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Andelstiden er en utroligt vigtig periode i dansk historie. Grundet Oddereg-
nens særlige forudsætninger og historie, blev næsten alt, hvad vi forbinder 
med andelstiden - fremskridt såvel som konfl ikter og magtkampe - meget ty-
delige lige netop her. Odder er på mange måder en andelsby, grundlagt på 
eksporten af fl æsk og smør, og den dag idag fi ndes her en vigtig kulturarv, 
både fysisk og immateriel, som vidner om denne for landet vigtige periode. 

Velstanden, som opstod under andelstiden, blev i et stort omfang kanaliseret 
gennem Odder som den nye lokalhovedstad, hvor oplandet i stigende omfang 
købte og solgte sine varer. Befolkningstilvæksten var massiv, og på få årtier 
forvandledes landsbyen med sine stråtækte bindingsværkshuse og gårde til 
en blomstrende handelsby med alt, hvad man normalt ville forbinde med en 
livskraftig købstad. 

Det ligger derfor i Odders DNA at skabe værdi, forandring og vækst gennem 
samarbejde og organiseringer, som det var aktuelt under andelstiden.

Andelsbevægelsen - Odders DNA
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RÅDGIVER
Der er endnu ikke truffet beslutning om omfanget af et udbud af rådgiv-
ningsydelserne. Der vil evt. ske en opdeling af udbuddet i forbindelse 
med analysearbejde, procesfacilitering, pilotprojekter og udfærdigelse 
af byudviklingsstrategien.

STØTTE
Der ansøges om støtte til udarbejdelse af en byudviklingsstrategi for 
Odder bymidte med tilknyttede pilotprojekter og byrumseksperimenter.
Odder Kommune forventer i forbindelse med den efterfølgende reali-
sering af byudviklingsstrategien ligeledes at søge støtte til realisering 
af anlægsprojekter i bymidten.

PROBLEMSTILLING
Odder har historisk set været præget af selvstændighed og et dyna-
misk forenings- og kulturliv. Det ligger i Odders DNA helt tilbage fra 
andelstiden, at vi samarbejder om at løse problemerne, og der er tra-
dition for iværksætteri i byen.

Udfordringen i bymidten er, at de kvaliteter og den udvikling, som for 
alvor skaber dynamik i byen, ligger perifert i forhold til den historiske 
bymidte, byens centrale rum og koncentrationen af butikker. Hvis ikke 
bymidten tilføres nye kvaliteter og attraktioner, er der risiko for at by-
ens ubalance øges, og at bymidten bliver mindre relevant for resten 
af byen.

Store projekter øst for bymidten
Aarhus Letbane kommer til Odder. Lige ved siden af den nye ende-
station i centrum af byen er der blevet plads på et overfl ødiggjort ba-
neareal til at skabe et tæt og attraktivt bymiljø med boliger, erhverv og 
offentlige funktioner. Byomdannelsen er en unik mulighed for at gen-
tænke og revitalisere de eksisterende strukturer i bymidten – herunder 
også for forbindelsen mellem bymidten og VitaPark. Området VitaPark 
husede tidligere Odder Centralsygehus, men fungerer nu som et cen-
ter for sundhed, kultur, erhverv og tværgående iværksætteri, som kan 
bidrage til at booste udviklingen i hele byen. 

Både banearealet og VitaPark ligger dog adskilt fra den eksisterende 
bymidte, da byen gennemskæres af Rådhusgade og Banegårdsgade. 
Denne barriere gør, at mange nyankomne har svært ved at fi nde han-
delsgaderne i Odder og at VitaParks brugere ikke naturligt bruger by-
midtens gamle handelsstrøg.

En handelsgade under pres
Rosensgade med Torvet som omdrejningspunkt er som handelsgade 
udfordret af, at bevægelsesmønstrene i byen ikke tiltrækkes af det 
oprindelige bycenters butiksudbud. Bymidtens brugere færdes mest 
nord for den historiske bymidte på Kvickly-torvet, hvis positive påvirk-
ning af midtbyens øvrige butikker ikke rigtigt rækker længere end til 
den østlige del af Rosensgade. Det betyder, at store dele af gågadens 
handelsliv snapper efter vejret – her mangler butikkerne kunder, og 
byens besøgende mangler anledninger til at færdes og tage ophold. 
Der er behov for en langt større palet af forskelligartede oplevelser og 
aktiviteter – nye anledninger til at færdes og opholde sig i midtbyen.

Selve byrummet bestående af Rosensgade og Torvet er stemnings-
fuldt og detaljerigt med en betydelig arkitektonisk kvalitet. Bymidten og 
ikke mindst Torvet er imidlertid præget af, at butikkerne er det eneste, 
der for alvor skaber liv. Torvet benyttes for lidt i forhold til potentialet, 
og der er brug for at fi nde ud af, hvilke funktioner det skal have i frem-
tiden. 

Bymidten har brug for at blive mere attraktiv og relevant for resten af 
byen, og butikslivet har brug for, at bymidten kan tilbyde andre og fl ere 
anledninger til at bruge byen end kun butikkerne. Samtidig er der op-
stået en erkendelse af, at bymidten forandrer sig hele tiden, og at akti-
viteterne i bymidten ofte vil have en midlertidig eller periodisk karakter. 
En velfungerende bymidte i Odder er med andre ord en bymidte, som 
kan tilpasse sig både over tid men også hen over året, og som dermed 
kan ’lytte til’ sine brugere. 

Samling på Torvet ved indvielse af Eriksminde Efterskoles byrumsinstallatio-
ner. Maj 2017.

BAGGRUND OG FORMÅL



2/10

§17,4-udvalget til udvikling af Odder midtby bestod af repræsentanter fra han-
delsstandsforeningen Køb Odder, erhvervsforeningen Udvikling Odder, byråds-
politikere samt repræsentanter fra forvaltningens afdeling for Teknik og Miljø. 

Udvalget indkaldte idéer fra borgerne og arbejdede videre med forslagene i 
workshops og interessegrupper. 

§17,4-udvalget samlede slutteligt sine anbefalinger i idékataloget ”Pust liv i 
byen”.

§ 17,4 udvalget til udvikling af Odder midtby

Nye og gamle sammenhænge?
Bymidten er, som det også er beskrevet i den gamle helhedsplan fra 
2001, struktureret ved tre parallelle, øst-vestgående forløb, som dog 
bidrager meget lidt til hinanden: det centrale handelsstrøg, Rosens-
gade, et blå-grønt strøg bestående af Odder Å og de omkringliggende 
skovarealer samt en kulturhistorisk kirkesti. De nuværende bevægel-
sesmønstre i byen orienterer sig imidlertid snarere på tværs af end 
på langs med disse strukturer. Den kommende proces skal bidrage til 
at afklare om nye samarbejder, attraktive forbindelser og bevægelse 
på tværs af de tre gamle bystrukturer kan skabe mere liv i midtbyen.

Handelsstrøget
Rosensgade er den historiske bymidtes primære handelsstrøg. Øst 
for Torvet, nærmest Banegårdsgade, er gaden karakteriseret af et højt 
aktivitetsniveau, som gradvist klinger af vest for Torvet. Butikslivet i 
den vestligste del af Rosensgade fra Tværgade til Raupachsgade har 
i en årrække lidt under en gradvist udvandet kundestrøm. Området 
mangler et attraktivt ankerpunkt, som tilbyder en anden funktion eller 
oplevelse end butikkerne.

Det blå-grønne strøg
Den anden struktur i bymidten udgøres af Odder Å, der løber på den 
nordlige bagside af ejendommene langs Rosensgade. 
Som et samlet forløb med Stampmølle Bæk fra Balle Skov i nord og 
Odder Å fra Dyrehaven i syd forbinder vandvejene Odder by med 
skovene omkring den vestlige rand af byen. Der er desuden planlagt 
en rekreativ stiforbindelse fra ådalen i den østlige del af byen helt til 
Norsminde. Potentialet for en lang, sammenhængende rekreativ for-
bindelse er dermed til stede – fra skovklædt bakkelandskab over midt-
byen til den attraktive Norsminde Fjord. 

Å-forløbet i midtbyen er, med undtagelse af en kort strækning ved 
Polititorvet, et anonymt og inaktivt element i bymidten. Ud over den 
manglende forløsning af åens store potentiale som rekreativ attrak-
tion, skaber det indeklemte åforløb også udfordringer med oversvøm-
melse ved større regnhændelser. 

Den kulturhistoriske sti
I et sydligt beliggende parallelt forløb med Rosensgade fi ndes det, der 
lokalt kaldes ’Kirkestien’. Kirkestien forbinder fl ere parkeringslommer 
på bagsiden af byhusene langs Rosensgade men fremstår udefi neret 
for byens gæster. Forløbet rummer potentialet til at udgøre en aktiv og 
historisk meningsfuld forbindelse i bymidten.
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For at forløse potentialerne må disse 3 parallelle akser i byen bringes i 
samspil – både for at styrke sammenhængen internt i bymidten og for 
at styrke forbindelserne til de store omdrejningspunkter for liv i byen: 
Det lange åforløb fra vest og helt til Norsminde, skovene, skolerne, 
og kommende byfortætning (langs Nørregade, Rådhusgade, på bane-
arealerne og i Vita Park).

Dette behov for at skabe synergi er modnet over tid. Det er blandt 
andet ansporet af de aktuelle, store strukturelle ændringer i Odder 
midtby, som kræver nye svar, men også af det §17,4-udvalgsarbejde, 
som ligger forud for Byrådets beslutning om at udarbejde en byudvik-
lingsstrategi. 

Problematikkerne i midtbyen kræver en anden tilgang til byens rum 
end hidtil – noget, vi vil lægge op til at undersøge som en del af by-
udviklingsstrategien gennem eksperimenter og forskellige fysiske pi-
lotprojekter. Disse tiltag skal blive til i en samskabelsesproces med 
byens borgere og øvrige interessenter.

Se desuden:
> Bilag 09, Pust liv i byen
> Bilag 10, Anbefalinger og afrapportering fra §17,4-udvalget

De 3 strøg beskrevet i helhedsplanen for Odder midtby fra 2001. Den 
omtrentlige afgrænsning af byudviklingsstrategi for den historiske bymidte i 
Odder er vist med gul priksignatur.

Sammenhænge i bymidten, 2017. I periferien af den historiske bymidte ligger 
dagligvarebutikkerne i Nørregade mod nord samt  VitaPark og banearealerne 
mod øst. Byens blå-grønne strøg vises med Vejlskoven fra sydvest og Odder 
Å fra vest.
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FORMÅL
Odder Kommune har en overordnet vision om at blive Danmarks bed-
ste hverdagsby med 25.000 borgere i kommunen i 2025. Visionen er 
både ambitiøs og realistisk, og byens udvikling afspejler på mange 
måder, at Odder gør det godt. 

Vi ved, at langt de fl este vælger bolig efter personlig tilknytning til om-
rådet, mens en mindre del vælger bolig på grund af en bestemt udsigt 
eller placering eller den praktiske kombination af billige boliger, gode 
skoler og kort afstand til job. 

Med en levende og attraktiv bymidte håber vi bl.a. at kunne fastholde 
fl ere unge og studerende, der, når letbanen åbner, forventes at bosæt-
te sig i midtbyen. Byfortætning på den lediggjorte del af banearealer-
ne, områderne omkring Odder Å og øvrige muligheder for etablering 
af fl ere centrale boliger vil styrke bylivet, det økonomiske momentum 
og fortsatte investeringer i bymidten. 

Samtidig er det vigtigt at prioritere, hvilke funktioner på byomdannel-
sesarealerne der bedst kan bidrage til at intensivere livet omkring Tor-
vet, så balancen ikke tippes helt væk fra den historiske bymidte, som 
i forvejen er under pres.

Projektets formål er igennem en involverende og eksperimentiel til-
gang at skabe ny viden om, hvilke løsninger, der er relevante i Odder 
og som kan bidrage til en mere velfungerende bymidte. Byudviklings-
strategien skal skabe grundlaget for at træffe præcise og effektfulde 
beslutninger om anlæg og aktiviteter, som reelt kan forbedre borger-
nes tilknytning til og brug af bymidten i Odder. 

Byudviklingsstrategien skal understøtte Odder Kommunes politiske 
pejlemærker om det gode liv, vækst og udvikling samt økonomi ved at 
sikre, at Odder er et attraktivt sted at bo med såvel spændende byrum 
som kulturoplevelser og butiksliv. 

LØSNING
Odders bymidte står overfor centrale, strukturelle udfordringer, som 
gør at hverken byens kommercielle eller bylivsmæssige potentiale 
udnyttes. Det kræver en gentænkning af, hvad Odders bymidte kan 
være. Det er nødvendigt, at vi fremadrettet skaber en bymidte, som 
ikke kun består af parallelle akser og adskilte områder, men som er et 
netværk af muligheder og anledninger til ophold, færdsel, forretning, 
liv og leg. 

Der er behov for at kickstarte en ny forståelse af Odder bymidte, som 
kun kan skabes ved en innovativ udviklings- og modningsproces sam-
men med byens borgere og midtbyens aktører.

Der er allerede i en længere periode blevet arbejdet med udfordrin-
gerne og potentialerne i Odder midtby. §17,4 udvalget fi k i 2017 en 
bevilling på 200.000 kr. til at igangsætte tiltag i bymidten. Udvalget 
valgte imidlertid at reservere størstedelen af bevillingen til udarbejdel-
sen af en byudviklingsstrategi for at se nærmere på de overordnede 
strukturer og udpege de væsentligste prioriteringer til fremtidige an-
lægsprojekter.

Byudviklingsstrategi
Byudviklingsstrategien skal bestå af en strategisk del, som med afsæt 
i en samlet vision for Odder udpeger de vigtigste udviklingsprincipper, 
og en mere konkret, fysisk del, som redegør for indsatsområder og 
herunder de forskellige projekter. Byudviklingsstrategien skal desuden 
være et dynamisk redskab, der skaber fundamentet for løbende poli-
tisk prioritering og kvalifi cering af metoder og projekter. 

Eksperimenter og pilotprojekter
En afgørende faktor for afprøvning af greb og principper i byudvik-
lingsstrategien bliver realisering af eksperimenter og pilotprojekter i 
bymidten.

De ikke-fysiske, eventbaserede eksperimenter skal identifi cere og ud-
vikle metoder til virkningsfulde partnerskaber og samarbejder mellem 
borgerne og kommunen. Eksperimenterne kan ligeledes undersøge, 
hvordan vi bruger byens rum og de fysiske pilotprojekter.

De fysiske pilotprojekter skal afprøve, hvordan der kan skabes fl ere 
anledninger til at bruge bymidten, og hvordan vi kan skabe bedre sam-
menhænge og rammer for mere og bedre byliv for fl ere. 

Vi har i Odder Kommune en lang tradition for at samarbejde med by-
ens borgere. Det betyder, at vi har mod på at gå skridtet videre i for-
hold til samskabelse og systematisere eksperimentet som metode i en 
proces som denne og sikre kvalitets- og meningsfyldte tiltag. 
 
Den eksisterende økonomiske ramme giver ikke mulighed for dette. 
Og det er her, vi ser samarbejdet med Realdania som afgørende for 
at kunne realisere det innovative forløb med eventbaserede eksperi-
menter og pilotprojekter. 

Forløbene kan både være afgrænsede undersøgelser, der skaber ny 
viden om, hvad der er relevant i Odder, eller konkrete kickstartprojek-
ter, der afprøver et bestemt greb eller koncept i byen. Pilotprojekterne 
kan afsløre positive følgevirkninger i et område, hvor nye aktiviteter 
kan skabe en varig forandring. Desuden kan eksperimenter og pilot-
projekter kvalifi cere til byrådsbeslutninger om, hvorvidt aktiviteter eller 
midlertidige byrumsinstallationer skal gøres permanente eller bestem-
te aktiviteter eller anlæg skal undlades. 

Julekort med motiv fra Torvet i Odder. Kilde: Odder Lokalhistoriske Arkiv.
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Lokalisering af pilotprojekter
Det foreslås, at pilotprojekterne skal udforske følgende centrale om-
råder og forløb:

1. Torvet, hvor potentialet for nye funktioner og en fremtidig  
 omdannelse af selve torvet skal undersøges 

2. Odder Å ved Åparkeringen og bag Centralhotellet.

3. En styrket forbindelse fra Kvickly-torvet til Rosensgade via  
 Rådhusets parkeringsplads

4. En styrket forbindelse fra dagligvarebutikkerne på 
 Nørregade til Rosensgade via Aabygade 

5. Et nyt ankerpunkt i den stille, vestlige ende af Rosensgade

6. En styrket forbindelse på tværs af Banegårdsgade

Eksempler på idéer til de fysiske pilotprojekter
Pilotprojekter gives konkret indhold i den kommende samskabelses-
proces, men følgende idéer kan være relevante muligheder:

Torvet kan indrettes midlertidigt til en grøn bypark med udeservering. 
Byrummet kan desuden rumme mindre anlæg til skatere, eller blive til 
et knudepunkt for f.eks. cykel- og løbetræning, yogaevents mv.

Den centrale strækning af Odder Å kan indrettes med fl ere opholds-
muligheder, faciliteter til vandleg for mindre børn, og der kan f.eks. 
etableres en lille snorefærge på tværs af åen. Et midlertidigt bassin 
kan evt. illustrere den tiltagende mængde overfl adevand og behovet 
for klimatilpasning.

Rådhusparkeringens fodgængerpassage kan udvides og arealet 
nærmest Odder Å kan indrettes med en skulpturel legeplads.

Aabygade kan indrettes med skulpturelt byrumsinventar, der dels le-
der blikket mod Rosensgade, og dels tilbyder opholdsmuligheder. Der 
kan etableres et særligt funktionelt og visuelt element ved Kælderbo-
degaen i Centralhotellets østlige fl øj, og gaden kan begrønnes med 
træer eller plantekasser.

Pladsen ved den vestlige ende af Rosensgade kan indrettes med 
faciliteter, der appellerer til foreninger og friluftsliv, f.eks. et by-shelter, 
motionsmaskiner, en klatrevæg eller andre legeredskaber med en 
skulpturel og multifunktionel kvalitet.

Banegårdsgade som byrum er anonym og præget af hensynet til den 
gennemkørende trafi k. Eksperimentet kunne bestå af etablering af be-
plantede helle-områder eller kan på anden vis afprøve, om ændringer 
i f.eks. vejfl aden kan skabe ændret fokus på såvel den historiske by-
midte som byudviklingsområdet på banearealet.

Pilotprojekt 6

Rådhusets parkeringsplads
Pilotprojekt 3

Banegårdsgade 

 Aabygade
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Kort visende bymidteafgrænsning, de 3 strøg (Odder Å, Rosensgade og Kirkestien) og lokalisering af 6 pilotprojekter.
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Eriksminde Efterskole laver byrumsinstallation. Maj 2017.

Generere viden

Involvere og sikre engagement fra alle grupper af bymidteaktører

Påvirke forståelsen af bymidtens eksisterende strukturer gennem ekspe-
rimenter og pilotprojekter

Sætte retningen for prioriteringer og beslutninger

Fungere som en dynamisk, web-baseret plan, der dels skaber en 
platform til feedback fra borgerne og dermed løbende er til diskussion, 
dels kan revideres i takt med prioriteringen af midlerne i forbindelse med 
budgetforhandlinger

Byudviklingsstrategien skal:

●   

●   

●   

●   

●

AKTØRER
Byudviklingsstrategien skal forankres hos bymidtens aktører i bred 
forstand – borgere, ildsjæle, turister, politikere og forvaltningen, og 
gennem interviews, workshops mv. skal byens udfordringer og poten-
tialer analyseres. 

Udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi bygger videre på § 17,4-ud-
valgets proces og idékatalog, som blev præsenteret for Byrådet i juni 
2017. Videreførelsen af udvalgets netværk og arbejde bliver centralt 
i gennemførelsen af udviklingsprocessen. Deltagerne i det tidligere § 
17,4-udvalgs arbejdsgrupper er entusiastiske og spændte på næste 
skridt.  

Odder Kommune ønsker at gøre interessenter til aktive initiativtagere 
og vil inddrage byens borgere, såvel børn og unge som voksne og æl-
dre. Foreninger, skoler og institutioner deltager sammen med Odder 
Kommunes forvaltninger, ligesom arbejdsgrupper, råd og udvalg samt 
Byrådet repræsenteres.

Forvaltningen har bl.a. et godt og løbende samarbejde med Odder 
Museum og med Odderegnens forening for bygnings- og landskabs-
kultur. 

En gruppe ildsjæle har præsenteret oplægget ”Leverum”, der taler for 
at bruge byens rum på en ny måde. 

Derudover har en af byens efterskoler som drivende kraft tidligere 
gennemført midlertidige byrumsinstallationer i midtbyen – på Torvet, i 
handelsgaden Rosensgade samt på Åparkeringen ved Odder Å. Dis-
se samarbejder har givet gode, indledende input til helhedsorienteret 
planlægning for bymidten.

De store lodsejere i byen og de relevante ejendomsudviklere er vigtige 
parter i at skabe en ambitiøs og realiserbar byudviklingsstrategi. Vi 
vil derfor inddrage dem allerede fra starten og være i løbende dialog 
med dem. 

Se desuden:
> Bilag 02, Interessetilkendegivelser
> Bilag 03, Leverum
> Bilag 05, Kundestrømsanalyse

Odder Byfest, som fi nder sted hvert år i uge 31.

Et par af ildsjælene bag oplægget ”Leverum”, som opfordrer til at knytte fl ere 
aktiviteter til den historiske bymidte, og bl.a. indrette byen  på  en måde, 
der indbyder til leg, oplevelser og ophold. Fotograferet på græsplænen bag 
Centralhotellet. Kilde: Stiften.dk
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Detailhandelsundersøgelsens kundestrømsanalyse. Interviews med hand-
lende på Torvet. Marts 2014.

HOVEDBYENS UDVIKLING DE SENESTE FEM ÅR
Befolkning
Odder Kommune har gennem de seneste fem år oplevet en befolk-
ningstilvækst på 4 %, hvor bosætningen er koncentreret omkring 
Odder by. Bymidten undergår en langsom demografi sk ændring, idet 
andelen af borgere på 67 år og derover er støt stigende. Denne udvik-
ling kræver en politisk handling for i videst muligt omfang at tiltrække 
borgere i alle aldersklasser, der kan bidrage til liv og mangfoldighed i 
bymidten og fremtidssikre byens kultur- og handelsliv.

Kulturliv
Odder har et omfattende og bredspektret kulturliv med mange aktører, 
som især er foreningsbaseret, men den primære udvikling i aktiviteter 
er sket omkring og ikke i selve bymidten. Mange kulturtilbud og 
aktiviteter er således lokaliseret øst for Rådhusgade og Aarhusvej 
omkring Spektrum, VitaPark og Remisen, hvor der er lokaler til 
foreningsformål. Centralhotellet fra 1908, der er placeret mellem 
Torvet og Odder Å, har i kraft af sin detaljerige arkitektur med teatersal 
et stort potentiale til at styrke kulturlivet i Odder bymidte som et 
oplevelsesmæssigt omdrejningspunkt, og samtidig skabe forbindelser 
til og øge eksponeringen af de eksisterende kulturaktiviteter i periferien. 
Derudover har kulturevents på et højere og mere professionelt niveau 
gennem de sidste 10-15 år vist sig at have en meget stor og positiv 
virkning på livet i fl ere jyske provinsbyer. På den baggrund er det  
relevant at undersøge, hvilke lokaliteter, netværk og partnerskaber, 
der kan bidrage til at løfte kulturoplevelsernes antal og niveau og 
dermed styrke bylivets attraktioner i Odder.

Detailhandel
Igennem kriseårene har udviklingen i butikslivet i Odder fulgt den ge-
nerelle afmatning af detailhandlen på landsplan. En række butikker 
har måttet lukke, og det har givet plads til nye butikker. Nye butikker 
er især blevet åbnet omkring Torvet, mens kun en enkelt butik er fl yttet 
mod øst på Rosensgade. Denne udvikling kan umiddelbart give ind-
tryk af tilbagegang i detailhandlen generelt, og det er da også tilfældet 
i den vestlige del af Rosensgade og i Holsteinsgade, hvor der kan 
konstateres et antal tomme butikslejemål. Det interessante er dog, at 
butikkerne i de centrale dele af bymidten har kunnet fastholde eller 
forny detailhandlen i samme periode. 

Bymidtens struktur og sammenhænge er altså mere problematisk end 
byens kommercielle liv under ét.

Detailhandelens fremtid i Odder by er dog ifølge prognoser presset, da 
den udfordres af stigende internethandel og af fremkomsten af store 
butikskæder. Det kan i den forbindelse ikke afvises, at arbejdet med 
byudviklingsstrategien vil indikere, at bymidten på længere sigt er for 
spredt og at en gradvis fysisk omlokalisering eller indskrænkning og 
koncentration af detailhandelsområdet kan styrke det økonomiske 
grundlag for handelslivet. Afdækning af udviklings- og afviklingsmulig-
heder og konsekvenser kan kvalifi cere en senere politisk stillingtagen 
til, hvorvidt, hvor, hvordan og hvor hurtigt en eventuel indskrænkning 
eller omlokalisering af detailhandelsområderne er relevant.

VitaPark
Efter lukningen af Odder Centralsygehus købte Odder Kommune i 
2012 sygehusområdet med tilhørende bygninger. Det var starten på 
en transformation af området til VitaPark, der i dag er et succesfuldt 
sundheds-, kultur- og erhvervshus. VitaPark har på få år udviklet sig 
til et aktivt og fyldt hus, der med missionen om at udvikle vækstlaget 
i Odder og bidrage til kvalitet og det gode liv er blevet en betydelig 
vækstdynamo i udviklingen af Odder by.

Køb af banearealerne
Odder kommunen har netop indgået aftale med Aarhus Letbane om 
at købe banearealerne, der ligger mellem bymidten og VitaPark. Når 
handlen er gennemført, vil vi tage hul på planlægningen af arealet. 

Se desuden:
> Bilag 04, Fakta om befolkningsudviklingen i Odder Kommune
> Bilag 05, Detailhandelsanalyse
> Bilag 06, Detailhandelsundersøgelse
> Bilag 07, Kundestrømsanalyse

Byomdannelse i VitaPark. Etageboliger, Domea. 2017.

Teatersalen i Centralhotellet udlånt til revy. 2016. Kilde: Teatersalens Venner.
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PROJEKTPERIODE
Projektet forløber fra 01.04.2018 til 31.10.2019.

Projektet består af følgende 5 faser; Analyse og dataindsamling, en 
indledende udviklingsproces, eksperiment- og pilotprojektfasen, eva-
luering og dokumentation samt færdiggørelse af byudviklingsstrate-
gien. Inddragelse og dialog med borgere, interessenter og politikere 
vil være elementer i alle projektets faser. Dette vil ske enten i form 
af borgerworkshops, politiske seminarer, pilotprojekter, eksperimenter 
og/eller borgermøder. 

Byudviklingsstrategiens projektperiode vil blive efterfulgt af den kom-
munale proces med udarbejdelsen af planstrategien til næste kommu-
neplan, hvorved byudviklingsstrategien vision, principper og strategier 
kan indarbejdes i planstrategien og kommuneplanen.

Se desuden:
> Bilag 08, Principiel tids- og procesplan

ORGANISERING
Projektets daglige arbejde og ledelse ligger hos kommunens plan-
team med en projektleder i spidsen.

Der nedsættes yderligere en styregruppe bestående af kommunaldi-
rektøren, den tekniske chef, samt projektlederen fra planteamet. Sty-
regruppen referer til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Projektlederen 
sørger for en løbende orientering af styregruppen. 

Projektet vil have en følgegruppe tilknyttet, der sikrer viden og sam-
arbejde med eksterne aktører og interessenter både omkring udar-
bejdelsen af byudviklingsstrategien og udførelsen af pilotprojekter og 
eksperimenter. Følgegruppen vil favne både tidligere og nye aktører, 
der blandt andet kan være netværket fra det tidligere § 17,4-udvalg, 
forvaltningen, foreninger, institutioner, skoler, developere og lodsejere. 

Der nedsættes løbende arbejdsgrupper til varetagelse af de enkelte 
delprojekter.

Arbejdsgrupperne vil blive sammensat med udgangspunkt i de ar-
bejdsgrupper, der har fungeret i forbindelse med §17,4-udvalget. 
Disse arbejdsgrupper suppleres med nye/øvrige aktører. Der er i for-
bindelse med ansøgningen og forberedelsen af byudviklingsstrategien 
indhentet interessetilkendegivelser fra en række af byens andre aktø-
rer, herunder fra kulturlivet, med henblik på at sikre en bred repræsen-
tation af byens ildsjæle og interessenter i projektet.

Se desuden:
> Bilag 02, Interessetilkendegivelser

Idécollage vedr. lørdagsaktiviteter på Torvet. §17,4-udvalget til udvikling af 
Odder midtby, 2017.

Organisationsdiagram for byudviklingsstrategi.
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Herunder:
Faser for udarbejdelse af byudviklingsstrategi

Fase 1: 
Analyse og dataindsamling April - maj 2018

Fase 2: 
Indledende udviklingsproces Maj - juni 2018

Fase 3: 
Eksperiment- og pilotprojektfase Juni-okt. 2018

Fase 4: 
Evaluering og dokumentation

 
Nov.-marts 2019

Fase 5: 
Færdiggørelse af byudviklingsstrategi

 
April-aug. z2019

      Fase 6:
      Politisk behandling og vedtagelse 

      
      Sept.-okt. 2019
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PROJEKTETS FORANKRING I KOMMUNEN
Byrådspolitikerne har været bredt repræsenteret i det tidligere § 
17,4-udvalg, hvor de har deltaget i det hidtidige udviklingsarbejde og 
vil også spille en central rolle i processen med at udarbejde byuvik-
lingsstrategien. 

I marts 2018 introduceres det nye byråd med seminar til planlægning, 
herunder bl.a. til § 17,4-udvalgets anbefalinger og prioriteringer af ud-
arbejdelse af en byudviklingsstrategi.

Arbejdet med den kommende planstrategi, som er den lovfæstede 
forløber for næste kommuneplanrevision, sker sideløbende med by-
udviklingstrategien for Odder by. Det medfører, at byudviklingsstrate-
gien vil blive forankret i planstrategien og efterfølgende indarbejdet i 
kommuneplanens visioner, mål, retningslinjer og konkrete arealplan-
lægning. 

FORMIDLING OG DIALOG
Odder Kommunes interne kommunikationsteam bliver tilknyttet pro-
jektet som ansvarlig for en kommunikationsstrategi, der forankrer 
formidlingen om projektet på etablerede og velfungerende platforme. 
Det vil foregå fysisk såvel som virtuelt gennem borgermøder, plancher, 
Odder Avis, billboards, kommunens hjemmeside www.odder.dk, Face-
book, Instagram osv. 

Den direkte inddragelse og dialog med interessenter sker primært 
gennem projektets følgegruppe og arbejdsgrupper, som vil favne 
både tidligere og nye aktører gennem dialog om projektet som helhed 
og om de enkelte delprojekter, sekundært gennem bredere borgerret-
tede arrangementer. Derudover rummer projektet i sin essens en ind-
dragelse og aktivering af alle bymidtens brugere gennem de enkelte 
pilotprojekter og anvendelseseksperimenter.

 

INTERESSENTER OG PARTNERE
I den forudgående proces har handelsstandsforeningen Køb Odder 
samt erhvervsforeningen Udvikling Odder allerede været involveret. 
De vil fortsætte i partnerskabet med kommunen i forbindelse med 
udviklingsplanen, hvor de især vil involveres i samskabelse om pilot-
projekterne og eksperimenterne med ny anvendelse af byrum. Sam-
arbejdet med dem skal sikre ejerskab samt eventuel implementering 
af projekter og tilbagevendende oplevelsesevents efter afslutningen af 
de afprøvende processer.

Pilotprojekter og eksperimenter skal være forankret i lokal organise-
ring, hvor en bred gruppe af interessenter involveres, herunder nogle 
af de aktører, som Odder Kommune allerede har gode erfaringer med 
i forbindelse med samarbejde om events og faciliteter i bymidten. De 
omfatter bl.a. Køb Odder, Odder Museum, Eriksminde Efterskole, 
VitaPark, Odder Teater, Teatersalens Venner, Odder Little Culture 
Club, Grønt Råd, Friluftsrådet samt Økologiens Have. 

Herudover står døren åben for nye og andre interessenter, og det er 
én af hensigterne med pilotprojekter og anvendelseseksperimenter, 
at de kan bidrage til at involvere nye aktører i bymidtens udvikling og 
udvikle nye netværker, partnerskaber og metoder.

Se desuden:
> Bilag 02, Interessetilkendegivelser

Borgmester Uffe Jensen indvier Eriksminde Efterskoles byrumsinstallationer. 
Maj 2017.

Amfi trappen ved Odder Å mellem Polititorvet og Odder Rådhus. Anlægget 
blev etableret i 2013 i forbindelse med renovering af Polititorvet. Opholdsmu-
ligheder som disse vil vi gerne etablere fl ere af i bymidten.

Workshop for bymidteaktører i forbindelse med §17,4-udvalgets forløb med 
COWI : ”Styrk butikslivet i bymidten”. Maj 2016.

FORANKRING OG SAMARBEJDE
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Det er kommuneplanens ambition, at Odder fortsat skal fungere som 
kommunens og områdets hovedby og være en attraktiv handelsby. 
Odder har dog gennemgået en udvikling fra lokal hovedstad til forstad 
primært for Aarhus, og er i dag en bosætningsby for borgere, der ar-
bejder andre steder. Samtidig har byen et godt erhvervsklima og de 
lokale virksomheder kan nyde godt af et større udbud af lokal arbejds-
kraft, når udpendlere med gode kompetencer bosætter sig i Odder.

I Odder by kan denne positive udviklingstendens fremmes gennem et 
stærkt fokus på leverummet; muligheden for og faciliteringen af et godt 
og trygt fritids- og familieliv. I den sammenhæng er Odder bymidte en 
væsentlig faktor og skal tilbyde en bred vifte af årsager til at komme 
der - både for at fastholde liv i bymidten og for at optimere byens og 
kommunens attraktionsværdi for nuværende og kommende borgere.   

Som kommunens hovedby er Odder stedet, hvor både kommunens 
bosætning og detailhandel er koncentreret. Dette kan blive forstærket 
med letbanen, som forbedrer og fornyer Odders forbindelse til Aarhus 
og på længere sigt måske til Horsens.

Letbanens direkte forbindelse til de store uddannelsesinstitutioner og 
muligheden for i Odder at etablere små lejeboliger til en overkomme-
lig husleje åbner helt nye perspektiver for at knytte yngre segmenter 
til Odder. Nye boliger i Odder tæt på letbanestoppene bidrager til en 
befolkningsmæssig fortætning som vil skabe fl ere og nye kunder i 
midtbyen. Skal potentialet i letbanen og byens øvrige, store projekter 
realiseres, kræver det at bymidten forbindes bedre til resten af byens 
energi- og synergipotentiale og at handelsgaderne kan tilbyde andet 
og mere end kun det traditionelle butiksliv.

I et større perspektiv skal en mere velfungerende bymidte bidrage til 
Odders potentiale som handels- og bosætningsby. 

Det er målet, at byudviklingsstrategien skal bane vejen for vedvarende 
indsatser og fysiske anlæg, som bidrager til en mere velfungerende 
og sammenhængende bymidte. Dermed øges bymidtens kvalitet og 
Odder bys potentiale som et attraktivt sted at bo, opholde sig og drive 
forretning.

Brugen af pilotprojekter og eksperimenterende anvendelser af byrum-
mene som et udviklingsredskab i udarbejdelsen af byudviklingsstrate-
gien indebærer, at projektet naturligt indeholder en løbende evaluering 
af både proces, eksperimenter og effekter, og som resultat heraf en 
foranderlig nyorientering af projektets mål og metoder. 

Vi vil sammen med interessenterne fastlægge en simpel programteori, 
som sætter projektets aktører i stand til gennem hele projektet at ’ind-
stille kompasset’ i forhold til såvel en indledende defi nition af mål og 
metode for de enkelte pilotprojekter og eksperimenter i en løbende 
tilpasning på baggrund af de erfaringer, der gøres undervejs.

NYSKABENDE TILTAG
Projektet går et skridt videre i forhold til samskabelse ved systematisk 
at undersøge samspillet mellem eksperimenterende pilotprojekter og 
strategisk udvikling. 

Pilotprojekter og eksperimenter skal bidrage til at skabe bredt ejerskab 
og opbakning til de valg og prioriteringer, Odder Byråd skal foretage 
på bymidtens vegne. Håbet er, at pilotprojekter og eksperimenter viser 
sig levedygtige og at de kan danne grundlag for blivende projekter og 
tilbagevendende nytænkte anvendelser af byens rum. 

POTENTIALER
Odders forandring fra lokalhovedstad til bosætningsby afspejler en 
generel strukturudvikling med problemstillinger og udfordringer, som 
kendes fra mange danske hovedbyer. 

Ønsket om at sammenbinde potentialerne i den historiske bymidte på 
nye måder, styrke forbindelser til byfortætningsområderne og danne 
aktive partnerskaber med borgerne kan skabe erfaringer, der er rele-
vante for mange danske hovedbyer.

Projektets formål og metode med at opnå en ny forståelse af byen 
igennem pilotprojekter og eksperimenter, skal samtidig sikre ejerskab 
blandt byens interessenter. Her igennem kan Odders byudviklings-
strategi skabe ny viden og blive et stærkt eksempel for andre byer. 

MARKED
Det er målet med byudviklingsstrategien og udviklingsarbejdets pilot-
projekter og eksperimenter at opnå en positiv effekt på butikslivet i 
byen – og ikke mindst, at bymidten åbner sig for andre både kommer-
cielle og ikke-kommercielle funktioner end butikker.

Byudviklingsstrategien vil indeholde en vurdering af økonomien i den 
foreslåede strategi og de forventede direkte og indirekte økonomiske 
effekter af konkrete projektforslag, som strategien lægger op til.  Der 
skal foretages et estimat af nødvendige investeringer og det forven-
tede afkast i form af vækst og udvikling. 

Udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi er solidt forankret i Byrådets 
strategiske målsætninger for det gode liv gennem fællesskab, nærhed 
og åbenhed.

Eriksminde Efterskole i aktion med Pokemon Go Live på Torvet i Odder. 
§17,4-udvalgets forsøg med lørdagsaktiviteter på Torvet, sommer 2017.

FORVENTEDE EFFEKTER



10/10

STØTTEBELØB
Der ansøges om et støttebeløb på 624.000 kr.

 

Herudover er der i Odder Kommunes budget for 2018 afsat et årligt 
beløb på 500.000 kr. til forskønnelse af byområder. Udmøntningen 
af budget 2018 foreslår, at der til fordelingen af støtte til disse by-
fornyelsesprojekter nedsættes et byfornyelsesråd, der vurderer ind-
sendte ansøgninger om støtte. Støtte kan tildeles til såvel  private og 
foreninger i overensstemmelse med byfornyelsesloven og kommunal-
fuldmagten. Parallelt med byudviklingsstrategi og pilotprojekter er der 
dermed lagt op til yderligere investering i udvikling og forskønnelse.

Odder Kommune søger desuden Trafi k-, Bolig-, og Byggestyrelsen 
om maksimal tildeling til bygnings- og områdefornyelse i 2018. Heraf 
forventes det dog, at kun omkring 50.000 kr. kan bruges til udvendig 
byfornyelse.

Det forventes, at der i forbindelse med vedtagelsen af byudviklings-
strategien vil blive afsat midler til betydningsfulde anlægsprojekter i 
bymidten.
 

MOMS- OG AFGIFTSFORHOLD
Samtlige udgiftsposter forventes at være omfattet af moms (rådgiv-

SAMLET UDGIFTSBUDGET
Fase 01: 
Analyse og dataindsamling

      Beløb i kr.

      Udarbejdelse af byudviklingsstrategi       624.500,00

      Eksperimenter og pilotprojekter       515.212,50

      Samlede udgifter (ekskl. fondsafgift)
 

   1.139.712,50

FINANSIERING
Fase 01: 
Analyse og dataindsamling

      Beløb i kr.

      §17,4-udvalgets reservation       124.500,00

      Reservation fra Byrådet       500.000,00

      I alt bevilget       624.500,00

      Ansøgt beløb (inkl. fondsafgift)       624.000,00

BUDGET

ning samt udgifter/udlæg ifm. gennemførelse af borger-/interessent-
dialog samt etablering af pilotprojekter.

BILAG
> Bilag 01, Kort Odder Midtby
> Bilag 02, Interessetilkendegivelser
> Bilag 03, Leverum
> Bilag 04, Fakta om befolkningsudvikling i Odder
> Bilag 05, Detailhandelsanalyse
> Bilag 06, Detailhandelsundersøgelse
> Bilag 07, Kundestrømsanalyse
> Bilag 08, Principiel tids- og procesplan
> Bilag 09, Pust liv i byen
> Bilag 10, Anbefalinger og afrapportering fra §17,4-udvalget

Hansen Reistrups stuksøjle-træ i Centralhotellets butikslokale. 

Indledende skitse vedr. nye muligheder for etablering af rekreative områder i 
bymidten. Her vises forslag om et bassin ved Odder Å bag Centralhotellet. Fra 
oplæg til §17,4-udvalget  til udvikling af Odder midtby, 2016.


