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Bycoaching til
udvikling af byen

Formålet med bycoachingen 
er at skabe et frugtbart og 
inspirerende møde mellem 
indefra- og udefra perspektivet 
på Odder bymidte .
De to perspektiver på bymidten 
bliver repræsenteret ved 
henholdsvis lokale Byværter 
og Bycoachere fra Aarhus og 
det nære opland. Byværterne 
er aktive borgere, der er med i 
byens Bymidteforum.

De refleksioner, input og ideer, 
der kommer ud af mødet 
indgår som en del af det fælles 
fundament for projektets 
udvikling.

side 

Onsdag d. 6. juni var der inviteret 20 Byværter og 
12 Bycoacher til Bycoaching i Odder.
Til bycoachingen blev de matchet i mindre 
grupper, der sammen skulle på en times 
byvandring forberedt af byværterne. 
Byvandringen skulle omkring de 6 seks 
nedslagspunkter, som fremgår på kortet 
nedenfor. Byværterne havde yderligere forberedt 
personlige pointer omkring byens potentialer og 
udfordringer, som de ønskede input til.
Bycoacherne blev bedt om at sætte sig ind 
i, hvad Odder er for en by fx via kommunens 
hjemmeside og dertil forberede personlige 
pointer om, hvad en god midtby er og spørgsmål 
som de tænkte relevant til byværterne for at 
udfolde mulige potentialer.
Efter en kort introduktion ved Sille Askefrø Bjørn 
og Simone Foss Brink fra Hele Landet - Sociale 
Arkitekter blev grupperne sendt afsted og efter 
en times byvandring blev pointerne samlet op på 
torvet foran Centralhotellet.

På de følgende sider kan du læse hvad der kom 
ud af Bycoachingen.

Torvet Banegårdsgade

Rådhus (p)pladsen

Odder Å
Aabygade

Raupachsgade

http://Helelandet.dk
https://www.facebook.com/Hele-Landet-133838280543050/
https://www.instagram.com/helelandet/
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— Stærk sammenhæng mellem Kvickly og 
bymidten gennem et stærkt ”blikfang” og nogle 
attraktioner på Rådhus(P)Pladsen

— Etablering af Rådhus park/have 

— Rådhuset = forbindelsen til bymidten og torvet 

— En eller to bygninger langs Rosensgade 
nedrives for at skabe en stærk og direkte 
forbindelse

— Oplevelser langs åen, gerne aktiviteter og 
læring for børn ”Vild med Vilje” miljø /bynatur

— Den gamle lægebolig inddrages

— Tænk i sammenhængende byrum gennem den 
6. facade (gulvet)

— Forlæng stemning (langs åen?) / lav 
stemningsskift. Dyrk stemningerne

— Åen udvides med vandbassin evt på 
Polititorvet, der gøres bilfrit

— ”Fang” bilistens opmærksomhed på 
Rådhusgade/Banegårdsgade gennem åbninger til 
attraktive byrum

— Udnyt bagsidestrukturen til at skabe attraktive 
grønne lommer med forskellige ”byrekvisitter” 
som fx bygrills, havemøbler, petanque, outdoor 
fitness, redskaber til leg i åen mv.

— NB kig på Birk ved Herning, og hvordan adgang 
og parkering er løst her

— Det grønne kan bliver endnu stærkere og vil 
klæde rådhuset, så det kan komme til sin ret igen

— Når man står ved kvickly kan man ikke se 
polititorvet – kan vi arbejde med sigtelinjer 

— Udfoldelse for børn er efterspurgt i bymidten.
Vand er mere fedt end legepladser – særligt for 
børn – de vil lege i vand/springvand 

— P-hus bag kvickly

— Når man står ved kvickly kan man ikke se 
polititorvet – sigtelinjer

http://Helelandet.dk
https://www.facebook.com/Hele-Landet-133838280543050/
https://www.instagram.com/helelandet/
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— Hvad er det man ser, når man kommer ind 
med toget? Hvordan finder man bymidten og 
attraktionerne? 

— Holsteinsgade, der ligger lige over for 
banegården er ”røvkedelig” og man får ikke lyst til 
at gå den vej – kan den gøres mere attraktiv med 
belægning og beplantning, eller skal forbindelsen 
etableres et andet sted

— Odder bymidte kan ikke holde liv i to parallelle 
butiksstrøg

— Rådhusgade er hovednerven i byen, men 
den er i dag kun trafikåre for gennemkørende 
trafik – skal man kun se parkerede biler i Odder 
bymidte!?

— Hvordan kan vi fjerne bilerne fra de attraktive, 
smukke og spændende steder i bymidten – hvor 
kan bilerne være?

— Byen skal sætte sig spor, når folk kører 
igennem – kig på Adelgade i Skanderborg 

Det er vigtigt, at der skabes plads til bylivet 
langs — Banegårdsgade / Rådhusgade. Det kan 

fx gøres ved at forrykke kørearealet øst for 
Holsteinsgade, så der bliver plads til et bredere 
fortov og udeservering

REMISEN

— Der er allerede et ungdomsmiljø omkring 
remisen og banegårdsområdet

— Little Culture Club har været aktive omkring 
transformering af remisen og har afholdt 
koncerter der. De er kultur pionerer og forsvinder, 
når tingene bliver for etablerede og pæne

— Vi skal fastholde det rå miljø og lade os 
inspirere af Godsbanen i Århus, her er en kombi 
mellem kommunale tilbud og græsrødder / små 
start ups

— Der arbejdes på at etablere en kulturskole – i 
den sammenhæng burde ungdomklubmiljøet 
i Odder udvikles som alternativ til det store 
sportsmiljø i byen

— Det er vigtigt, at hele området forbliver åbent, 
og ikke bygges til med fx boliger – det kan blive 
et spændende åndehul i byen
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— Torvet skal være bilfrit – i den sydlige ende af 
Holsteinsgade og Boulevarden etableres bus- og 
taxaholdepladser

— Torvet skal fungere i forskellige situationer fx 
med og uden torvehandel

— Torvet møbleres fx med scenegulv, boder, 
bænke, beplantning, kunst mv.

— Det meste torveinventar bør være fleksibelt, 
så  Torvet kan ændre funktioner over 
året(torvetraditioner)

— Konkrete ideer: Orangeri a la Dome of vision, 
der plantes et træ for hver p-plads i byen 

— Strategisk plan for hvor detail butikker skal 
ligge 

— Specialbutikker på Torvet, en god cafe/
restuarant, lokale producenter fra oplandet til 
torve dag: Fru Møller, Holtgård, Økologiens Have, 

Dit Landkøb etc. – Kvickly kan være koordinator

— Central Hotellet skal i spil som Byens Hus!

— Hjertet på torvet

— Bylivet skal koncentreres

— Hvis torvet skal inviterer til ophold, skal der 
arbejdes med bilerne

— Der mangler en ”bund” i torvet

— Er der nok mennesker til at fylde sådan en 
plads?

— Der skal være nogle steder der siger WAUW

— Flotte bygninger – husk vedligeholdelse

— Asfalt stykket foran hotellet fjernes og gøre 
livligt med flere udemiljøer 
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— Åen er den blå nerve i byen, den skal 
synliggøres og aktiviteres som et attraktivt 
åndehul i forskellige sekvenser med forskellige 
funktioner og faciliteter fx: Legemuligheder, 
pauser, fordybelse, natur fitnes, læring mv.

— Der skal tyndes ud i beplantningen og skabes 
et sammenhængende stiforløb fra det omgivende 
landskab og gennem byen – fra Assendrup til 
Norsminde

— Hvor det er muligt skabes åbninger og 
sammenhæng til gågaden

— Der skal arbejdes med bagsider og parkering 
langs åen – grøn parkering og semiprivate / 
private haver – fx Garden Parking eller faciliteter 
til elbiler

— Skal tænkes sammen med de forskellige 
byrum åen løber igennem

— Der skal arbejdes med åens forløb, det må 
gerne blive mere slynget

— Lyden af vand skal forstærkes

— Flere opholdsmuligheder og større værtskab - 
kan vi fx sætte hængekøjer op i sommerhalvåret? 

— Kan vi arrangere nogle sæsonbetonet event, 
fx. i uge 42, tema ’Børne Natur’ - en uge med leg 
og læring for børn langs åen. Koble byens aktører 
så som spejderne m.fl.

— Der behøver ikke være ”pænt” på alle sider
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— Området transformeres fra gågade til gåhave – 
dvs. den kobles til åen, begrønnes og beboerne 
vender deres dagligliv den vej – inspiration fra 
den lille frodige have i Raupachsgade

— Gaden skal fredeliggøres – fx gennem skift i 
belægningen

— Stien langs åen skal føres videre på den anden 
side af vejen mod syd

— Den lille plads for ende af ”Gåhaven” 
skal styrkes som grønt åndehul og kunst fx 
gavlmalerier

— Lagerbygningen skal fjernes(?)

— Det fine miljø ved smedgade skal styrkes og 
bilerne skal væk

— Understregning af at fem veje mødes 
her, dette er en af indgangene til bymidten 
/ invitation til gågaden og handelslivet. Fx 
gammeldags henvisningsskilte

— Byfortætning må ikke blokere for adgang og 
sammenhæng til åen

— Noget skal standse farten 

— Lys er praktisk ikke altid hyggeligt

— Mere kunst på gavlene 

— Gågaden er uforløst i den ende

— Skiltning – orientering 
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— Den øverste del af Aabygade op mod gågaden 
skal fredeliggøres og tænkes som en del af 
gågademiljøet

— Hvad med trafikken, kan den ensrettes?

— Her er et stort potentiale for at skabe 
sammenhæng til åen

— Styrk det blå/grønne forløb, det koster ikke så 
meget

— Små oprydninger her vil have stor effekt

— Grønne byporte ved Nørregade/Aabygade 

— Aabygade i sig selv er ikke interessant, det er 
det der krydser gaden, der er det spændende!
Parkeringen skal fjernes visse steder og erstattes 
med byattraktioner

— P-pladser ved Kvickly / Løvbjerg fx P-hus her?

— Skilte med afstande til ledige p-pladser

— Rådhusets omgivelser skal i spil – og 
rådhuspersonalet skal få lyst til at bruge dem og 
være værter i området

— Den indadvendte bagside ved biografen kan 
gøres mere åben og attraktiv

— Byfortætning – fede byboliger til den unge 
familie

— Byfortætning er ikke kun for beboere også for 
service/handelslive
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