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Torvet spærret for gennemkørsel resten af året
Fra mandag den 21. oktober og resten af året vil hæve/sænke-pullerterne på Rosensgade være i drift som del af en større test. I testperioden vil Torvet således være spærret for gennemkørsel.
Pullerterne er en del af den byudviklingsstrategi, som Byrådet vedtog i
maj. Idéen er at fredeliggøre Torvet, så der kan skabes et levende og
attraktivt miljø med handels- og caféliv, arrangementer og kulturtilbud.

Sagsbeh.
Louise Holmegaard
Tlf. 8780 3459
louise.holmegaard@odder.dk
Dok id. D2019-116474
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”Det er vigtigt for os at få de enkelte tiltag prøvet af, så vi kan finde ud
af, hvad der fungerer – og ikke mindst hvordan. En prøveperiode, der
løber resten af året vil give en masse nyttig viden til det videre arbejde
med byudviklingsprojektet”, fortæller Louise Holmegaard.
Hvad: Fredeliggørelse af Torvet
Hvordan: Spærret for gennemkørsel ved hjælp af hæve/sænke-pullerter
Hvor: Rosensgade ved Torvet 1 og Raupachsgade
Hvornår: 21/10 – 31/12-2019
Hvilket tidsrum: Døgnet rundt, med undtagelse af hverdage kl. 05-11,
hvor varekørsel er tilladt
Hvis du vil vide mere:
https://odder.dk/borger/teknik-miljø/bymidteforum/
Der er også etableret pullerter på den sydlige del af Torvet, ved Holsteinsgade. De er dog ikke en del af testen i 2019, og parkeringspladserne
på denne del af Torvet er derfor fortsat tilgængelige.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for at køre gennem Torvet?
- Har du brugsret til en parkeringsplads, som du kun har adgang
til via Rosensgade eller Torvet, kan du få en gratis adgangsbrik,
så du fortsat kan køre via Torvet.
Butiksdrivende med udvidet eller særligt behov for varekørsel og
borgere med handicapkort er også berettiget til en gratis adgangsbrik.

Hvis du vil vide mere om Odder Kommune eller benytte
muligheden for selvbetjening,
så klik ind på www.odder.dk

Har du brug for en adgangsbrik i forbindelse med flytning eller
lignende, kan du få en adgangsbrik mod et depositum.
Hvordan virker adgangsbrikken?
- Du aktiverer pullerterne ved indkørsel til Torvet ved hjælp af briklæseren. Når du har aktiveret pullerterne, kører de automatisk
ned i jorden, så du kan passere. Når du er kørt over pullerterne,
kører de op af sig selv igen.
Ved udkørsel mod Raupachsgade bliver din bil registreret af en
sensor i kørebanen, og pullerterne kører automatisk ned.
Risikerer jeg, at pullerterne kører op, mens jeg kører hen over dem?
- Nej. To sensorer registrerer, om der er aktivitet ved pullerterne.
Sensorerne findes nede i jorden før og efter pullerterne, og de
måler, om der holder et køretøj oven på. Så længe sensorerne
registrerer aktivitet, bliver de nede i jorden.
Er pullerterne blevet aktiveret, men har de ikke registreret en bil,
kører de op igen efter 30 sekunder.
Du skal altid udvise agtpågivenhed og aktivere pullerterne med
din adgangsbrik. Det gælder også selv om, der er en forankørende. Så er du sikker på, sensorerne registrerer dit køretøj.
Hvordan får jeg fat i en adgangsbrik?
- For at få din adgangsbrik skal du henvende dig til Torben Mørk
og aftale tidspunkt for afhentning. Ring eller skriv til Torben på
tlf. 8780 3659 eller mail torben.moerk@odder.dk
Du skal selv hente din brik hos Fælles Drift og Service, Højmarksvej, 8300 Odder.
Er du ikke beboer eller erhvervsdrivende i området, men har alligevel behov for en adgangsbrik, kan du også henvende dig til
Fælles Drift og Service. Alle henvendelser om særbehov vil blive
vurderet individuelt.
Hvad sker der, hvis jeg mister min adgangsbrik?
- Adgangsbrikken er gratis for de brugere, der er berettiget dertil.
Mister du din adgangsbrik kan du bestille en ny mod et depositum på 150 kr.
Hvad skal jeg gøre, hvis der er fejl på systemet?
- Hvis pullerterne ikke vil køre ned ved brug af adgangsbrik, skal
du kontakte:
o Fælles Drift og Service, tlf. 8780 3663 inden for normal
arbejdstid
(man-torsdag fra 7.00 – 15.45 og fredag fra 7.00 – 12.15)
o Uden for normal arbejdstid kan Østjyllands Brandvæsen
kontaktes på tlf. 8612 1455
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-

Er der problemer med din adgangsbrik, skal du henvende dig til
Torben Mørk fra Fælles Drift og Service på tlf. 8780 3659 eller
mail torben.moerk@odder.dk

Yderligere information
Har du spørgsmål, kommentarer eller idéer, er du velkommen til at henvende dig til projektleder Louise Holmegaard via følgende mail
louise.holmegaard@odder.dk

Med venlig hilsen

Louise Holmegaard
Projektleder, byplanlægger
Team Plan
Teknik & Miljø
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