og etablering af naturformidlingsfaciliteter, vil synliggøre vådomUnGHWRPNULQJ%UHQGHcVRPHQY VHQWOLJQDWXUNYDOLWHWLRPUnGHW
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