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Forord

Odder vil – som det hedder i Udviklingsstrategien for Odder bymidte fra 2019 - være en rigtig by, 
der kan opfylde borgernes hverdagsbehov for indkøb, oplevelser og byliv. Grøn og levende for alle. 

Odder Kommune ønsker med områdefornyelsen bl.a. at forbedre byrumskvaliteterne i bymidten, 
særligt forbindelserne mellem handelsområdet nord for Nørregade med de store 
dagligvarebutikker og detailhandelsområdet i Rosensgade og ved Torvet - samt styrke 
forbindelsen mellem bymidten og VitaPark.

Vi ønsker også med områdefornyelsesprogrammet at højne kvaliteten af byrum som Folkeparken, 
Torvet, Arealet syd for Pakhuset, Remiseområdet mfl., ligesom vi ønsker at arbejde med 
klimatilpassede løsninger i Folkeparken, ved at omdanne Aabygade til Klimaboulevard med 
regnbede, beplantning mv. samt ved at indarbejde LAR i alle projekter. 

På den måde kommer Odder videre fra udviklingsstrategiens visioner og målsætninger til konkret 
handling. 

Områdefornyelse er et rigtig godt værktøj til at komme fra målsætning til handling, og programmet 
her er dermed et værktøj til at realisere de mange ønsker og planer, der er skabt gennem de 
seneste års omfattende borger- og interessentinddragelse.  

Nærværende områdefornyelsesprogram indeholder 14 delprojekter, men programmet udgør en 
samlet plan for virkeliggørelse af Udviklingsstrategien, og med den politiske vedtagelse af 
programmet i løbet af 2021 er der lagt en fast og ambitiøs plan for realiseringen - både 
indholdsmæssigt og økonomisk - for de kommende fem år.  
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1. Beskrivelse af området  

Odder

Om Odder skriver Wikipedia, at ”byen er en stationsby i Østjylland med 12.397 indbyggere i 2021 og 
beliggende i Odder Sogn. Byen er samtidig hovedby i Odder Kommune og ligger i Region Midtjylland. 
Tidligere var den hovedby i Hads Herred. 

Befolkningen i Odder by udgør cirka halvdelen af kommunens samlede indbyggertal.

Nærmeste større by er Aarhus, 21 km. mod nord, Skanderborg, 19 km. mod nordvest og Horsens, 25 km. 
mod sydvest. Odder er en selvstændig by men fungerer i dag som en hyggelig forsmag på Aarhus. De to 
byområder er tæt forbundet via Aarhus Letbane. 

Byen hævder sammen med fem andre byer at være Danmarks geografiske centrum.”

Pr. 1.1.2021 var der i Odder Kommune 22.979 indbyggere, heraf 12.397 i Odder by. 

Området

Nærværende områdefornyelsesprogram omfatter et område i Odder midtby på ca. 0,3 km² (33,319 
ha) og med et indbyggerantal på ca. 1.800. 

Det udvalgte og prioriterede område i Odder midtby
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Området udgør den centrale midtby af Odder med Rådhuset, Torvet, mange detailforretninger, 
stationsområdet, banearealerne mv., men også strækkende sig mod øst, hvor området inkluderer 
det areal og de bygninger, der tidligere var Odder Sygehus, og som nu er VitaPark. 

Odder by og områdefornyelsesområdet især har, ligesom mange andre større og mindre byer, 
udfordringer med at fastholde et varieret butiksudbud, tiltrække nye butikstyper og tilbud i 
bymidten, og det er svært at holde liv i butikkerne i gågadens yderområder. (delvist fra 
”Udviklingsstrategi for Odder bymidte”)

Byen er ”død” efter kl. 18 – der mangler attraktive byrum med cafeliv og kulturtilbud til det unge og 
det voksne publikum. Samtidig har byen mange uudnyttede potentialer for at styrke sin position 
som en rigtig levende hverdagsby. 

Odder Å løber igennem byen og åbner muligheder for at give byen en ny blå-grøn identitet med 
attraktive, rekreative opholdssteder. I dag opleves den i nogen grad som byens bagside. Mange 
steder ligger åen gemt bag tæt og vildtvoksende beplantning, og de fleste steder er den flankeret 
af parkerede biler. 

Torvet er allerede i dag et fint byrum omkranset af flere gode bygninger, især Centralhotellet har 
arkitektoniske og kulturelle kvaliteter. 

Danmarks største Kvickly ligger i udkanten af bymidten – og områdefornyelsesområdet, og dette 
kan udnyttes strategisk til at skabe liv i den gamle bymidte.

I dag mangler byen sammenhæng og attraktive forbindelser både til den omgivende natur og 
mellem byens forskellige tilbud. Samtidig mangler der variation i både tilbud og destinationer, hvis 
bymidten skal leve op til betegnelsen ”en rigtig by”. 

Odder Kommune har derfor siden 2018 arbejdet målrettet på at udvikle midtbyen, bl.a. med 
vedtagelse af ”Udviklingsstrategi for Odder bymidte”. 

Området er i dag struktureret ved tre parallelle gadeforløb; Nørregade, Rosensgade og 
Holsteinsgade, men uden attraktive forbindelser herimellem. 

Byen og området gennemskæres af Banegårdsgade, der med den gennemkørende trafik på 
13.000 biler i døgnet udgør en stor barriere mellem byens østlige og vestlige del.  Med 
nedlæggelse af jernbanen og etableringen af Letbanen er hele området omkring banegården 
blevet et potentielt byomdannelsesområde, der kalder på genskabelse af en sammenhængende 
bymidte på tværs af Banegårdsgade. 

I den østlige del af området er VitaPark vokset frem, men forbindelsen mellem midtbyen og 
VitaPark bør sammen med byomdannelsen forbedres, hvor det er muligt. 

Infrastruktur og trafik er dominerende fysiske træk i bybilledet. Det samlede indtryk er, at bilerne 
har overtaget gader og torve til transport og parkering, hvilket har stor, negativ betydning for 
byrummene og bylivet. 
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Banegårdsgade med Banegården og Banegårdspladsen i baggrunden

I Odder bymidte er der næsten 1.200 parkeringspladser samt kantstensparkering. De mange 
parkeringspladser dominerer sammen med vejarealer og belagte arealer. Der ligger et stort 
potentiale i at gentænke parkeringspladserne i byen, og omdanne dem til levende byrum med en 
kombination af grøn parkering og mulighed for bevægelse, leg og samvær. 

2. Borgerinddragelse

Borger- og interessentinddragelsen i Odder midtby har været meget omfattende og i forhold til 
indholdet i nærværende områdefornyelsesprogram har det været i gang siden 2018. 

Grundlaget for de fleste af indsatserne er skabt via arbejdet med ”Udviklingsstrategi for Odder 
bymidte”.

Udviklingsstrategien definerer 4 bymiljøer; ”det rustikke miljø” ved banegården, ”det raffinerede 
miljø” omkring Torvet, ”det rekreative miljø” omkring åen og endelig ”det robuste miljø” ved Kvickly. 

I maj 2018 besluttede byrådet at igangsætte et større arbejde med udvikling af bymidten inkl. 
vedtagelse af et kommissorium og nedsættelse af en følgegruppe samt et Bymidteforum. 

I løbet af især 2018 og 2019 blev som følge af disse beslutninger gennemført en række aktiviteter; 
byvandringer, borgermøder, projektcaféer, ByCoaching, workshops, pilotprojekt med grøn park 
(”Folkeparken”), bypicnic, madhåndværkermarked, lysevent på Banegårdspladsen, Salon 8300 på 
Centralhotellet, barselscafé mv. 
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Klip fra Bymidteforums nyhedsformidling på kommunens hjemmeside.

En af de større aktiviteter blev arkitektkonkurrencen om Folkeparken, der fandt sted i 2020. 
Arkitektkonkurrencen inkluderede ligeledes borgerne i meget stort omfang med afholdelse af 
borgermøder, etablering af Borgerpanel, Bypanel mv. for at give input til konkurrenceprogrammet. 

Selve arkitektkonkurrencen blev startet op med et kick-off arrangement i juni 2020, hvor 
repræsentanter fra bl.a. Borgerpanelet og Bypanelet deltog i en byvandring sammen med de 3 
prækvalificerede arkitektteams – Labland, Skaarup Landskab og BOGL.

BOGL vandt konkurrencen og skal stå for projektering, udbud og tilsyn ved realisering af 
Folkeparken. 

I processen med tilpasning af vinderprojektet til et realiseringsprojekt har Miljø-, Teknik- og Klima-
udvalget, Bypanelet, Borgerpanelet og lodsejerne omkring Folkeparken ligeledes været inddraget i 
videst muligt omfang. 

Som følge af ønsker fra borgere og interessenter i debatten om afgrænsning af områdefornyelsen 
blev det besluttet, at et vigtigt element i styrkelsen af Odder bymidte også ville være at styrke 
VitaPark og skabe bedre forbindelse mellem Odder bymidte og VitaPark.

VitaPark er et sundheds-, kultur- og erhvervshus skabt i det område, der tidligere rummede Odder 
Centralsygehus. Centralsygehuset blev nedlagt i 2003, hvorefter en mindre del blev anvendt til 
sundhedsformål. Sygehusfunktionen ophørte helt i 2009, og i 2012 købte Odder Kommune hele 
området med bygninger og park af Region Midt. Arbejdet med at udvikle området startede for alvor 
i august 2012.

VitaPark Lokaludvalg fungerer som VitaParks bestyrelse med rammer for både strategiske og 
økonomiske opgaver. Lokaludvalgets medlemmer repræsenterer VitaParks tre ben: Sundhed, 
Erhverv og Kultur. Sammen repræsenterer de både kommunale og private aktører i huset, og de 
sikrer sammenhængskraft på tværs af husets afdelinger og aktiviteter.

I forbindelse med områdefornyelsesprogrammets udarbejdelse har der været afholdt møde med 
Lokaludvalget, så det nærmere indhold af de forskellige indsatser, der berører VitaPark, har kunnet 
programlægges nærmere. 

Det er planen, at den omfattende borgerinddragelse i programfasen skal forsætte i 
gennemførelsesfasen.
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Borgerinddragelse i Odder – her den kommende Folkepark

3. Delprojekter
Indsatser og støtteberettigede foranstaltninger

1. Borgerinddragelse, programudarbejdelse, projektledelse og kommunikation

Som beskrevet på forrige side har borgerinddragelsen været særdeles omfattende i programfasen 
i 2018-2021, og det er et stærkt ønske fra byrådet, borgere og øvrige interessenter, at den 
betydelige inddragelse af berørte parter skal fortsætte i hele gennemførelsesfasen 2021-2026. 

Derfor er det også besluttet, at der til stadighed i realiseringsperioden er tilknyttet en projektleder, 
hvis opgave det er at fastholde det store borgerengagement, at være projektleder på såvel de 
enkelte delprojekter som på områdefornyelsesprojektet som helhed, og at sikre at processer og 
delprojekter forankres i både forvaltning og hos interessenterne i området. 

Selve programskrivningen er sket løbende i perioden 2020-2021 i et samarbejde mellem 
forvaltning, projektlederen og sbs rådgivning A/S, herunder med supplerende borgerinddragelse og 
i et tæt samspil med forligspartierne i Odder Byråd.
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2. Etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer mv. 

2.1. Folkeparken

Byrum, biodiversitet og bæredygtighed er grundpillerne i fremtidens byer. Byer, der på én gang 
skal tilgodese menneskers og naturens behov – heldigvis går løsningerne ofte hånd i hånd. 
BOGLs forslag til Odder Folkepark er et eksempel på, hvordan grønne byrum både kan skabe 
sammenhæng, sociale muligheder og øget biodiversitet. Det er en unik mulighed for Odder at 
kunne skabe en central park i hjertet af byen, og det er både ambitiøst og visionært at gøre byens 
mest centrale rum og mødested til en grøn, frodig park. 

Inspirationsbillede til Folkeparken fra BOGL´s vinderforslag 

Den vestlige del af Folkeparken bliver et stort, klassisk parkrum, mens den østlige del har fokus på 
vild natur og bæredygtighed. Spredte træer, et varieret terræn og åbne plæner skaber åbne rum, 
mens vildtvoksende, høje græsser, stauder og urter indrammer dem og tiltrækker sommerfugle, 
bier og insekter. De forskellige beplantninger inddeler sammen med terrænet subtilt parken i større 
og mindre områder og skaber intimitet, så der opstår en variation i parkrummene, uden der er et 
planlagt program. Det lægger op til, at Odders borgere selv kan tage ejerskab og bruge 
områderne, som de vil – til hverdag og til (sommer)fest.  (Fra BOGL) 

I fremtiden bliver Folkeparken Odders nye grønne hjerte – et samlingspunkt for lokale og 
turister der appellerer til nysgerrighed, læring og bevægelse.  

Projektet har fået støtte fra Realdania og forventes realiseret i perioden 2021-2023 med opstart 
hurtigst muligt efter Områdefornyelsesprogrammets vedtagelse. 

2.2. Torvet

Udviklingsstrategien beskriver, at ”det raffinerede bymiljø” skal udvikles i den historiske bymidte 
omkring Torvet, Rosensgade og Holsteinsgade med specialbutikker, cafeliv og bykulturelle 
oplevelser af høj kvalitet. Torvet skal være byens centrale mødested – byens hjerte. 
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Torvet skal inddeles i forskellige zoner og indrettes som et fleksibelt ”gulv” defineret af en række 
grundelementer som belægning, belysning, træer mv. samt fleksibelt by-inventar herunder 
siddemøbler, boder, planter, overdækninger mv. 

Torvet skal kunne fungere i forskellige situationer og til forskellige formål over året – både med og 
uden torvehandel. Det skal kunne anvendes af alle grupper og borgere og til brede og smalle 
aktiviteter – både hverdagsaktiviteter, sæsonprægede og enkeltstående events.

Udsnit af Torvet i Odder

Torvet forventes realiseret i 2023-2025. 

2.3. Arealet syd for Pakhuset

I perioden 2000-2005 gennemførte Odder Kommune helhedsorienteret byfornyelse i dele af Odder 
bymidte, og det medførte bl.a. at kommunen købte Pakhuset af det daværende privatbaneselskab 
Hads-Ning Herreders Jernbane og indrettede Pakhuset til et brugerstyret aktivitets- og kulturhus. 

Arealet syd for Pakhuset – grus-parkering
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Syd for Pakhuset ofte betegnet ”Grus-parkeringen Banen” henligger et areal – som vist her på 
billedet – hvor det er besluttet, at der skal ske en bearbejdning og en forskønnelse. Arealet 
anvendes i dag delvist som aflastningsparkering og vil også i fremtiden i et vist omfang skulle 
anvendes som grøn parkering, men samtidigt skal arealet udformes, så det danner en naturlig 
overgang fra Banegårdspladsen og Pakhuset til remisen, stationsområdet og området øst for 
baneterrænet.

Odder Kommune har nemlig indgået mageskifteaftale med Letbanen, således at Odder Kommune 
pr. 1.1.2022 overtage det attraktive areal på ca. 15.000 kvm mellem Banegården, Lundevej og 
Asylgade – bl.a. remisen og selve stationsarealet. Arealet kan dog først omdannes fysisk, når 
Letbanens aktiviteter er flyttet til Rude Havvej. 

Arealet syd for Pakhuset er sat til at skulle forskønnes i 2026. 

3. Etablering af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder etablering 
af lokaler

3.1. VitaPark – arbejdende værksteder, mødesteder mv.

På et møde med Lokalrådet for VitaPark den 8. juni 2021 kom der yderligere konkretisering til 
ønskerne for at skabe og understøtte værksteder og mødesteder som del af sundhedstilbuddene. 
Et par af lokalerne i VitaPark er blevet ledige, og der arbejdes nu med konkrete planer for, hvordan 
disse tidligere meget sygehus-orienterede lokaler bedst mulig kan udvikle sig. Evt. som et 
mødested, som et ungdomskultursted, som et præsentationssted for anden kulturel udfoldelse eller 
måske andre og mere sundhedsorienterede aktiviteter. 

Udsmykning fra VitaPark

OLO er et andet spændende projekt og dækker over Odder Lille Oplevelsesplads.

Der hvor Odder lille Friskole smelter sammen med VitaPark vil man bygge OLO.  OLO bliver nabo 
til Odders nye Sundhedshus, Odders nye daginstitution, Odder lille Friskole, VitaParks mange 
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virksomheder, kunstnere og sundhedsaktører, Ole Grøns kunstværk ‘To på Tur’ samt beboerne i 
boligforeningen på Præstelunden.

OLO bliver starten eller afslutningen på den kile, som med tiden bliver skabt via udviklingen af 
midtbyen, hvor sammenhængen mellem butikslivet, Folkeparken, Remisen, VitaPark og OLO skal 
forbedres.  

Visionen er at skabe en oplevelsesplads, hvor børn og unge har lyst til at opholde sig, bevæge sig, 
udfordre sig selv, mærke fællesskab, lære, være nysgerrige, vil blive inspireret og blive imponeret.

Derfor skal OLO tegnes og bygges så det skiller sig markant ud fra alt andet, som er set tidligere, 
og med kerneværdierne sundhed, bevægelse, natur, klima og læring. 

OLO skal skabes i et samarbejde mellem Odder lille Friskole, Odder Kommune og mange flere… 
og med Odder lille Friskole som ansvarlig og initiativtager. Finansieringen er ikke endelig afklaret 
og er ikke indeholdt i væsentlig grad i nærværende områdefornyelsesprograms selvstændige 
økonomi. Det forventes, at OLO skal finansieres bl.a. via støtte fra fonde som f.eks. Salling 
Fonden, Nordea, RealDania mfl. 

Delprojektet 3.1. VitaPark – arbejdende værksteder, mødesteder mv. vil blive realiseret løbende i 
perioden 2021-2024. 

3.2. Remisen (værksteder) / remisearealer

Som omtalt under 2.3. Arealet syd for Pakhuset overtager Odder Kommune remisen 
(værkstedslokaler) og remisearealer på ca. 15.000 kvm via et mageskifte med Letbanen. 

Efter mageskiftet har hverken Letbanen eller Midttrafik længere brug for andet end stoppesteder 
ved banegården, idet busser og letbane fremover skal ud på Rude Havvej for at ”overnatte”, blive 
vasket, serviceret mv.

I forbindelse med beslutningen om mageskiftet af arealet er det ikke endeligt fastlagt, hvad der 
konkret skal ske med området, men man vurderer, at arealet passer godt ind i udviklingsplanen. 
Der er bl.a. tanker om, at remisen kan bruges til nye boliger, evt. uddannelse og evt. kreative og 
kulturelle aktiviteter. 

Udviklingen af området forventes sat i udbud, evt. inkl. en arkitektkonkurrence, og det bliver en 
væsentlig opgave for områdefornyelsen og projektlederen også i den forbindelse af sikre borger- 
og interessentinddragelse i forhold til de mange berørte parter i området. 

Gennem udvikling af remiseområdet vil der også blive skabt en naturlig forbindelse mellem Odder 
bymidte på den ene side og VitaPark på den anden side.
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Remisen i baggrunden og dele af remiseområdet

Man forventer at planlægningen af Remisen kan påbegyndes i 2022-2024, når mageskiftet har 
fundet sted, og den fysiske udvikling i 2024-2026.  

3.3. Centralhotellet – mødested, kulturel aktivitet mv. 

Centralhotellet fremstår som en smuk afgrænsning af Odder Torv mod nord, og hotellet har 
gennem mange år været et naturligt midtpunkt for livet i Odder. Men de seneste år har 
Centralhotellet levet en omskiftelig tilværelse med forskellige ejere, og der har været udfoldet et 
stort arbejde for afklaring af bygningens fremtidige anvendelse.

I den forrige ejers tid – og som led i forberedelsen af nærværende områdefornyelsesprogram – 
blev der ansøgt om et for-projekt i samarbejde mellem ejeren, kommunen og Realdania. Formålet 
var bl.a. at få afklaret, hvad bygningens forskellige dele kan anvendes til i fremtiden. 

Pr. 1. juni 2021 er ejendommen blevet overtaget af en lokal investor. Den nye ejer har indvilget i at 
overtage de forpligtelser og undersøgelser, den igangværende realisering af for-projektet kræver, 
og ejeren ser positivt på et evt. fortsat udviklingssamarbejde med kommunen og Realdania.  

Som en del af arbejdet med byudviklingsstrategien og områdefornyelsen har Odder Kommune haft 
lejet butikslokalet på Centralhotellet og afprøvet forskellige sociale og kulturelle aktiviteter. Denne 
aktivitet vil fortsætte i en del af gennemførelsesfasen. 
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Centralhotellet i Odder 

Områdefornyelsesprogrammet har afsat et beløb, der kan anvendes til f.eks. videreudvikling af for-
projektet, være med til at skabe midlertidige aktiviteter af forskellig karakter i bygningen og/eller 
f.eks. være med til at afklare om hele eller dele af bygningen i fremtiden kan indrettes som anker-
punkt for bylivet i Odder. Evt. som bibliotek med elementer fra andre kultur- og socialinstitutioner 
så som musikskole, ungdomshus, ungemiljø, borgerhus eller andet. 

De kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger i relation til Centralhotellet vil foregå løbende i 
perioden 2021-2026. 

4. Etablering af særlige trafikale foranstaltninger

4.1. VitaPark – stier, trafiksikkerhed, parkering, forskønnelse

Parken til VitaPark er udviklet som et rekreativt areal ved det tidligere sygehus i Odder. I dag er det 
et særdeles afholdt og benyttet grønt åndehul, der bruges af VitaPark, af Odder lille Friskole og af 
mange andre grupper og borgere i Odder. 

Odders nye Sundhedshus er ved at blive etableret i VitaPark, og Lokaludvalget for VitaPark 
fremhævende i programfasen, at det er vigtigt, at der ikke bliver ”taget mere af parken”. Parken 
nydes af mange, og den bør fremhæves, styrkes og bruges af endnu flere. 

Parkeringsforholdene i og omkring VitaPark skal løses som del af udviklingsplanerne for VitaParks 
fremtid, samtidig med at trafiksikkerheden øges i takt med at der kommer stadigt flere brugere af 
området. 
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VitaPark, hvor bl.a. Odder Sundhedshus er under opførelse. Huset vil efter planen være klar til indflytning i slutningen af 2022.

Delprojektet med stier, trafiksikkerhed, parkering, forskønnelse mv. forventes realiseret i 2023. 

4.2. Forbindelse mellem VitaPark og Rosensgade – udfyldning

Området VitaPark er beliggende i områdefornyelsens østlige ende – og dermed på ”den anden 
side” af Banegården, Pakhuset, Remisen og remisearealerne. 

En række af de øvrige delprojekter omfatter elementer, der medvirker til at skabe eller forbedre en 
bedre sammenhæng mellem Odder bymidte og VitaPark. 

Det gælder f.eks. 2.3. Arealet syd for Pakhuset, 3.1. VitaPark – arbejdende værksteder, møder 
mv., 3.2. Remisen (værksteder) / remisearealer, 4.1. VitaPark – stier, trafiksikkerhed, parkering, 
forskønnelse og 4.5. Holsteinsgade, Dommerpladsen, Centrumpladsen, Aaparkeringen – 
forskønnelse. 

Men for at kunne udfylde og etablere de sidste mulige ”huller” mellem de nævnte delprojekter, er 
det prioriteret at afsætte en pulje til at sikre forbindelsen mellem de to områder; bymidten og 
VitaPark. 

På mødet den 8. juni 2021 med Lokaludvalget for VitaPark blev der givet opbakning til delprojektet, 
og det blev nærmere aftalt, at Lokaludvalget vil blive løbende inddraget under 
områdefornyelsesprogrammets gennemførelsesfase bl.a. i forbindelse med at skabe endnu bedre 
forbindelser. 
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Forslagene fra lokaludvalget til styrkelse af forbindelsen mellem de to områder var bl.a. 
stier/”transportbånd” gennem banearealet og Lejerbos bebyggelse, der med et godt bredt strøg 
kan styrke fremkommeligheden.

Lillegade (og skjult bag den Asylgade og VitaPark) set fra Odder Station… hvordan får vi skabt flere gode forbindelser til VitaPark?

Delprojektet forventes realiseret i 2026, men planlægningen vil kunne opstartes tidligere.  

4.3. Dele af Nørregade – overgangen fra ”det robuste område”/Kvickly-området til 
Folkeparken

Område nord for Nørregade betegnes i Udviklingsstrategien for Odder bymidte som ”det robuste 
område”, og området omfatter bl.a. en række store dagligvarebutikker, herunder landets største 
Kvickly. 

Folkeparken etableres bl.a. for at medvirke til at skabe et rekreativt og grønt byrum centralt i 
Odder, men også for at sikre en endnu bedre forbindelse mellem ”det robuste område” og området 
ved Torvet og Rosensgade med de mange specialbutikker, Centralhotellet mv.

For at fuldende den gode og attraktive forbindelse mellem de to områder er det vigtigt, at ”krydset” 
på Nørregade, hvor overgangen mellem ”det robuste område” og Folkeparken kommer, bliver 
etableret på en måde der både sikrer bilister og bløde trafikanter, men også indbyder til at man til 
fods bevæger sig mellem de to områder. 

Delprojekt 4.3. forventes realiseret i 2024, når Folkeparken er færdiggjort. 

4.4. Cykelparkering, cykelopladning mv. ved Tornøegade

Som serviceareal til Odder Banegård med såvel station for Midttrafiks busser som endestation for 
Letbanen er det besluttet at etablere et avanceret cykel-parkerings- og -serviceringssted. 
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Stedet skal udformes i overensstemmelse med et udarbejdet projektforslag og i samarbejde med 
og efter tilsagn om medfinansiering fra Trafikstyrelsen. 

Der etableres med projektet flere og mere tidssvarende cykelparkeringspladser. Der var tidligere 
117 pladser og dette forventes med projektet at stige til 285 pladser. Der skal både være pladser 
på terræn og i stativer i to etager, samt særlige pladser til el-cykler og ladcykler. 

Trafikstyrelsen har bevilget ca. 1,5 mio. kr. mod at Odder Kommune også selv anvender ca. 1,5 
mio. kr. 

Delprojektet forventes påbegyndt i 2021, udviklet endeligt i 2022 og realiseret fysisk i 2023.

4.5. Holsteinsgade, Dommerpladsen, Centrumpladsen, Aaparkeringen – 
forskønnelse

Disse fire gade- og byrum fremstår i dag som aflastningsarealer til trafik og parkering, og de er 
særdeles vigtige for adgangen til og opholdet i bymidten. 

Inden for de afsatte økonomiske rammer skal det nærmere afklares, i hvilket omfang det er muligt 
at omlægge og forskønne f.eks. Holsteinsgade. 

Parkeringsarealerne på Dommerpladsen, Centrumpladsen og Aaparkeringen har ligeledes 
betydelige forbedrings- og forskønnelsespotentiale, og det bliver således en vigtig opgave i 
gennemførelsesfasen at få etableret et tæt samarbejde med byens interessenter om mulighederne 
for omlægninger og forskønnelser på en eller flere af disse lokationer. 

Aaparkeringen mellem Rosensgade og Nørregade

Til delprojektets realisering er der afsat 2 mio. kr. i 2026, men udviklingen af et eller flere af disse 
gade- og byrum vil blive påbegyndt inden, således at der foreligger endelige og detaljerede 
projekter i god tid forud for realiseringen.
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5.  Etablering af særlige foranstaltninger til klimatilpasning

5.1. Klimaboulevarden – Aabygade

En anden vigtig forbindelse mellem Det Robuste Område og bymidten med Torvet, specialbutikker 
og Centralhotellet (ud over Folkeparken) udgøres af Aabygade. Gaden fremstår i dag noget 
nedslidt, men det er besluttet både i Udviklingsstrategien og med nærværende 
områdefornyelsesprogram, at Aabygade omdannes til en grøn Klimaboulevard og en attraktiv 
trafikal forbindelse mellem de to handelsområder.

Aabygade omdannes således til en (muligvis) ensrettet forbindelse fra Nørregade til Rosensgade 
med regnbede, beplantning og bredt fodgængerforløb. 

Delprojekt 5.1. Klimaboulevarden – Aabygade forventes realiseret i 2024-2025. 

Aabygade - både her over og under – ønskes omdannet til Klimaboulevard
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Aabygade med Kvickly i baggrunden

6. Lokal forankring af indsatsen efter gennemførelse af en beslutning om 
områdefornyelse

6.1. Partnering kommune-erhverv – aktiv investeringsfremme

Et særdeles spændende initiativ er samarbejdet om en Citymanager mellem Odder Kommune på 
den ene side og byens erhvervsdrivende samlet i handelsstandsforeningen Køb Odder samt 
UdviklingOdder på den anden side. Funktionen er forankret i udviklingssekretariatet 
UdviklingOdder, der fysisk har til huse i Vokseværket, der er en del af VitaPark. 

UdviklingOdder er en medlemsorganisation, stiftet af kommunen og erhvervslivet i fællesskab.

UdviklingOdders formål som erhvervsråd i Odder kommune er at:
- samle, styrke og servicere erhvervslivet i kommunen,
- søge medindflydelse og være initiativtager og koordinator for projekter, der kan virke til fremme 
for udviklingen i Odder Kommune,
- være initiativtager til og deltager i debat i forhold, der direkte og indirekte har indflydelse på den 
lokale udvikling.

UdviklingOdder har ca. 300 virksomheder som medlemmer, og medlemmerne samles til en lang 
række arrangementer i løbet af året.

Citymanagerens opgave bliver at bidrage til liv og engagement i Odder by samt at bidrage til 
styrkelsen af samarbejdet mellem handel og kultur. Opgaven er også at være med til at tiltrække 
kunder til byens detailhandel og at være bindeled mellem Odder Kommune og KøbOdder.

Funktionen skal også arrangere og koordinere bl.a. aktiviteter og events i byen, være bindeled 
mellem de forskellige organisationer i byen, samt servicere medlemmer og bestyrelse i KøbOdder 
mv. Alt med henblik på at forankre indsatser beskrevet i nærværende program til glæde for Odder 
bymidte. 
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Billede fra Torvet, der viser juleudsmykningen i 2020. 

I den forbindelse bliver det vigtigt at kunne skabe spændende aktiviteter og byrum, som gør det 
attraktivt at opholde sig og handle i bymidten, at engagere handlende, foreninger, frivillige og 
kulturaktører i at gennemføre events, der fremmer livet i bymidten samt at kunne markedsføre og 
kommunikere om bymidten.

Citymanagerens funktion bliver også at aktivere nærværende Områdefornyelsesprograms 
Investeringsredegørelse, herunder at sikre at der kommer så mange afledte investeringer som 
muligt efter realisering af områdefornyelsens mange delprojekter. 

4. Budget-, tids- og handlingsplan

Områdefornyelsen i Odder bymidte er ikke initieret af statslige rammemidler men derimod af et 
stærkt ønske om at realisere den i 2019 vedtagne udviklingsstrategi for området. 

De ambitiøse delprojekter, der indgår i udviklingsstrategien og nærværende 
områdefornyelsesprogram kan kun realiseres indenfor 5 år, fordi udgifterne til områdefornyelse 
giver mulighed for en ekstraordinær låneadgang på 95 % af nettoudgifterne.

Fra ordinær ramme til byfornyelse fra 2018 er dog disponeret ca. 38.000 kr. som statens bidrag til 
områdefornyelsen. Derudover bidrager Realdania med 7,5 mio. kr. inkl. fondsmoms (betales af 
Odder Kommune) til realisering af Folkeparken, ligesom Realdania har bidraget til 
udviklingsplanerne for Centralhotellet. 

I områdefornyelsens delprojekter er også indeholdt mulighed for realisering af et projekt for 
moderne og avanceret cykelparkering, cykelopladning mv. mellem Banegården og Tornøegade. 
Trafikstyrelsen bidrager i den forbindelse med støtte på 1,5 mio. kr. 
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Budget-, tids- og handlingsplan som del af områdefornyelsesprogrammet – se større udgave af skemaet bagerst i programmet. 

Den ekstraordinære låneadgang for udgifter på den kommunale konto 015 til byfornyelse giver 
mulighed for at belåne udgifterne, men naturligvis ikke en pligt til at låne. I det omfang kommunens 
kassebeholdning mv. giver grundlag for det, kan udgifterne til realisering de enkelte budget år 
afholdes uden belåning. 

Odder Byråd har på møder 7.12.2020 og 12.4.2021 vedtaget at realisere områdefornyelsen 
indenfor det afgrænsede område, med de her i programmet beskrevne delprojekter og til den i 
skemaet ovenfor beskrevne økonomi. 

På byrådsmødet 8.11.2021 forventes programmet politisk behandlet.

Som det fremgår af økonomiskemaet ovenfor, er Folkeparkens realisering prioriteret højt, men alle 
programmets delprojekter vil blive realiseret i perioden fra ultimo 2021 til ultimo 2026. 

5.  Organisering

I programfasen har områdefornyelsen være organiseret således, at projektgruppen har styret 
sagen i tæt og løbende kontakt med interessenterne i bymidten, Odder. Denne organisationsform 
forventes fortsat i den efterfølgende gennemførelsesfase.

Programmet og dets handlingsplan er godkendt af Odder Kommunes Miljø-, Teknik- og 
Klimaudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og af Byrådet i flere omgange. Odder Byråd har 
meddelt de nødvendige økonomiske bevillinger til at alle projekterne under områdefornyelsen i 
Odder midtby kan realiseres. 
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Projektgruppen, der består af repræsentanter fra Odder Kommune og fra sbs rådgivning a/s, 
samarbejder med interessenterne i Odder Bymidte.  Gruppen har i samarbejde med kommunen 
oprindeligt taget initiativet til områdefornyelsen Odder Bymidte og har medvirket aktivt og 
engageret i programfasen. 

Dette engagement og samarbejde forventes fortsat i gennemførelsesperioden. 

Projektgruppen har i programfasen bestået af 

Projektleder Louise Holmegaard

Teknisk Chef Casper Grønborg

Desuden har konsulent Mogens Dam Lentz, sbs rådgivning a/s, bistået Odder Kommune under 
hele forløbet. 

I gennemførelsesfasen skal de relevante forvaltninger - i samarbejde med interessenterne i Odder 
Bymidte og koordineret af projektlederen for områdefornyelsen - stå for realisering af de enkelte 
delprojekter, der er indeholdt i Områdefornyelsesprogrammet.  

Det er afgørende for en succesfyldt gennemførelse, at interessenterne i Odder Bymidte - 
repræsenteret ved bymidteforum mv. - er inddraget i betydeligt omfang i udformningen og 
realiseringen af de enkelte projekter.  Derved opstår der et stærkere ejerskab til de realiserede 
delprojekter og områdefornyelsen som helhed fra starten, og hvorved hele eller dele af det daglige 
”ansvar” for projekternes videre succes bliver styrket i væsentligt omfang.

Odder Kommunes Miljø-, Teknik- og Klimaudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd (efter 
1.1.2022; Kommunalbestyrelse) vil i takt med delprojekternes nærmere udvikling løbende tage 
beslutninger om den detaljerede realisering af delprojekterne.  

6. Investeringsredegørelse

I forbindelse med udformning af et byfornyelsesprogram stilles der krav om, at der som del heraf 
skal udarbejdes en investeringsredegørelse, som angiver mulighederne for private og offentlige 
investeringer i området. 

Investeringsredegørelsen er et strategisk dokument, et redskab, som kan hjælpe kommunen med at 
rette opmærksomhed på byområdets uudnyttede økonomiske potentialer og skabe 
forudsætningerne for øgede private investeringer i byområdet. 

Formålet med nærværende investeringsredegørelse er at styrke investeringslysten for alle 
interessenter i og omkring området, herunder ved information om hvad der med sikkerhed skal ske 
de kommende år i perioden fra 2021 til 2026. Men formålet med hele 
områdefornyelsesprogrammet og dets realisering af Udviklingsstrategien for Odder bymidte er 
overordnet i det hele taget at styrke grundlaget for fastholdelse af en levende bymidte med aktive 
erhverv, mange besøgende og en fortsat positiv udvikling. 

Citymanageren skal i et offentligt-privat samarbejde mellem Odder Kommune, UdviklingOdder og 
KøbOdder medvirkende til at forankre indsatsen efter områdefornyelsen og samtidigt løbende over 
gennemførelsesfasen 2021-2026 sikre nye investeringer i området fra private og andre sider. 
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Det bliver også Citymanagerens rolle i et BID-lignende samarbejde (Business Improvement 
Districts) med lodsejere og butikslivet i og omkring området at sikre, at placering af bymidtens 
funktioner og tilbud sker så velovervejet og strategisk, som det er muligt. 

Efter et mageskifte erhverver Odder Kommune Remisen og banearealerne centralt i området, og 
det forventes at der på dette areal vil kunne ske en betydelig byudvikling. Der kan være tale om 
såvel nybyggeri til boliger som kulturelle aktiviteter. Områdefornyelsen, Citymanageren, 
projektgruppen mfl. skal være med til at udvikle området. 

Remisen (værksted) og dele af remiseområdet set fra Lundøvej.

Langs Odder Å er der vest for Folkeparken udlagt større parkeringsarealer; Aaparkeringen. Mellem 
Aaparkeringen og Rosensgades mange erhverv, butikker og boliger synes der umiddelbart 
betydelige muligheder for en vis fortætning. Flere af bagarealerne til ejendommene langs 
Rosensgade ned mod Aaparkering fremstår med betydelige udviklingsmuligheder, og det er en 
stærk forhåbning om, at områdefornyelsens store fokus på og investering i området kan medvirke 
til at fremme disse udviklingsmuligheder. 

Områdefornyelsens samlede aktiviteter i området forventes også at kunne medvirke til fastholdelse 
og ligeledes til realisering af nødvendige fornyelser af specialbutikker, restauranter mv. på 
Rosensgade, Torvet og i området som helhed. 

I den forbindelse har Centralhotellet naturligt en meget vigtig rolle pga. bygningens historie, 
størrelse og netop særdeles centrale placering. Det forventes at Centralhotellet i løbet af den 
kommende periode vil kunne udvikles til igen at få den vigtige og centrale rolle i byen som 
bygningen havde tidligere.

Mens områdefornyelsesprogrammet her udarbejdes og vedtages endeligt af Odder Byråd er det 
nye sundhedshus i VitaPark under opførelse. Der er tale om et nyt sundhedsfagligt videnshus på 
4.400 m² til ca. 75 mio. kr. placeret i VitaPark mellem de eksisterende bygninger til VitaPark 
(tidligere Odder Sygehus) og Odder lille Friskole.
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I sundhedshuset kommer der bl.a. til at være lægeklinikker, træningscenter og korttidspladser. Kort 
sagt bliver de fleste sundhedsfunktioner i Odder samlet under et tag. 

Det forventes at huset kan være klar til indflytning i slutningen af 2022, og fra dette tidspunkt 
forventes det også, at sundhedshuset i VitaPark kan komme til at fungere som et ankerpunkt i den 
østlige ende af området for nærværende program. 

Tæt på dette kommende sundhedshus i VitaPark og ligeledes tæt på Odder lille Friskole forventes 
OLO realiseret i løbet af de kommende år. OLO er, som beskrevet overfor under delprojekt 3.1., 
Odder Lille Oplevelsesplads. OLO skal som nævnt skabes i et samarbejde mellem Odder lille 
Friskole, Odder Kommune og andre interessenter, men finansieringen forventes tilvejebragt 
koordineret med områdefornyelsen med midler bl.a. fra fonde som f.eks. Salling, Nordea, 
RealDania mfl. 

Inspirationsbilleder fra oplæg til OLO

En erfaring fra andre områdefornyelser er, at private ejendomme (såvel ejerboliger, 
boligudlejnings-ejendomme som erhvervsejendomme) i betydeligt omfang vil blive renoveret, 
tilbygget og istandsat for ejernes ”egen regning” men foranlediget af den positive aktivitet og 
energi, der skabes via realiseringen af områdefornyelses mange delprojekter. 

I en undersøgelse fra 2015 redegør Statens Byggeforskningsinstitut (”Private følgeinvesteringer 
ved områdefornyelse”) bl.a. for, at ”Når stat og kommune investerer 1 krone i områdefornyelse, 
investerer bygningsejere 3,5 kroner”. Undersøgelsen viser også, at spin-off er faktor 2,4 i større 
byer men faktor 5,4 i mindre byer. 

Denne aktivitet forventes også i området i Odder bymidte, og projektgruppen under 
områdefornyelsen ønsker at støtte denne forventede aktivitet og investering gennem bl.a. 
rådgivning om strategiske bymidtefunktioner, arkitektoniske forhold og relationer til den omgivende 
by. 

Byfornyelsesrådet i Odder Kommune er etableret i 2017 og er et råd bestående af en gruppe af 
fagligt kompetente repræsentanter for lokale interessenter og organisationer, der skal medvirke til 
at sikre en velkvalificeret dialog om byfornyelse. 

Rådet er rådgivende for Odder Kommune og medvirker bl.a. til fordeling af en årlig økonomisk 
ramme på 300.000 kr. Rådets opgave er i den forbindelse at indkalde og vurdere ansøgninger om 
støtte til renovering eller ny-anlæg, der viser gode eksempler på, hvordan bevaringsværdige 
kulturmiljøer og byområder kan forskønnes. 
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Rådet skal især have fokus på oplandsbyer men er ikke udelukket fra at anbefale støtte også til 
kulturmiljøer, byområder og bygninger inden for afgrænsningen i områdefornyelsesprogrammet.

Bl.a. har Byrådet fra den årlige pulje i 2020 ydet støtte til de indledende forsøgsmæssige 
afklaringer af Centralhotellets udviklingsmuligheder.

Af andre prioriterede kulturmiljøer inden for områdeafgrænsningen kan nævnes Odder 
stationsbygning, Pakhuset og forpladsen, Ting- og Arresthuset samt Polititorvet, Odder Torv med 
bebyggelse (herunder Centralhotellet), og Odder Rådhus med indre gård og p-plads. 

Puljen til byfornyelsesstøtte ydes i henhold til byfornyelseslovens særlige regler og 
kommunalfuldmagten. 

Odder Kommune har hidtil finansieret puljen 100 % selv, og da der pt. ikke er statslige puljer til 
byfornyelse til Odder Kommune kan kommunen ikke indtil videre hente statsrefusion hjem til de 
pågældende byfornyelsesarbejder. 

Men i tilfælde af, at staten igen afsætter rammer til byfornyelse i Odder Kommune vil det være 
oplagt at søge medfinansiering til byfornyelsesaktiviteterne i øvrigt fra puljen. Desuden kan Odder 
Kommune såvel nu som fremover belåne byfornyelsesaktiviteten med 95 % på samme vis som 
med områdefornyelsen.  

Luftfoto – fra konkurrencen om Danmarks Smukkeste Stationsby. 

7. Målsætninger og succeskriterier

Målsætninger

Områdefornyelsens væsentligste målsætning er en fysisk realisering af visionerne i Udvik-
lingsplanen for Odder Bymidte. Delprojekterne i områdefornyelsesprogrammet er formuleret og 
prioriteret i overensstemmelse hermed. 

For Odder Bymidte handler det om, at områdefornyelsen skal følge op på Udviklingsplanens 
overordnede intentioner og arbejde videre med en langsigtet indsats med løbende konkrete 
initiativer og tiltag som kan bidrage til

- at forskønne og forbedre udvalgte gader og byrum i området, 
- at skabe forbedrede forbindelser mellem ”det robuste område” og ”de rekreative og 

raffinerede områder” (mellem Kvickly og bymidten) via Nørregades omlægning og 
Folkeparkens etablering,

- at igangsætte Aabygades nye identitet som Klimaboulevard og forbindelse mellem ”det 
robuste område” og ”det raffinerede område”, 
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- at skabe bedre forbindelse mellem VitaPark og Odder Bymidte, og 
- at forøge de private og øvrige investeringer i og omkring området. 

Det er ligeledes målet at planlægge og gennemføre tiltag, der samlet set skal bidrage til at løfte 
hele området, og via denne målrettede indsats i områdefornyelsen er ønsket at: 

- skabe et mere blomstrende byliv, der gør området endnu mere attraktivt for handlende og 
kulturinstitutioner og dermed også for borgere og besøgende, 

- bevare udvalgsvarehandlen,
- opnå større tilfredshed med nærområdet blandt borgerne, 
- øge attraktionsværdien og ejendomsværdierne i området, og
- forbedre selvfølelsen og identiteten i området – sikre der løbende ”sker noget i byen”

Odder er danmarksmester i god sagsbehandling – fra erhvervsklimamåling pr. 1.9.2021. 

Succeskriterier 

Områdefornyelsen ses som et nødvendigt løft til Odder Bymidte og en løftestang for igangsættelse 
af projekter relateret til Udviklingsplanen. 

Succeskriterierne for områdefornyelsen er: 

- at realisere, igangsætte, forskønne og forbedre som de 14 delprojekter foreskriver,  
- at forskønnelsen og forbedringer af gade- og byrum skal bidrage til at gøre hele området til 

en endnu bedre og endnu mere varieret oplevelse af bymidten,
- at skabe et styrket fundament for samarbejde mellem forretningsdrivende, beboere, 

bygningsejere og kommunen for at igangsætte en positive udvikling af området,  
- at Rosensgade og området i øvrigt styrkes, så flere ejendomme kan fortsætte som aktive 

forretningsejendomme og andre kan genaktiveres som aktive forretningsejendomme,
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- at definere en ny funktion for Centralhotellet som kan bidrage til områdets positive 
udvikling,  

- at bidrage til at gøre området til en mere varieret oplevelse med mulighed for leg, byliv 
således at flere personer indtager gader og byrum og bidrager til en øget liv i området, og 

- at binde bymidten sammen så den opleves som et samlet hele. 

 
Folkeparken og Klimaboulevarden – som vist i vinderforslaget fra BOGL, 2020. 
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