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Undgå køer i Odense ved OUH.  
 

 Generelt undgå at køre på Grønløkkevej.  
 

 Undgå at køre i centrum og O2 - Ringvejen - i myldretid. 
 

 Kør på tværs af store veje i myldretid.  
 

 I "morgen-myldre-tid" kør i retning "ud af byen" på tværs af store veje.  
 

 Eftermiddags-myldre-tid. Kør i retning ind mod byen på tværs af store veje. 
 
Nedenunder kommer konkrete ruter til at komme til og fra sygehus, centrum, etc. Kom gerne med 
flere;) 
 

OUH ind og ud 

 Kør indenom ad Solfaldsvej, hvis du er ved Indgang 47, 63-64, 55, så undgår du kø på J.B. 

Windsløvsvej og skal Vest, Nord eller Nordøst for Odense. 

 Kør aldrig ad J.B. Windsløvsvej ved myldretid  -  tag altid Heden og ud. 

 Kør ud ved Sdr. Boulevard ved myldretid, når Syd og Øst for Odense. 
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Fra Jylland til OUH retur Jylland.  

Kør ind ad Blommenslyst, ikke Odense SV. Drej th. ad Elmelundsvej og tv. ad Roersskovsvej. Så th. 

ad ring 02 Kløvermosevej, så du undgår det første stykke af ring 02. Sidst tv. ad Falen.   

Fra OUH til Jylland kør modsat. Her kan man godt bruge ring 02 hele vejen efter Falen.  

Udkørsel OUH mod Jylland  via Falen, Ravnebjerg, Blommenslyst, hvis der er kø th. ved 

Kløvermosevej fra OUH mod Jylland. 

Hvis der er meget kø ved ring 02 lyskryds Falen Kløvermosevej, så fortsæt ud af Falen til rundkørsel 

Sanderum. Tag 1 afkørsel th. Du ankommer til Ravnebjerg kryds, drej  th.  I lyskryds  Blommenslyst  

tv., så er du snart på motorvejen  igen;) 

Hvis der er kø eller uheld på motorvejen fra Middelfart til Odense, brug parallelvejen til 

motorvejen, Middelfartvej. Hvis mange bilister kører fra motorvejen, så brug helst Rugårdsvej til 

og fra OUH.  

Rute - grå streger med retningspile. 
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Fra Sydfyn mod Odense og retur. Brug indkørsel fra Odense SV eller S, og kør kun Stenløsevej mod 

Odense, aldrig udad fra rundkørsel S, så undgår du også de fleste fartkontroller i Skt. Klemens;) 

 

Fra OUH til Sydfyn.  

Kør ad ring 02 fra OUH, så th. ad Læssøegade, ligeud ad Sejrskovsvej, th. ad Stenløsevej og kobl på 

motorvej Odense S. Hvis kø på Stenløsevej inden rundkørsel Odense S fra Odense, så th. ad 

Hjallesegade i lyskryds på tværs til Dalumvej og tv. til rundkørsel motorvej Odense S. 

 

Rute - grå streger med retningspile. 
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Fra Østfyn til OUH retur.  
Motorvej. Drej først ind ad Odense SV. Tag Stenløsevej ,og aldrig Dalumvej. 

Landevej. Kør ind ad Nyborgvej hele vejen ind.  Eller Kertemindelandevejen. Kør ad Kochsgade, th. 

ad Døckerlundsvej, tv. ad Skibhusvej, th. ad Victoriagade. Så fortsæt tv. ad Helsingborggade til 

Jarlsbergade, under Jarlsbergbroen og følg resten ind fra Nordfyn. Retur modsat. 

Rute - grå streger med retningspile. 
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Fra Nordfyn til OUH og retur.  

Kør ind ad Næsbyvej til Jarlsberggade under Jarlsbergbroen. Kør th. ud ad Rugårdsvej, og med det 

samme tv. i lyskryds ad Fjordsgade. Kør ligeover Vestre Stationsvej, fordi Store Glasvej igen er 

spærret. Lav slalom via enstettet Odinsgade, th. ad Dronningsgade, tv. ad Kingosgade, tv. ad Jens 

Benzonsgade, th. ad Odinsgade, th. ad Thorsgade og th. ad Vesterbro. Så tv. ad Fælledvej og Falen 

til Heden. Lige inden Falen kan man køre th. indenom ad Solfaldsvej, hvis du skal til Indgang 47, 63-

64, 55, så undgår du kø på J.B. Windsløvsvej.  

Retur til Nordfyn.  

Det samme, dog kan man ikke lave slalom. Så forbi Heden og th. ad Falen og Fælledvej. Følg vejen 

til lyskryds Vesterbro. Th. ad Vesterbro og med det samme tv. ind ad Jens Benzons gade. Overse 

skiltet;) Tv. ad Odinsgade og lige over kryds. Så igen Jarlsbergvej,.... 

Når de spærrer overkørslen Vestre Stationsvej Odinsgade, kan man måske bruge Store Glasvej 

igen? 

Rute - grå streger med retningspile. 
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Fra Korup - Pårup til OUH. 

Rugårdsvej til ved Villestofte. Drej th. ad Jergvej, tv. ad Spangsvej, th. ad Pårupvej. Følg vejen hele 

vejen ud til Middelfartvej. Så tv. mod Odense, th. ad Elmelundsvej, th. ad Kildemosevej, tv. ad 

Falen. Retur modsat. 

Rute - grå streger med retningspile. 

 

 


