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Tidsskriftet Byplan bragte i 1956 en diskussion mellem
civilingeniør V. Malling og Odenses stadsingeniør Richard Honoré.
Diskussionen handlede meget om den usikkerhed, som planen om gaden
skabte.

Odenses hovedpine: planerne for den indre by
Civilingeniør V. Malling
[…] I Odense har stadsingeniørens kontor i cn årrække arbejdet med
forlag til meget radikale udvidelser af visse hovedgader,
gadegennembrud og med dristige planer for den nye bebyggelse.
Disse planer er, hedder det, ”i princippet” godkendt af
byrådet efter indgående overvejelse i teknisk udvalg. Planerne har
været udstillet offentligt - f.eks. i rådhushallen i juli 1955 og er blevet set af mere end 10.000 odenseanere, formentlig
navnlig de folk, som planerne går ud over, de erhvervsdrivende i
særdeleshed.
Stadsingeniør Honoré har endelig i et foredrag den 17.
januar 1956 gennemgået planerne for handelstandsforeningen og for
repræsentanter for gadeforeningerne. Ved dette møde reagerede
erhvervsfolkene ved at understrege deres usikkerhed. Og med rette.
Vi kommunalt ansatte ved ganske vist, at en sådan tiltrædelse
betyder, at der er sympati for forslagene, at der herefter kan
disponeres f.eks. ved behandlingen af byggesager - og at planerne
ikke længere er slet så svævende, som da de lå som skitseforslag,
der ikke var behandlet i byrådet. Nu er der dog en basis at
forhandle ud fra.
Men erhvervsfolkene satte på januarmødet fingeren
temmelig hårdt på det ømme punkt. For de ved jo slet ikke, om de
er købt eller solgt, og selv om byrådet vedtager disse omfattende
forslag, kan gennemførelsen strække sig over en menneskealder
eller mere.
De mange erhvervsdrivende, som står overfor overvejelser
vedrørende udvidelse, omlægning eller flytning, kan ikke disponere
på noget, som ligner fast grund. […]

Odenses hovedpine: Et utidssvarende gadenet
af Stadsingeniør Richard Honoré
[…] Hovedpinen kommer af et håbløst utilstrækkeligt gadenet, der
umuliggør, at vi lægger problemerne fra os. Eksempelvis kan jeg
nævne, at Nørrebros tunnel med en kørebanebredde på 9,5 m afvikler

en færdsel på ca. 42 000 motorkøretøjer og cyklister i døgnet,
svarende til 20.500 personbilenheder pr. døgn eller en maksimal
jævnligt forekommende timefærdsel på ca. 3 000 personbilenheder.
Tunnellens kapacitet efter Highway Capacity Manual er ca.
1900 personbilenheder. D.v.s., at tunnellens kapacitet jævnligt
bliver overskredet med 50 pct., hvilket naturligvis giver store
opstuvninger. Lignende overbelastninger findes mange steder i det
odenseanske gadenet, og kun en radikal omlægning af færdslen til
nye gader kan afhjælpe manglerne.
[…] At et projekt af et sådant omfang i foreninger og
dagblade kommenteres livligt både på godt og ondt, er naturligt og
rigtigt. Jeg har dog bemærket, at den overdrevne kritik altid er
kommet fra folk, der ikke har nøje kendskab til problemerne og i
de fleste tilfælde heller ikke til planerne, og som ikke
personligt har været berørt af disse. Den kritik, ingeniør Malling
omtaler, er da også nærmest udsprunget af utålmodighed over, at
der ikke sker noget. Forberedelserne er imidlertid nu så langt
fremme, at gadegennembruddene kan påbegyndes, så snart de fornødne
vejfondstilskud kan opnås.

