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Baggrund for §17,4 udvalget til udvikling af Odder Midtby
For at understøtte en levende og attraktiv bymidte har Byrådet d. 15. juni 2015 besluttet at nedsætte
et rådgivende §17,4 udvalg til udvikling af Odder Midtby med Lars Grønlund (A) som formand.
Medlemmer
Ud over formanden består §17,4 udvalget af:
 Hanne Appel (V)
 Kresten Bjerre (R)
 Flemming Birch, formand for Køb Odder
 Arne Sørensen, formand for Udvikling Odder
 Bent H. Mortensen, souschef for Teknik & Miljø
 Louise Holmegaard, planlægger fra Teknik & Miljø, koordinator for udvalget
Formål
Udvalgets opgave er at understøtte udviklingen af Odder bymidte i tæt samspil med lokale aktører
med henblik på at fremme et aktivt handels- og byliv. Odder bymidte ønskes udviklet, så den i forhold
til butiks- og handelslivet er bæredygtig, og samtidig kan udgøre rammen for et styrket byliv og
fællesskab for borgerne.
Udvalget skal arbejde tværgående med inddragelse af forhold inden for plan-, vej-, trafik-, kultur- og
fritidsområdet samt handel og erhverv. Formålet er at sikre en helhedsorienteret løsning af de
udfordringer og opgaver, som Odder bymidte står over for.
Udvalgets arbejde vil tage afsæt i det arbejde, der allerede er pågået i detailhandelsgruppen og de
problemstillinger, der er belyst i detailhandelsundersøgelsen. Således viser kundestrømsanalysen,
som er en del af detailhandelsundersøgelsen, et klart behov for at rette fokus mod koblingen mellem
Nørregadeområdet og Rosensgade. Herudover bliver et andet fokuspunkt – ikke mindst grundet
Odderbanens omdannelse til letbane i 2017 – forbindelsen mellem midtbyen og VitaPark over
baneområdet.
Udvalget bygger bl.a. videre på den tidligere detailhandelsgruppes arbejde og ”Helhedsplan og
temaplaner for Odder Bymidte, november 2001”.
Arbejdet

Udvalget fremlægger årligt en status og arbejdsplan/forslag til initiativer for det kommende år
for Økonomiudvalget


Udvalget koordinerer indsatser efter ”de små skridts princip”



Udvalget udarbejder en slutrapport med anbefalinger for tiltag for udvikling og forskønnelse af
Odder bymidte frem mod 2020



Koordineringen af de aktiviteter, der er i Odder by, er foregået på gruppens møder og løbende
aktørerne imellem.

Slutrapporten udgøres af dette idékatalog – ”Pust liv i byen”.
Idékataloget konkretiserer udvalgets forslag til:
 Aktiviteter og events, der kan trække mennesker til midtbyen.
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Øget koordinering af aktiviteter.
Fysiske projekter og tiltag i bymidten, som kan gøre den mere attraktiv

Udvalget har deltaget i COWIS workshopforløb sammen med Faaborg-Midtfyn , Gladsaxe, Morsø og
Varde Kommune under titlen ”Styrk butikslivet i bymidten”. I maj 2016 afsluttedes dette forløb med
en intern workshop for midtbyaktørerne i Odder.
Nærværende idékatalog er en opsamling og videreudvikling af idéer dels fra udvalget, workshoppen
samt de indkomne idéer fra borgerne til udvalgets idékasse. Desuden har frivillige ildsjæle drøftet og
videreudviklet idéer på arbejdsgruppemøder i løbet af september 2016.
Idékataloget er dynamisk. §17,4 udvalgets medlemmer er løbende blive bedt om at tage stilling til
katalogets indhold, og forslag til aktiviteter og projekter heri forelægges på den baggrund
efterfølgende for Miljø- og Teknikudvalget samt for Økonomiudvalget. Forslagene til aktiviteter og
projekter i idékataloget spænder vidt og er opdelt i 4 hovedområder:
1.
2.
3.
4.

Markedsføring & koordinering
Byens rum og trafik
Rekreative spor
Kulturmiljøer

Økonomi
I Budget 2017 er der bevilget et samlet rådighedsbeløb på 200.000 til at realisere udvalgets projekter i
2017. Udvalget har på møde i februar 2017 prioriteret anvendelsen af midlerne således:
25.500,- til forsøg med sivetrafik
25.000,- til aktiviteter på Torvet i sommerperioden 2017
25.000,- til konceptudvikling i forbindelse med pop-up ambassade i Aarhus i 2018
124.500,- til igangsætning af arbejde med en samlet udviklingsplan for Odder by
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Prioriteringsskema for idékatalog
Oversigtsskema over aktiviteter og
projekter opdelt i hovedområder.
Prioriteringerne vil fungere som
handlingsplan for Odder Midtby
Hovedområde

Projektgruppe

1. Markedsføring & koordinering
Videreføring af arbejdsgrupper Mødes til status og aftaler
hver måned, f.eks. hver 1. torsdag

Alle tovholdere for
grupperne –
”Midtby-piloter”

Pop-up ambassade i Aarhus - 2018

City manager

Aktiviteter på Torvet hver lørdag;
Torveaktivitetsgruppe

Vinter-/julebelysning
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Anslået
budget

Prioritet
A

Prioritet
B

Prioritet
C

X

Alle grupper
Køb
Odder/Udvikling
Odder/Odder
Kommune

Udvalget
prioriterer
25.000,- i
2017.

Køb
Odder/Udvikling
Odder/Odder
Kommune

Årsløn ca. x
kr

Køb Odder/
Udvikling
Odder/Odder
Kommune, Vej &
Park
Foreninger
Køb Odder
overdrager
julebelysningen til
Odder Kommune,
Vej & Park

25.000,til præmier/
drift

X

X

X

180.000,- til
drift
X
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Oversigtsskema over aktiviteter og
projekter opdelt i hovedområder.
Prioriteringerne vil fungere som
handlingsplan for Odder Midtby
Hovedområde
2. Byens rum og trafik
Redegørelse af byggemuligheder i
bymidten

Lokalplan for midtbyen

Projektgruppe

Anslået
budget

Odder
0
Kommune/Oddereg
nes forening for
Bygnings- og
Landskabskultur/
DEjM
Odder Kommune
0

Prioritet
A

Prioritet
B

Prioritet
C

X

X
Sejl til overdækning ved
arrangementer

Odder Kommune

Renovering af Torvet

Odder Kommune

Kvalitetsløft til Kirkestien

154.500,(2015priser)
Er ikke en
del af budget
2017.

X

X

Odder Kommune
X

Styrket akse fra Kvickly til
Rosensgade over Rådhusets
parkeringsplads

Odder Kommune:
Team
Plan/Kommunale
bygninger/Vej &
Park

?

X

Styrket forbindelse fra Nørregade til
Rosensgade via Aabygade

Odder Kommune

Styrket forbindelse fra
banegårdsområdet via Holsteinsgade

Odder Kommune

X
X

Afprøve sivetrafik i det vestlige
Odder
Rosensgade. Febr-1. maj 2017 samt 1. Kommune/Køb
Okt. – 1. april 2018
Odder

25.500,-

Banegårdsområdet kobles til Vita
Park ved stiforbindelse

Odder Kommune

?

Banearealerne udvikles

Odder Kommune

X

X
?
X
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Oversigtsskema over aktiviteter og
projekter opdelt i hovedområder.
Prioriteringerne vil fungere som
handlingsplan for Odder Midtby
Hovedområde
3. Rekreative spor
Læring i byrum

Projektgruppe

Anslået
budget

Prioritet
A

Prioritet
B

Prioritet
C

Odder
?
kommune/Skolerne
X

Troldestien

Odder Å - nye muligheder. Projektet
udvikles og konkretiseres.

Odder
Bibliotek/SAGN –
Kulturby
2017/Stikoordinationsgruppen
Odder
?
Kommune/Køb
Odder/Leverum/
Grønt Råd, rådgiver
Odder Kommune,
?
Grønt Råd, rådgiver

Koble by og skov

Odder Kommune

Legemiljøer

X

X

X

X
Skulpturstierne
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Projektet
?
Leverum/Stikoordinationsgruppen

X
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Oversigtsskema over aktiviteter og
projekter opdelt i hovedområder.
Prioriteringerne vil fungere som
handlingsplan for Odder Midtby
Hovedområde
4. Kulturmiljøer
Privat byfornyelsesselskab

Kulturmiljø-ruter
Skiltning

Events vedr. kulturmiljøer, f.eks.
”Håndværk i andelstiden”, ”Haven i
andelstiden”, ”Kulturmiljø-løbet”.
Foredragsrække og workshops.

Udstilling vedr. kulturmiljøer, f.eks.
1. Udstilling om andelstiden
”Den store åbne fortælling”
på Odder Museum.
2. Rejseudstilling kan sættes
op på skoler,
forsamlingshuse mv., samt
3. Byrumsudstilling
Vejledninger, stilblade mv. for
bymidten – odder.dk
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Projektgruppe

Anslået
budget

Stiftes af Anne
Jønsson m.fl.

100.000,-

Odderegnes
forening for
Bygnings- og
Landskabskultur/
Stikoord.gruppen
Odder Kommune/
Økologiens Have/
Odderegnes
forening for
Bygnings- og
Landskabskultur/
Odder Museum
Odder
Kommune/Oddereg
nes forening for
Bygnings- og
Landskabskultur/O
dder Museum/Køb
Odder

15.000,-

Prioritet
A

Prioritet
B

Prioritet
C

X

X

10.000,-

X
9.000,-

31.000,-

X

10.000,25.000,-

Odder Kommune
X
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Idékatalog
1.

Markedsføring og koordinering

1.1

Videreføring af arbejdsgrupper

Mål:
Videreføre erfaringer og samarbejder på tværs af interessegrupper i midtbyen, så der fortsat støttes
op omkring ildsjælenes initiativ og virkelyst – til gensidig inspiration.
Forslag:
Mødes til status og aftaler hver måned, f.eks. hver 1. torsdag. Møderne kan være af uformel karakter,
evt. som fælles byvandring eller kaffemøde.

Foto fra §17,4 udvalgets workshop d. 11.5.2016.

Status:
Tovholder skal udpeges.
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1.2

Pop-up ambassade i Aarhus - 2018

Mål:
Iværksættelse af pop-up ambassade i Aarhus – på attraktiv beliggenhed, evt. DOKK1 eller i Bruuns
Galleri.
Forslag:
Pop-up ambassade afprøves på DOKK1, i studiemiljøet ved Aarhus Universitet eller I/omkring Bruuns
Galleri. Projektet bemandes af frivillige ambassadører, repræsentanter fra Køb Odder, Udvikling Odder
og Odder Kommune.
Udvalget ønsker at udpege en idémager som tovholder til at lave en/flere spændende og målrettede
events som pop-up ambassade i Aarhus i 2018. Udvalget foreslår, at pop-up ambassaden henvender
sig til studerende eller nyuddannede med 1-2 børn og ser på mulighederne for at møde de studerende
i studiemiljøet ved Universitetet el. lign. Efter tovholderens koncept inddrager event-rækken i Aarhus
foreninger, lokale producenter og andre virksomheder, forvaltning mv.
Konceptet kan udvikles omkring sanse-oplevelser (Oplev Odder), f.eks. ”Smag på Odder”, hvor
foreningen Smørblomsten kan engageres. ”Lyt til Odder” kan være musik, teater, foredrag mv.

Pop up ambassade. Idécollage.

Status:
25.000 kr. er afsat fra §17,4 udvalget til udvikling af Odder Midtby til udvikling af et spændende
koncept for pop-up ambassaden. Dette udvikles af en idémager i 2017.
Efterfølgende skal der afsættes midler til realisering af eventen i 2018.
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1.3

City manager

Mål:
Ansættelse af city manager til at forestå øget koordinering mellem midtbyaktørerne samt at sikre og
udvikle Odder som en attraktiv handels-, erhvervs- og bosætningsby.
Forslag:
City manager ansættes i samarbejde mellem Køb Odder og Odder Kommune.

City chef i Vores Ikast, Jan B. Knudsen.

Status:
Finansieringsmuligheder for ansættelse skal undersøges.
City manageren kan f.eks. finansieres dels med 180.000,- fra Køb Odder, idet udgifter til julebelysning
dækkes på anden vis, dels med x kr,- fra Odder Kommune, dersom dette prioriteres af Byrådet ved
budgetforhandlingerne i (efteråret 2017 eller senere).
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1.4

Aktiviteter på Torvet hver lørdag

Mål:
Foreninger, kunstnere og virksomheder arrangerer aktiviteter lørdag kl. 11-13 i sommerperioden.
Målet er, at der skabes et trækplaster og en tradition for at der sker spændende ting på Torvet i Odder.
På den måde kan aktiviteter være med til sikre, at Torvet forbliver bymidtens ”hjerte” i forhold til
udfoldelsen af bylivet.
Forslag:
I 2017 afprøves idéen i perioden 13. maj- 26. august.
Foreninger, kunstnernetværk og relevante virksomheder i Odder Kommune indbydes til at stå for
aktiviteterne i samarbejde eller hver for sig. Oplægget er, at de interesserede parter kan booke sig ind
på lørdage i sommerperioden fra 11-13 og lave et underholdende indslag, konkurrencer eller
værkstedslignende aktivitet.
De interesserede foreninger, virksomheder mv. kan stå for torveaktiviteterne individuelt eller i
samarbejde. Samarbejdet skal, udover spændende aktiviteter for besøgende i bymidten, munde ud i
større synergi mellem foreninger og virksomheder.
Udvalget har ønsket at finde tovholdere til 3-4 lørdage hver. Aktivitetstovholdere i denne
sammenhæng skal understøtte og guide foreninger, kunstnere og virksomheder i at målrette
aktiviteterne til børnefamilierne m.fl.

Aktiviteter på Torvet. Idécollage.

Status:
Udvalget vedtog at afsætte et samlet beløb på 25.000,Fordeling af midler er endnu ikke foretaget. Der er stillet forslag om, at midlerne kan fordeles som


Dækning af udgifter til præmier til f.eks. street turnering
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Dækning af udgifter til afvikling af lyd, scenemateriel mv.

Der er udsendt breve til foreninger, og flere grupper kontaktes direkte. Desuden er der blevet
annonceret på odder.dk for andre interesserede.
Foreningerne opdaterer selv aktivitetskalenderen på odder.dk.
Der henvises løbende til aktiviteterne via odder.dk og Facebook. Der henvises også til Visit Odder og
Feriepartner, som kan lægge nyheden på deres hjemmesider.

Aktiviteter på Torvet. Foto fra afholdelse af aktiviteter v. Eriksminde Efterskole d. 13.5.2017.
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1.5

Vinter-/julebelysning

Mål:
Julebelysning udvides til belysning i vintermånederne.
Forslag:
Ny finansiering af vinter-/julebelysning.

Vinter-/julebelysning

Status:
Alternative muligheder for finansiering af julebelysning, vha. folkeaktier/crowdfunding, er blevet
debatteret i udvalget.
Køb Odder har på foreningens generalforsamling i april 2017 vedtaget at overdrage
belysningsmateriellet til Odder Kommune. Herefter skal kommunen stå for drift.
Køb Odder frigives derved for driftsudgifterne og kan anvende midler til andre aktiviteter, f.eks.
ansættelse af en city manager.
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2.

Byens rum og trafik

2.1

Redegørelse af byggemuligheder i bymidten

Mål:
Fortætning af bymidten gennem etablering af flere boliger, flere og større butikker mv.
Forslag:
Registrering af karreer. Redegørelse udarbejdes for fortætning i bymidten, især nord for Rosensgade.

Bymidtens byggemuligheder analyseres.

Status:
Odder Kommune iværksætter analyse- og redegørelsesarbejdet jf. prioritering af igangværende
opgaver.
Bymidtens huse SAVE-registreres på ny.
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2.2

Lokalplan for bymidten

Mål:
Lokalplan for bymidten, der anviser bestemmelser for butikker i stueplan, facader, skiltning og
byggemuligheder
Forslag:
Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur har stilet forslag om udarbejdelse af
lokalplan for byens primære forretningsstrøg, dvs. Torvet og Rosensgade (fra Tinghuskrydset til
Raupachsgade) med retningslinjer for bygningernes facader mod gaden.
Der er desuden behov for en redegørelse af byggemuligheder til såvel boliger som større/flere
butikker, således at bymidten fortættes, og der gives mulighed for øget bosætning og mere daglig
aktivitet.

Kort visende de gældende lokalplaner i bymidten

Status:
Efter politisk behandling af oplægget, kan Odder Kommune kan iværksætte de forudgående
undersøgelser til en samlet lokalplan for midtbyen iht. prioritering af igangværende opgaver.
Der koordineres med de berørte parter. En ny lokalplan for bymidten kan udarbejdes på baggrund af
analysearbejdet i sammenhæng med redegørelse af muligheder for byfortætning.
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2.3

Sejl til overdækning ved arrangementer

Mål:
Byens torve skal være spændende og levende steder, der indbyder til ophold.
Forslag:
P.t. er det muligt at opsætte sejl på Polititorvet, der er indrettet med et grid af i alt 56 multihuller.
Baggrunden for det høje antal multihuller er at sikre, at spændet mellem de stolper, der skal holde
sejlene, ikke bliver for stort. Når der etableres multihuller på Torvet, vil det ligeledes være muligt at
opsætte sejl til overdækning her.
Med henblik på at udnytte mulighederne på Polititorvet foreslås indkøbt aluminiumssøjler og sejl, der
kan anvendes i forbindelse med forskellige arrangementer og begivenheder. Endvidere kan
multihullerne anvendes til parasoller, flag m.m.

Forslag til sejloverdækning til Polititorvet til brug for diverse arrangementer.

Status:
Prisen for etablering af sejl som skitseret ovenfor beløber sig til i alt 154.500 i 2015-priser.
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2.4

Renovering af Torvet

Mål:
Renovering af Torvet i samme kvalitetsniveau som Polititorvet
Forslag:
Torvet foreslås indrettet efter principperne, som beskrevet i dispositionsplanen udarbejdet i 2008 af
Møller & Grønborg – se nedenstående skitse fra dispositionsplanen. Indretningen koordineres i tæt
samarbejde med lodsejere og andre bymidteaktører.
Dispositionsplanen skal følges op med et egentlig anlægsprojekt, som skal godkendes af Byrådet, før
det gennemføres. I projektet vil der blive lagt vægt på at indtænke vand, træer, bænke, papirkurve,
belysning og trafik (parkering og kørsel over Torvet). Herudover skal der, som på Polititorvet,
arbejdes med etablering af mulitihuller henover pladsen, så det bliver nemt at opstille boder,
parasoller, flag og lignende. Hullerne skal samtidig gøre det muligt at etablere en overdækket scene og
at indrette caféfunktioner efter behov.

Principskitse for det nye Torv

Status:
Anlægsprojekt skal udarbejdes på baggrund af stillingtagen i Byrådet om den konkrete indretning,
herunder trafikalt.
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2.5

Kvalitetsløft til Kirkestien

Mål:
Kirkestien skal relanceres, som den er beskrevet i ”Helhedsplanen for Odder Midtby, nov. 2001”
Forslag:
Kirkestien gennemskærer hele byen parallelt med Rosensgade . Den er således rent fysisk ”til stede”.
Imidlertid er adgangen fra Raupachsgade i vest svær at få øje på, ligesom stiens eksistens nedtones af
parkerede biler i dens forløb over Dommerpladsen via en portåbning over Torvet og videre via
Centrumpladsen til Rådhusgade. Det foreslås, at der foretages en renovering af stien med beplantning,
skiltning og belægning i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen.

Status:
Renovering indtænkes i forbindelse med renovering af Torvet
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2.6

Styrket forbindelse til Rosensgade via Rådhusets parkeringsplads

Mål:
Styrke kunders bevægelse fra handelsområdet ved Kvickly i Nørregade til handelsområdet i
Rosensgade.
Forslag:
Styrke stiforbindelsen over Rådhusets parkeringsplads med grønne elementer og evt. legemiljø.
Ved at udvide stiarealet til en kileform på den sydlige del af parkeringspladsen kan uhensigtsmæssig
parkering ligeledes forhindres. Legemiljø kan evt. placeres på den grønne område syd for Odder Å.

Styrket akse i form af større stiareal med beplantning samt evt. legemiljø kan øge den visuelle forbindelse fra Kvickly til
Rosensgade.

Status:
Idéskitse udarbejdes.
De berørte ejendomme, matr. nr. 2a, 2ab og 3æ samt 7000bo alle Odder By, Odder ejes af Odder
Kommune.
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2.7

Styrket forbindelse fra Nørregade til Rosensgade via Aabygade

Mål:
Styrke kunders bevægelse fra handelsområdet ved Kvickly i Nørregade til handelsområdet i
Rosensgade og forskønne byrummene.
Forslag:
Odder Kommunes detailhandelsundersøgelse fra 2014 viser, at Aabygade er et væsentligt
forbindelsesstrøg for kunderne fra dagligvarebutikkerne i Nørregadeområdet til butikkerne i
Rosensgade og på Torvet. I dag fremstår gaden lidt trist og anonym og kan virke som en del af byens
”bagside”. Gaden bruges ofte som smutvej for bilister fra Nørregade over Torvet og videre ad
Boulevarden. Det foreslås at supplere med yderligere trafikdæmpende foranstaltninger i Aabygade.
Herudover forslås belægningen i den sydligste del af Aabygade (op mod Rosensgade) udvidet som
minimum til udkørslen fra Rådhuset. I den forbindelse lægges vægt på yderligere synliggørelse af
passagen af stien langs åen.
Etablering af træbeplantning langs Aabygade, særligt i området ved Centralhotellet, kan styrke
forbindelsen til Rosensgade og Torvet.

Styrket akse fra Nørregade til Rosensgade via Aabygade.

Status:
§17,4 udvalget har undersøgt forskellige muligheder med midlertidige indretninger eller beplantning
med vejtræer og ny belægning. Det blev dog ikke prioriteret at iværksætte disse forslag, idet det ikke
var muligt at realisere dem inden for udvalgets budget i 2017.
Odder Kommune skal fortsat udarbejde forslag til ny indretning af Aabygade med vægt på de
rekreative muligheder gennem placering af beplantning, ny belægning og fartdæmpende
foranstaltninger.
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2.8

Styrket forbindelse fra banegårdsområdet via Holsteinsgade

Mål:
Styrke forbindelsen fra banegårdsområdet via Holsteinsgade til Torvet og forskønne byrummene.
Forslag:
Set fra banegårdsområdet fremstår den nærmeste gade, Holsteinsgade, ikke så attraktiv som den
renoverende Rosensgade. Det foreslås at udarbejde et projekt for renovering og nyindretning af
byrummet og forbindelsesgaden.
Gaden kan gøres mere attraktiv gennem ændring af belægning og etablering af diverse gadeinventar i
stil med Rosensgade. Det kan overvejes at omdanne gaden til sivegade. Dette kan dog kollidere med
driften af den kollektive trafik (lokalbussernes ruter).

Styrket forbindelse fra banegårdsområdet til Torvet via Holsteinsgade.

Status:
Afventer evt. renovering af Torvet.
Odder Kommune udarbejder forslag til ny indretning af Holsteinsgade gennem placering af
beplantning, opholdsmuligheder og ny belægning.
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2.9

Afprøvning af sivetrafik i gågaden i den vestlige del af Rosensgade.

Mål:
Skabe mere byliv i vinterhalvåret og styrke kunders bevægelse fra Kvickly-området til Rosensgade.
Forslag:
Forsøg med ensrettet sivetrafik i gågaden fra Torvet mod Raupachsgade/Nygade. Forsøgsperioder fra
10. februar 2017 til 1. maj 2017 og igen fra 1. oktober 2017 til 1. april 2018 er iværksat.

Midlertidig indretning af p-båse til sivetrafik i gågaden i den vestlige del af Rosensgade.

Status:
Første forsøgsperiode fra 10. februar til 1. maj 2017 er afsluttet. En spørgeskemaundersøgelse kan
tilgås fra odder.dk indtil 20.5.2017.
2. forsøgsperiode iværksættes fra 1. oktober 2017 til 1. april 2018.
Efterfølgende evalueres forsøget, og på baggrund af undersøgelserne indstilles det herefter til MTU,
hvorvidt sivetrafik i gågaden i den vestlige del af Rosensgade skal gøres til en permanent løsning eller
ej.
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2.10

Rosensgade og banearealerne kobles til Vita Park

Mål:
Styrke forbindelsen på tværs af byen fra Rosensgade over banearealerne til Vita Park.
Forslag:
Magelægsaftale/ekspropriation mellem Odder Kommune og boligforening/naboer til etablering af
mere direkte stiforbindelse til Vita Park. Der etableres overgang over jernbaneskinnerne mellem
rutebilstationen og Lillegade/Asylgade.

Forbindelse over banearealerne til Vita Park..

Status:
Muligheder for stiforbindelse undersøges i forbindelse med en kommende helhedsplan for
banearealerne.
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2.11

Banearealerne udvikles

Mål:
Banegårdsarealerne er omdrejningspunkt for afviklingen af den kollektive trafik til og fra Odder og
skal derfor udvikles som indbydende velkomst rum til byen med et attraktivt og varieret boligudbud.
Udviklingspotentialet i forbindelse med letbanens åbning er den primære drivkraft for omdannelse af
arealerne.
Forslag:
Udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for midtbyen samt en helhedsplan for banegårdsområdet.
Udviklingsplanen skal tjene som argumentation ift. søgning af pulje- og fondsmidler til realisering af
bl.a. rekreative projekter.
Der udarbejdes en helhedsplan for banearealerne, som skal vise en konkret redegørelse af
byggemuligheder. Banearealerne omdannes primært til boliger og grønne områder.

Indledende ideskitse vedr. banearealerne.

Status:
Dialog om køb af arealer pågår med udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 60 for området under
eet. Analysearbejde i forbindelse med en kommende helhedsplan er igangværende.
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3.

Rekreative spor

3.1

Læring i byrum

Mål:
At skoler og daginstitutioner bruger midtbyens rum, særligt i nærheden af åen, integreret i forbindelse
med Natur & Teknik, historie- og naturforståelse, designfag mv.
Forslag:
Odder Museum har udarbejdet forslag til et inspirerende haveanlæg med udgangspunkt i andelstidens
pryd- og nyttehaver. Haveanlægget udformes i forbindelse med Odder Å, og aspekter vedr.
klimasikring tænkes ind i projektet.
Der er desuden ønske om at lade midtbyen fungere som ”laboratorium” for en eller flere af
kommunens grundskoler, efterskoler eller gymnasiet i maj måned. Her kunne børn og unge give bud
på nyindretninger af byrum, f.eks. som byrumsinstallationer eller udstillinger.
Begge forslag er i tråd med projektet Leverums beskrivelse af at udnytte byens ”mellemrum” og skabe
attraktive rekreative rum i bymidten.

Inspirationsfoto fra Den Fynske Landsby. Idé til indretning af museumshave i Odder Midtby.
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Foto fra indvielsen af Eriksminde Efterskoles byrumsinstallationer d. 19.5.2017. Her ses ”Den røde plads” ved Tværgade med
byens midlertidige magelige siddemøbler og et godt selfiespot , hvor den rød facade kan danne baggrund for at tage
selvportrætter.

Status:
Odder Museum har iværksat projekt vedr. forskønnelse og øget funktionalitet af museets udearealer,
bl.a. med ønske om at etablere mindre havebrug og dyrehold (biavl, evt. fårehold) i en lokalhistorisk
kontekst. Der er stort potentiale i museumshavens kommende indretning ift. brug af bymidtens
udendørs arealer som læringsmiljøer.
Skolers projektuger i ”midtbylaboratoriet” kan f.eks. forløbe som foregangsprojektet ”The Odder Way”
udført af Eriksminde Efterskoles 10. årgang i maj 2017, hvor 4 udvalgte byrum blev gentænkt af
eleverne og bundet sammen i en lille byvandringsrute. Byrumsinstallationer kan give konkrete input i
debatten om byudvikling på en måde som alle kan forholde sig til.
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3.2

Troldestien – rute for børn

Mål:
At familier med mindre børn, skoler og daginstitutioner bruger midtbyens stier til fabulerende og
fantasifulde udflugter.
Forslag:
Fastlæggelse af rute gennem byen, evt. med ”trolde-poster”. Hvordan leger og bevæger trolde sig – og
afsætter de spor, som vi kan følge?
Troldepus er en serie af børnebøger af den danske forfatter Dines Skafte Jespersen og er udgivet i
perioden 1941 til 1988. Dines Skafte Jespersens far var lærer på Saksild Skole.

Troldepus og Vandtrolden.

Status:
Muligheder diskuteres. Odder Bibliotek og projektet SAGN/Kulturby 2017 arbejder på trolde-temaet.
Teknik & Miljø hjælper med kortlægning og formidling skal bl.a. foregå via kommunens hjemmeside.
Projektet skal meldes ind til stikoordinationsgruppen, og skiltning skal udersøges.
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3.3

Legemiljøer

Mål:
At skoler og daginstitutioner bruger midtbyens rum, særligt i nærheden af åen.
Forslag:
Etablering af inspirerende legemiljøer, der kan fungere som udflugtsmål og mødested for alle aldre.

Inspirationsfoto: Legemiljøet- My Playground ©Gustin Landskab. Foto fra Rådhushaven i Aarhus.

Status:
Muligheder diskuteres.
Odder Kommune har kontakt til landskabsarkitekt Stephan Gustin, der gerne vil se nærmere på
muligheden for at etablere et legemiljø i midtbyen, der er specifikt for Odder, oplevelsesrigt, holdbart
og appellerende.
I forbindelse med en midlertidig afprøvning af gode placeringer og lege-kvaliteter kan det muligvis
lade sig gøre at låne lege-installationer af Stephan Gustin fra Kulturby 2017.
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3.4

Odder Å – Nye muligheder

Mål:
At forandre byens bagside – Odder Å – til en fantastisk forside, der gør midtbyens natur til et skønnet
udflugtsmål. Odder Å skal være synlig og kendt som et væsentligt rekreativt element for midtbyen.
Forslag:
Etablering af stiforløb langs hele åstrækningen, skabe inspirerende gårdrum, legemiljøer, stisystemer,
broer, platforme, lystfiskerfaciliteter mv.

Illustration fra Odder Å – Nye muligheder. Her ses indledende skitse visende en mulig omdannelse af baggården til
Centralhotellet og boligbebyggelsen Brogården.

Status:
Projektmuligheder undersøges i sammenhæng med bl.a. SAVE-registrering og redegørelse af
byggemuligheder i bymidten.
Konkretisering af projektidéer for tiltag i forbindelse med revitalisering af Odder Å og dens
omgivelser. Projektidéerne skal kobles med en overordnet, visionær og velargumenteret
udviklingsplan, der kan bruges til fondsansøgninger.
Stien gennem byen langs åen ligger der allerede i noget omfang. At gennemføre en renovering af stien
efter behov med beplantning, skiltning og belægning skal ske i overensstemmelse med helhedsplanen.
Stiforløbet gennemføres ad hoc i forbindelse med gennemførelse af bl.a. diverse boligprojekter op til
åen. Især på den vestligste del af strækningen forløber stien (gangmuligheden) ikke helt op til åen. Det
vil være ideelt, om der på sigt kan etableres sti helt ned til åen på hele strækningen gennem byen til
Raupachsgade.
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3.5

Koble by og skov

Mål:
Etablering af forbindelse mellem Rosensgade og Vejlskoven via arealerne ved Restaurant Skovbakken.
Forslag:
Skovbakken er en del af Vejlskoven, der i en kile når helt ind i Odder bymidte fra syd. Skovbakken har
betydning som friområde og tumleplads for Skovbakkeskolen, ligesom det er en rekreativ
forbindelsesvej for spadserende til og fra byen. Området er således ideelt som udgangspunkt for at
koble byen og skoven sammen.
Det foreslås at gennemføre et sammenkoblingsprojekt på grundlag af en af de to alternative ideskitser,
som er udarbejdet af Møller & Grønborg i 2005. Se nedenfor.

Model 1: Det åbne landskab

Model 2: parken i skoven

Status:
Afventer ombygningen af Skovbakkeskolen.
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3.6

Skulpturstierne

Mål:
Etablering af skulptursti gennem byen mellem 4 skulpturparker.
Forslag:
Med anlæggelsen af fire skulpturparker i Odder får byen en unik mulighed for kunstoplevelser. Ved at
placere skulpturparkerne i fire forskellige miljøer rammer den alle indbyggergrupper, og den giver
alle mulighed for at indtage kunsten gratis og i eget tempo. Skulpturparkerne skal skabe leverum og
åndehuller for tanken.
De fire parker knyttes sammen via et stiforløb og/eller ensartede afmærkninger, men hver park har
sin selvstændige, stærke identitet. Parkerne er rammer for tematikker som sport, uddannelse,
innovation og erhvervsliv samt bæredygtigt miljø. De fire parker har hver deres overskrift:
Spektrum: Kroppens kunst
Vita Park: Lokale historier
Odder Højskole: Globalt udsyn
Økologiens Have: Arkitektonisk natur

Forslag til stiforløb mellem Skultpturparkerne i Odder.

Status:
Initiativtagerne (Projektgruppen Leverum) involveres i Stikoordinationsgruppen, hvor stiforløb og
skiltning skal udersøges. Teknik & Miljø hjælper med kortlægning og formidling skal bl.a. foregå via
kommunens hjemmeside.
De foreslåede stiforløb stort set er sammenfaldende med eksisterende eller nye stier, der foreslås i
Kommuneplan 2017-2029 - bortset fra forløbet igennem Økologiens Have. Området omkring
Økologiens Have sættes også i spil ift. mulighed for etablering af ”Grøn bosætning”, og stiforløb her
igennem kan derfor blive del af en helhedsplan for det område.
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4.

Kulturmiljøer

4.1

Privat byfornyelsesselskab

Mål:
Stiftelse af privat byfornyelsesselskab til finansiering af tiltag til sikring af den bevaringsværdige
bygningsmasse.
Forslag:
Lokalområdet er rigt på kulturmiljøer og naturkvaliteter, og de enkelte bygningser med særlig
kulturhistorisk værdi skal bevares. De mange kulturmiljøer i Odder Kommune kan være et vigtigt
parameter for at skabe noget, der rækker ud over kommunegrænsen. Initiativtagerne bag projektet
har den overbevisning, at vi kan nå meget langt ved at samarbejde på kryds og tværs og ved at
inddrage private borgere, lokalsamfund, foreninger, interesseorganisationer, erhvervsliv og kommune
i processen.

Vestervig Byfornyelse ApS er et eksempel på et privat byfornyelsesselskab.

Status:
Informationsmøde til stiftelse af privat byfornyelsesselskab blev afholdt 6.12.2016 i Spektrum.
Initiativtagere til mødet var Esben Frost, Povl Henningsen og Anne Jønsson, som alle mener, at Odder
Kommune er rig på kultur- og naturmiljøer, men at selve bygningsmassen halter bagud mange steder i
kommunen.
Forskellige oplægsholdere fortalte om, hvad man har opnået med private byfornyelsesselskaber andre
steder, og om, hvordan et sådan selskab kan hænge sammen rent juridisk. Advokat Tanja Lind
Melskens fra Kammeradvokaten fortalte desuden om, hvordan man via private investorer og
crowdfunding kan skaffe midler til at forbedre i dette tilfælde bygningsmassen.
Et privat byfornyelsesselskab er under stiftelse. Odder Kommune søges om støtte til startkapital.
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4.2

Kulturmiljø-ruter

Mål:
Kortlægning af motions- og bevægelsesruter, der runder kulturmiljøer i by og land. Formidling af
vores fælles kulturarv gennem sund, fysisk aktivitet.
Forslag:
Kortlægning af oplevelsesrige ruter igennem byer og landskaber til formidling af kulturmiljøerne

De 40 udpegede kulturmiljøer i Odder Kommune.

Status:
Anne Jønsson fra Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur er tovholder for
udarbejdelse af forslag til kulturmiljøruter.
Kulturmiljøruterne kobles til Stikoordinationsgruppens projekter.
Ruterne kortlægges og gøres tilgængelige via kommunens hjemmeside.
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4.3

Events vedr. kulturmiljøer

Mål:
Formidling af historie og kulturarv gennem spændende events. Nå ud til en bredere kreds af borgere
og bruge kulturmiljøernes identitetsbærende kraft som attraktions- og bosætningspotentiale.
Opbygge folkelig interesse og viden om sikring og udvikling af kulturmiljøer og bygningsbevaring.
Forslag:
”Kend din kommune”-bustur for borgere og tilflyttere. Kulturmiljø-løb. Åbent hus, f.eks. i ejendomme i
Slippen eller Centralhotellet. Workshops f.eks. med overskriften ”Håndværk i andelstiden” eller
”Haven i andelstiden” på Odder Museum.
Foredragsrække og workshops vedr. kulturmiljøer og bygningsbevaring.

Vindueskitning. © Hverringe Centrum for Restaurering

Den bevaringsværdige gamle smedie i Over Randlev.

Status:
Planlægning af kulturmiljø-løb afventer kortlægning af kulturmiljø-ruter. Bustur kobles evt. med popup ambassade i Aarhus i 2018.
Odderegnens forening for Bygnings- og Landskabskultur har ansøgt om støtte til at gennemføre en
foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Det skal undersøges, om specialiserede/lokale håndværkere/ildsjæle vil medvirke i workshops, hvor
borgerne kan få mulighed for at skabe kontakter og snuse til restaureringsteknikker såsom kitning af
vinduer, opbygning af forsatsvinduer, diffusionsåbne malinger, maleteknikker mv.
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4.4

Byrumsudstilling vedr. kulturmiljøer

Mål:
Skabe bred folkelig interesse for kulturmiljøerne i Odder Kommune gennem afvikling af en udstilling i
byrummet. Skabe fokus på, at Odder har en attraktiv bymidte, der bryster sig af sin historie.
Forslag:
Realisering af en vandreudstilling på fotostater, der kan opstilles i bymidten og flyttes til skoler,
forsamlingshuse mv.

Illustration der viser eksempel på byrumsudstilling i en anden by. (COWI m.fl.)

Status:
Odder Museum har indsendt ansøgning om støtte til en vandreudstilling med arbejdstitlen ”Den Store
Åbne Fortælling”. Projektansøgningen lyder på 30.800,- for plancher og drop-down bannere.
Udstillingen kan flyttes rundt, men er umiddelbart beregnet til indendørs opstilling.
Det kan overvejes, om visse plancher (også) kan udformes som fotostater el. lign. , der kan stå udenfor
(og placeres på Torvet).
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4.5

Vejledninger, stilblade mv. for bymidten

Mål:
Forskønnelse af byrum ved forbedret skiltning og renovering. Understøtte harmonisk skiltning og
renovering/ ombygning vha. stilblade og vejledninger.
Forslag:
Opdatering af Odder Kommunes skiltevejledning og designkatalog. Udarbejdelse af stilblade for
bymidten.

Skiltning. Illustration Odder Kommunes skiltevejledning fra 1995. Facadeskilte skal passe til bygningskonteksten - her
Rodstenshus, bevaringsværdig bebyggelse omkring Torvet.

Status:
Forvaltningen udarbejder forslag til opdateret skiltevejledning og designkatalog.
MTU har i øvrigt igangsat lokalplanlægning for skiltning, beplantning og byinventar med
udgangspunkt i Rådhusgade-strækningen gennem Odder Nord.
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