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FREMTIDEN TONER FREM
I året der gik, var en af de helt store begivenheder, at vi 
efter et års intenst designarbejde kunne vise offentligheden, 
hvordan de 16 letbanevogne og de 26 stationer kommer 
til at se ud. Det skete ved en fremvisning i Odeon og en 
udstilling i Borgernes Hus. Det har været vigtigt for os at 
designe en letbane til Odense. En letbane, der understøtter 
byens udvikling og samtidig klæder byen, og en letbane, 
der er nemt tilgængelig for alle. Vi har gjort os umage med 
alt lige fra det fysiske design til skrifttype, farver og logo, og 
vi har gjort det i samarbejde med mange parter for at skabe 
en flot og funktionel letbane.  

Men der er endnu et par år, til letbanen kører på skinner 
igennem Odense. Lige nu er det anlægsarbejdet, der fylder i 
gaderne, og det på næsten hele strækningen. Vi har her ved 
årsskiftet flyttet veje, fortove og cykelstier på 8-9 km ud af 
de i alt 14,5 km. Vejarbejdet har efterladt en otte meter bred 
korridor, hvor skinnerne skal ligge. De første skinner ses 
allerede på Ørbækvej, hvor de snart støbes fast - det er de 
allerede blevet på en del af strækningen gennem Nyt OUH. 

Netop støbningen af den første skinne var en kæmpe 
milepæl for os, for med skinnelægningen viser vi for alvor 
fremtidens Odense. Støbningen foregik ganske tæt på det 
store kontrol- og vedligeholdelsescenter, hvor byggeriet er 
godt i gang. 

Vi er stolte af at bygge letbanen. Og jeg er er taknemmelig 
for, at et enigt byråd står bag letbanen på trods af, at det 
fører mange gener med sig for naboer, trafikanter og 
butikker at bygge en letbane gennem bynært miljø. Byen 
har været mærket af det i årevis nu, hvilket skaber irritation. 
Men vi oplever også en spirende forventning til, at letbanen 
kommer, efterhånden som det bliver tydeligt i gadebilledet, 
hvad vi bygger. 

Odense Letbane P/S skal dog ikke blot anlægge 
letbanen. Vi skal også sikre, at den kan gå i drift, når vi 
har bygget den. Lige før jul skrev vi efter mere end et års 
udbudsforhandlinger om drift og vedligehold-kontrakten 
under med Keolis Danmark A/S. Det var den fjerde og sidste 

store kontrakt, som vi fik i hus. Det er en stor glæde, at det 
er lykkedes os at lande kontrakten inden for det samlede 
driftsbudgets rammer - ligesom det tidligere er lykkedes 
at indgå alle anlægskontrakter inden for anlægsbudgettets 
rammer. Dermed tegner det til, at vi både kan bygge og 
overlevere en letbane til Odense Kommune, hvor pengene 
passer.  

I 2019 ser jeg frem til at se letbanen materialisere sig i 
Odense - og vi vil holde øje med fremdriften fra luften. 
Som letbaneprojekt synes jeg, det er vigtigt, at vi benytter 
os af den teknologiske udvikling til at føre et optimalt 
tilsyn med arbejdet. Derfor vil vi fremover overflyve hele 
letbanestrækningen med en drone en gang om måneden. 
Og vi vil gerne dele billederne med offentligheden, så alle 
med interesse for projektet kan følge med. 

Tak til alle for et godt samarbejde i 2018 og godt nytår.

Mogens Hagelskær
Adm. direktør, Odense Letbane P/S
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For at sikre vejen til og fra universitetet og i fremtiden 
Nyt OUH for de bløde trafikanter har Odense Letbane 

på vegne af Odense Kommune bygget en ny tunnel 
under Niels Bohrs Alle. For at få tunnelen hurtigt 

færdig, så trafikken på Niels Bohrs Alle kunne blive 
skånet mest muligt, blev betonelementerne til den 
nye tunnel støbt på en fabrik og sænket ned under 

vejbanerne, der var lukket i fire uger i forsommeren. >

DE SIDSTE FORBEREDELSER
Letbanearbejdet har været i gang i Odense i flere år. De 
første par år handlede det primært om at skabe den 
nødvendige plads og bane vejen - både over og under 
jorden - for letbanesporet, så selve anlægsarbejdet kunne 
komme i gang. 

Forsyningsledninger, rør og kabler er blevet omlagt 
langs det meste af letbaneruten, så de ikke er i vejen for 
byggeriet. Derudover er der ryddet mure og bygninger 
nogle steder, så der bliver plads til både skinner, vejbaner, 
cykelstier og fortove i fremtiden. Der er også fældet træer, 
som senere vil blive erstattet med to nye træer for hvert 
fældet træ.

Endelig er broer blevet forstærket, og stitunneler, som skal 
føre bløde trafikanter sikkert under letbanen, er blevet 
ombygget eller endda nyanlagt.

Det fleste af disse indledende øvelser blev afsluttet i 2017. 
Enkelte steder i byen er mindre dele af det forberedende 
arbejde - eller udløbere af det - dog fortsat ind i 2018. 

VandCenter Syd har for eksempel benyttet lejligheden, 
når der alligevel skulle laves omfattende ledningsarbejde 
på en lang strækning gennem byen, til at udføre nogle 
større ’naboprojekter’ i forbindelse med letbanearbejdet. 
På Højstrupvej er der således lavet et nyt, stort 
regnvandsbassin over for Idrætsparken, som Odense 
Letbane senere vil anlægge P-pladser ovenpå. Og på 
Ørbækvej er danmarkshistoriens største ’strømpeforing’ af 
en kloakledning blevet udført i 2018.

Odense Letbane har også været i gang med de sidste 
forberedelser. På Middelfartvej er der for eksempel udført 
en spektakulær flytning af træer, som stod, hvor der skal 
ligge en letbanestation, men som vi gerne vil bevare. 

Og på tværs af Niels Bohrs Alle er der anlagt en helt ny 
stitunnel, der skal sikre fodgængere og cyklister på vej til 
og fra campusområdet. Odense Byråd har bevilget penge 
til tunnelen som et tilkøb til letbaneprojektet - for at styrke 
trafiksikkerheden. I praksis har Odense Letbane bygget 
tunnelen som en del af anlægsentreprisen i området.

>

Tidligt om morgenen onsdag 26. september kunne de 
første cyklister køre gennem den nye tunnel under Niels 
Bohrs Alle. By- og kulturrådmand Jane Jegind sagde i 
selskab med folk fra Odense Letbane og Cyklisternes 
By tak for tålmodigheden til de mange studerende og 
ansatte, der kørte gennem tunnelen på åbningsdagen. 
Det skete med en pose morgenbrød - i alt 1000 
bagerposer blev delt ud til de morgenfriske cyklister.
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>

Onsdag 14. marts fandt en særlig redningsaktion sted. Her blev nogle af de gamle platantræer, der udgør den karakteristiske 
allé på Middelfartvej mellem Christmas Møllers Vej og Hauges Plads, flyttet. Træerne stod, hvor der skal ligge en letbanestation 
og buslommer på begge sider af stationen. Derfor blev de flyttet et par meter længere ind mod husmurene med en stor 
specialmaskine - i stedet for bare at blive fældet. Enkelte af træerne blev flyttet til Møllemarksvej på grund af pladsmangel. 

> VandCenter Syds sidste store projekt i forbindelse med letbanen var 
udgravningen og opbygningen af et nyt, enormt regnvandsbassin 
under jorden over for Idrætsparken på Højstrupvej. VandCenter Syd 
har længe ønsket at udbygge kloaknettet i Bolbro, da kombinationen 
af det lavtliggende område og øgede vandmasser i perioder har givet 
problemer. Det skulle det nye bassin, som måler 40 x 40 meter, og 
som kan rumme 5300 kubikmeter vand, gerne råde bod på.

>

I stedet for at grave kloakken op langs Ørbækvej mellem  
Munkerisvej og Nyborgvej valgte VandCenter Syd at renovere det 

store rør ved at fore røret det med en 140 ton tung ’strømpe’ af 
polyester. Strømpen består af to dele, som svarer til diameteren på 
kloakrøret, der skal fores. Den største har en diameter på 1,5 meter 
og en længde på 370 meter, og den anden har en diameter på 1,3 
meter og en længde på 190 meter. Dermed er strømpeforingen af 

kloakken på Ørbækvej den største nogensinde i Danmark.
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NYE BYRUM OMKRING LETBANEN

>

På Middelfartvej skal letbanen køre på 
midten af vejen - med vejbaner på begge 
sider. Samtidig skal der gøres plads til en 

letbanestation mellem Hauges Plads og 
Christmas Møllers Vej. Det omfattende 

anlægsarbejde har i perioder krævet ekstra 
mandskab fra Barslunds øvrige byggepladser, 

så det kunne blive afsluttet i rette tid.

>
Odense er kendt for de karakteristiske 
’odenseklinker’, der pryder byens fortove. Men 
de gule klinker er en udfordring, når de skal 
flyttes. De er små, og der er mange af dem, så 
arbejdet med at tage dem op kan belaste ryg 
og led. Derfor har entreprenørfirmaet Barslund 
udviklet en ’40-armet blæksprutte’, der kan 
flytte en lille kvadratmeter klinker på én gang 
- samtidig med at der bliver passet godt på 
både klinker og knæ. De odenseanske klinker 
ligger ofte i sildebensmønster. Derfor er det 
vigtigt, at der bliver placeret en sugekop på 
hver enkelt klinke, for at få dem alle med. 

2018 har i høj grad stået i anlægsarbejdets tegn. I løbet 
af året er det for alvor begyndt at blive tydeligt, hvordan 
letbanen vil tage sig ud i gadebilledet. 

Anlægsarbejdet handler om at skabe det otte meter brede 
areal til letbanesporene gennem hele byen. Altså at flytte 
vejbaner, cykelstier og fortove samt at skabe de nye byrum 
og pladser, der skal omgive letbanen. Eneste undtagelser 
er de områder, som bliver nyanlagt i andre sammenhænge 
sideløbende med letbanearbejdet - hvilket primært vil sige 
den nye bymidte på den tidligere Thomas B. Thriges Gade 
og Nyt OUH’s byggeplads i det sydøstlige Odense.

Alle andre steder langs letbaneruten har vejarbejde præget 
året, der gik. Det har medført gener for naboerne og byens 
trafikanter. Men det har også trukket et spor af ny og 

opdateret infrastruktur gennem byen med nyanlagte veje, 
fortove og stier, som forhåbentlig kan holde i mange år.

Letbanens anlægsarbejde er nu afsluttet - eller nærmer sig 
sin afslutning - mange steder i byen. I det kommende års 
tid vil det især være sporarbejdet, som der nu er skabt plads 
til, der kommer til at præge byen. 

Anlægsarbejdet har været delt op i syv entrepriser, som 
er vundet og udført af Arkil (Rismarksvej - Idrætsparken), 
Barslund (Idrætsparken - Odense Banegård Center) og M.J. 
Eriksson (Albanigade - Hjallese Station). 

Den sidste af de syv anlægskontrakter blev underskrevet 
i marts. Udbuddet ramte, ligesom de foregående seks 
anlægsudbud, inden for det afsatte budget. 
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De såkaldte ’bordursten’, som markerer overgangen 
til letbanesporet, kunne ses for første gang i 
marts ved Bilkas P-plads. Bordurstenene er store 
granitblokke på en meter i længden med et tværsnit 
på 30 gange 30 centimeter. I alt skal der lægges godt 
20 kilometer kantsten til Odense Letbane. De flere 
tusinde ton granit bliver leveret af Middelfart-firmaet 
Bent Vangsøe Natursten fra et granitbrud i Portugal.

I løbet af 2018 er anlægsarbejdet kommet i gang på 
hele letbanestrækningen. De fleste steder foregår 

det ved, at al trafikken bliver samlet på den ene 
vejside, så der kan laves vejarbejde på den anden. 
Når de nye spor er færdige, bliver trafikken flyttet 

derover - så det tilsvarende stykke arbejde kan blive 
lavet på modsatte vejside. Her fra Rismarksvej, hvor 
der bliver sat kantstene til ny cykelsti og nyt fortov. >

> Som det fremgår af den samlede tidsplan for 
letbanearbejdet, så er arbejdet nu i gang på det 
meste af strækningen. Anlægsarbejdet (blåt) nærmer 
sig sin afslutning, mens sporarbejdet (orange) vil fylde 
godt i byen igennem 2019. Bemærk at tidsplanen er 
foreløbig, og at den løbende bliver tilpasset.

>
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> I området omkring Benedikts Plads er der generelt lagt rigtig mange 
klinker - både de klassiske, gule odenseklinker på fortovene og 
mørkere klinker på selve pladsen for at markere det nye byrum.

>

Letbaneprojektet handler ikke kun om transport, men også om fysisk 
byudvikling. Det gælder for eksempel på nogle af byens pladser, 

som bliver nyanlagt. Blandt andet Benedikts Plads, der - ud over en 
letbanestation - får et helt andet udtryk med nye vej- og stiforløb, 
gråbrun klinkebelægning, nye træer og grønt samt cirkelformede 

granitblokke, der kan bruges som bænke. Og ikke mindst en hel del 
nye kvadratmeter - fordi herbergets have på den østlige side af den 

gamle Benedikts Plads, som før lå bag en mur, bliver inddraget. 

>

Grillbaren på Benedikts Plads blev tirsdag 18. september flyttet cirka 30 
meter mod øst for at skabe plads til den kommende letbanestation. En 
enorm kran kunne gennemføre det spektakulære løft efter nogle timers 
forberedelser. Se en video fra dagen på odenseletbane.dk/video2018
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I 2018 skulle byens trafikanter vænne sig til en ny, permanent situation omkring Odense Banegård Center. Den tidligere 
busterminal ved Østre Stationsvej er blevet nyanlagt med vejbaner, cykelsti og fortov, så trafikken kan blive ledt bagom - og 
det skete 22. maj. Om et år vil pladsen foran Odense Banegård Center ikke være til at kende igen. I stedet for en firesporet 
vej vil der opstå et nyt byrum forbeholdt bløde trafikanter og kollektiv trafik – med letbanens vigtigste station i centrum.

>

> Arbejdet med at omdanne banegårdens forplads 
er i fuld gang. Pladsen byder blandt andet på en ny 
busbane i vestgående retning med busholdepladser, 
som bliver anlagt med granitsten - og lysere granitsten 
til at markere fodgængerfelter. For at stabilisere 
stenene, når tunge busser i fremtiden skal benytte 
banen, bliver der støbt et tykt betondæk som 
fundament og sat låsebånd af faststøbte granitsten.

>

Odense Letbanes populære digitale kort, hvor man 
kan zoome helt ind på fremtiden med letbanen, fik i 
2018 en overhaling og opdatering, så det nu er endnu 
mere tilgængeligt. Gå selv på opdagelse i kortet på 
odenseletbane.dk/detaljekort
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> På byggepladsen ved Rugårdsvej har 
Barslund lavet gammel vej om til ny 
vej - bogstaveligt talt. Med et stort 
knuseanlæg er asfalt, kantsten og andre 
byggematerialer nemlig blevet omdannet 
til stabiliseringssgrus, som blevet brugt i 
de nye vejbaner.

>

I januar blev det første stykke ’letbane-
vej’ færdigt, så man kunne begynde at 
danne sig et billede af fremtiden med 

letbanesporet. Det skete, da den nordlige 
del af Ørbækvej blev asfalteret.

>

Ved Rosengårdcentret skal letbanen køre 
i siden af Ørbækvej, blandt andet på en 
del af indkøbscentrets P-areal. Derfor blev 
en lille viadukt, som har forbundet den 
nordlige og sydlige P-plads, revet ned og 
dækket til i sommeren 2018.
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>

Odense Letbane har lavet en aftale med Byg til Vækst, som 
forpligter entreprenørerne på anlægsarbejdet til at tage ledige 
i praktik. Det har ikke alene ført til langt flere ansættelser end 
forventet – det har også skabt en model for indslusning i bygge- 
og anlægsbranchen, som rækker videre end letbanen. Mere end 
50 fynske ledige har været i praktik, og størstedelen af dem har 
efterfølgende fået en ordinær ansættelse. Der gælder blandt andre 
Kenny Petersen, som er blevet ansat på M.J. Erikssons byggepladser.

>
Ud over at gøre byen klar til letbanen har anlægsarbejdet 

trukket et spor af opdateret infrastruktur i form af 
nyanlagte vejbaner, cykelstier og fortove med sig langs 
letbanestrækningen - hvilket nogle steder er tiltrængt.

> Igen i år har Odense Letbane allieret sig med skoleklasser langs 
linjen for at sætte lidt kolorit på byggehegnene. Inden sommerferien 
har to 5. klasser fra Tarup Skole således udsmykket over 100 
kvadratmeter pladehegn, som var placeret ved Tarup Center.

>
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De i alt 14,5 kilometer letbane 
skal efter planen stå færdig 

i 2020. Sporarbejdet er 
begyndt, og de første skinner 
er nu lagt ved Nyt OUH samt 

ved Rosengårdcentret.

NU BLIVER LETBANESPORET SKABT
Selvom letbanearbejdet har været i gang i Odense siden 
2015, vil mange nok mene, at det først begynder for 
alvor, når skinnerne bliver lagt, stationer bygget, og 
køreledningerne kommer op. Det er disse ting, de fleste 
forbinder med at ’anlægge letbane’.

I sidste halvdel af 2018 begyndte så endelig det, mange, 
ikke mindst hos Odense Letbane, har set frem til: 
Sporarbejdet. De lange forberedelser er ved årsskiftet 
afsluttet eller tæt på afsluttet på hele letbanestrækningen.

Startskuddet på sporarbejdet lød, da der blev taget 
første spadestik til letbanens store kontrol- og 
vedligeholdelsescenter i Hjallese i april. Siden er de 
indledende øvelser i selve skinnelægningen blevet gjort på 
Nyt OUH’s store byggeplads, hvor den allerførste skinne 
også er blevet støbt i beton umiddelbart inden jul.
Over de kommende måneder vil sporarbejdet brede sig til 

resten af byen, og i løbet af det næste års tid vil det meste 
af det, man forstår ved ’letbanen’, for alvor tone frem i 
byens gader.

Sporarbejdet er den største anlægskontrakt i letbaneprojektet 
med en værdi på over en milliard kroner. Den spanske 
entreprenørgigant COMSA S.A.U. står for arbejdet, men 
har det danske entreprenørfirma Munck Gruppen A/S 
som underleverandør på gravearbejdet i Odense. Den 
portugisiske specialist i kørestrøm og elektriske systemer, 
Efacec, er også med i konsortiet CME-Letbane.

Sporarbejdet ventes at vare til omkring årsskiftet 
2019/2020. Odense Letbane vil holde øje med fremdriften 
på arbejdet og supplere tilsynet på jorden med jævnlige 
droneoverflyvninger - et ægte pionerprojekt, der takket 
være velvillighed fra flere parter er med til understøtte 
visionen om at gøre Odense og Fyn til et dronecentrum.

>

Det første læs skinner til Odense 
Letbane ankom med tog fra 
et stålværk i Luxembourg til 
Kolding i slutningen af august. 
Herfra kommer de med lastbil 
til Odense. I alt skal der lægges 
cirka 3300 skinner til Odense 
Letbane. En typisk skinne er 18 
meter lang og vejer cirka et ton. 

>
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>>
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Fundament af beton, som 
skinnerne bliver støbt ned i

Perroner og fast belægning 
af fx klinker omkring sporet 

Stationsinventar 
og teknik

Græs og 
nye træer

Testkørsel på 
det færdige spor

Master og ledninger 
til kørestrøm

I slutningen af juli blev sporarealet ved Nyt OUH samt langs Hestehaven i Hjallese officielt overdraget til COMSA ved en 
gennemgang af strækningen. Ved Nyt OUH var sporet allerede forberedt ned gennem den store byggeplads, hvor der om nogle år 

vil stå et nyt regionssygehus. På Hestehaven begyndte arbejdet dog med at rydde træer og buske i den østlige ende af vejen. >

> I første omgang handler sporarbejdet om at støbe fundamenter til letbanens kørestrømsmaster samt at lave den såkaldte 
’sporkasse’. Det er letbanens betonfundament, som skinnerne bliver støbt ovenpå. Sporkassen rummer også rør til afvanding 
samt til letbanens kabler og teknik. Derudover består sporarbejdet i at bygge de 26 stationer. Det gælder både perronerne og alt 
det inventar og teknik, som en letbanestation indeholder. Togenes kørestrøm er også en del af sporarbejdet. Langs store dele af 
strækningen bliver der rejst master til at hænge ledningerne op i. Og andre steder bliver de spændt op på de omkringliggende 
bygninger, hvis det er nødvendigt af æstetiske eller pladsmæssige hensyn.



25



26



27

Tirsdag 11. december nåede Odense Letbane 
en stor milepæl, da de allerførste skinner i 
bidende kulde blev støbt fast på Nyt OUH’s 
byggeplads. Borgmester Peter Rahbæk 
Juel var sammen med repræsentanter og 
medarbejdere fra letbanen og leverandørerne 
- samt enkelte nysgerrige borgere - til stede 
for at være vidner til det store øjeblik. Se en 
video på odenseletbane.dk/video2018

>
> Inden skinnerne kan blive støbt fast, bliver de 

hængt op i store stålbukke og tilpasset og 
nivelleret, så de hænger helt rigtigt. Derefter 
bliver betonen støbt op omkring skinnerne.

Det kræver en vis portion tålmodighed at 
være nabo til letbanearbejdet. Som tak for 
tålmodigheden vil Odense Letbane derfor 

invitere beboerne langs letbanen til en række 
’åben byggeplads’-arrangementer, hvor man 

kan komme lidt tættere på og blive lidt klogere 
på arbejdet. Det første af disse blev afholdt i 

Hjallese i november. Der var arrangeret minitog 
til kontrolcenterets byggeplads og guidet tur 

langs sporet - og der blev budt på spansk 
paella til de flere hundrede fremmødte. >
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Tirsdag 24. april tog fire chefer fra Odense Letbane, COMSA, Munck og Efacec de første spadestik til letbanens kontrol- og 
vedligeholdelsescenter i Hjallese. Det store remiseanlæg skal om cirka et års tid stå klar til at modtage de 16 letbanetog.

>
> Anlægget ved Munkebjergvej består af arealer, hvor 

letbanetogene kan holde parkeret om natten, samt en 
bygning på i alt 8.560 kvadratmeter i to plan. Her er blandt 
andet værksted og vaskehal, kontrolcenter til overvågning 
og styring af driften samt kontorer til administration. 
Der er tale om en industri- eller lagerbygning, som der 
allerede ligger en del af området. Odense Letbane har dog 
bestræbt sig på at designe en bygning, som kan blive ét af 
Odenses vartegn set fra motorvejen.

Lige inden jul sendte Odense Letbane for første gang en 
drone hen over sporarbejdets byggepladser. Formålet 

med droneflyvningen er at føre løbende tilsyn. På grund af 
skrappe sikkerhedskrav til droneflyvning i byzoner er dette 

alene blevet muligt på grund af et frugtbart samarbejde 
med det nationale dronecenter UAS Denmark og flere 

lokale droneoperatører samt ikke mindst en velvillig 
indstilling fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der har givet 

dispensation til flyvningen. Dronen er en letvægtsdrone, 
som er vingebåret og ført frem af en lille propel. Den lave 
vægt gør, at dronen ikke udgør en fare ved nedstyrtning. >
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FULDT FOKUS PÅ DRIFT OG ANLÆG
Siden nytår har Odense Letbane fra 2018 fungeret som 
driftsselskab. Det betyder, at ansvaret for driften skal ligge 
hos Odense Letbane, når letbanen åbner - med en operatør 
som daglig forvalter af materiellet. Hele året er der derfor 
blevet arbejdet med det sidste store letbaneudbud, nemlig 
om drift og vedligeholdelse. 

Der har været god konkurrence i driftsudbuddet, hvor fire 
stærke bydere var med i feltet til sidste og afgørende bud. 
Og umiddelbart inden jul kunne Odense Letbane sætte 
et stort flueben, da årets vigtigste milepæl - af mange - 
blev nået: En underskrift på en kontrakt med letbanens 
kommende driftsoperatør.

Vinderen af udbuddet er Keolis Danmark A/S, der også står 
for driften af Aarhus Letbane - og som derfor kommer med 
vigtige erfaringer om at drifte letbane i Danmark. 

Kontrakten på at drifte letbanen i Odense løber i op til 
15 år og har en værdi på over en milliard kroner. Den er 
landet inden for rammerne af det samlede driftsbudget, 

og dermed kan Odense Letbane overlevere sikkerhed for 
driftsudgifterne i mange år frem. Med underskrifterne i hus 
på den sidste sidste store kontrakt i letbaneprojektet er alle 
de fire store kontrakter nu kommet i mål inden for anlægs- 
og driftsbudgettets rammer. 

Derudover har det meste i letbaneorganisationen i 2018 
handlet om arbejdet i Odenses gader. Fra primært at have 
haft de store udbud som hovedopgave er Odense Letbane 
skiftet til en rolle som bygherre på anlægsarbejdet og 
sporarbejdet. Dén rolle stiller store krav til en professionel 
organisation, der både påtager sig ansvaret for at drive 
arbejdet fremad og står på mål for, at det bliver lavet 
ordentligt og med så få gener som muligt for byens 
borgere, erhvervsliv og trafikanter. 

Det har også ført til mindre ændringer i organisationen, 
hvor nye folk er hentet ind for at kontrollere og inspicere 
på den 14,5 kilometer lange byggeplads. Sideløbende er 
samarbejdet med de tekniske rådgivere fra COWI og WSP 
blevet trimmet og styrket.

FAKTA OM OPERATØREN KEOLIS

Keolis er en global virksomhed, som opererer i 16 lande. Hovedkontoret ligger i Paris, og 
selskabet er delvist ejet af de franske statsbaner. 

Keolis er operatør af de fleste former for kollektiv trafik. Selskabet driver blandt andet flere 
metrosystemer, 23.000 busser og i alt 16 letbaner fordelt over hele verden, herunder Aarhus 
Letbane. 

Keolis har 63.000 ansatte på verdensplan og transporterer 3 milliarder passagerer om året. 

I Danmark har Keolis cirka 1500 medarbejdere og har – ud over letbanen i Aarhus – i alt 480 
busser på de danske veje. Blandt andet kører Keolis Danmark bybusser i Odense for FynBus.

I december godkendte 
Odense Byråd 

indstillingen fra Odense 
Letbane, og dermed 

var vejen banet for at 
skrive driftskontrakt 

med Keolis Danmark 
A/S. Det skete onsdag 
19. december ved en 

ceremoni på rådhuset. >
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Odense Letbane har en fast stab af medarbejdere, der inkluderer direktion og administration, projektledelse, servicepersonale og 
kommunikationsafdeling. Dertil kommer rådgivere fra letbanens faste samarbejdspartnere fra COWI og WSP.

>
Odense Letbane har 
stor opmærksomhed 
på sikkerhed på 
arbejdspladsen og udfører 
derfor runderinger, 
uvarslede tilsyn og 
sikkerhedsmøder på alle 
byggepladser. De gode 
eksempler bliver også 
fejret. I november gav 
letbanens arbejdsmiljøchef 
for eksempel brunsviger 
til Barslunds ansatte for 
at ønske tillykke med 
100 dage uden alvorlige 
arbejdsulykker.

>
>

Hvis du ryger, så skal cigaretten 
skoddes, før du går ind på en 

letbaneperron i Odense, for 
letbanen bliver totalt røgfri. Det 
har Odense Letbane indgået en 

aftale med Odense Kommune 
om i juni ved en lille ceremoni, 

hvor Brian Skov Nielsen, formand 
for Sundhedsudvalget i Odense 

Kommune, deltog. Som konsekvens 
af rygepolitikken er der bestilt 

affaldsspande uden askebægre til 
letbanens perroner. Samtidig indgik 

Odense Letbane et partnerskab 
med Røgfrit Odense og indførte 

generelt rygeforbud for letbanens 
personale i arbejdstiden - både 

i anlægsfasen og i driftsfasen. 
Rygeforbuddet gælder også 

besøgende på kontoret og de 
mange byggepladser. 
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MODERNE OG PRAKTISK LETBANE
Én af årets helt store begivenheder var, da Odense Letbane 
kunne præsentere det endelige design af letbanens togsæt 
og stationer - med tilhørende grafisk identitet og nyt logo, 
der vil blive brugt, når letbanen går i drift, forventeligt i 
slutningen af 2020. 

Stikordene for designet er: Lys og indbydende. Funktionel 
og lettilgængelig. Moderne og urban. Nordisk stil med et 
tydeligt Odense-aftryk.

Det flotte design, som ved præsentationen vakte bred 
begejstring, er et resultat af mange menneskers og parters 
arbejde. Arkitektfirmaer og designbureauer har bistået med 
professionel vejledning, så der kan blive skabt en letbane, 
som rammer et højt niveau på både funktionalitet og æstetik.

Det er vigtig, at letbanen både er nem at bruge for alle, og 
at den udstråler noget særligt og giver byen Odense mere 
værdi end blot det rent infrastrukturelle. Letbanen skal være 
en synlig og tydelig markør for det nye Odense, der bobler 
frem mange steder - ikke mindst langs letbaneruten, hvor 
nybyggerier skyder op som paddehatte i disse år.

For at sikre at alle kan bruge letbanen, har Odense 
Letbane i designprocessen allieret sig med en særlig 
’tilgængelighedsgruppe’, som består af repræsentanter 
for forskellige grupper med særlige behov, for eksempel 
ældre, gangbesværede og personer med forskellige fysiske 
handicap. Denne gruppe har givet feedback og input til alt 
fra skrifttyper og farvevalg til funktionel tilgængelighed i 
både letbanevogne og på stationerne.

Når letbanen går i drift, vil den blive kendt med et andet logo end det, der i dag bliver brugt af anlægsselskabet. Logoet er 
udviklet i samarbejde med designbureauet Kontrapunkt. Det består af et ’O’ for Odense og et liggende ’L’ for Letbane. Derudover 

kan logoet også ses som et piktogram for letbanen, hvor O’et bliver til letbanetoget, mens L’et bliver til selve letbanesporet. >

>

Letbanens design blev onsdag 11. april 
præsenteret i Odeon - og efterfølgende på 
en stor designudstilling i Borgernes Hus, 
som over tre uger blev besøgt af rigtigt 
mange nysgerrige. Modeller, vareprøver, 
videoer og plancher gjorde designet til 
en fysisk oplevelse - og gav samtidig 
mullighed for at komme bag om den store 
og grundige designproces. I processen 
er der truffet mange valg og fravalg, så 
funktionalitet og æstetik kan gå op i en 
højere enhed. På odenseletbane.dk/
video2018 kan man se tre videoer, hvor 
nogle af de centrale personer fortæller om 
processen med at skabe letbanens design. 
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Visualiseringer viser, hvordan designet af letbanetogene og stationerne vil spille sammen. Her fra Banegårdspladsen.

>
> Letbanevognene bliver karakteriseret ved to farver: En lys 

beige,  som togene bliver malet i. Samt en rød signalfarve, 
der indgår i logoet, og som blandt andet bliver brugt til at 
markere dørene i letbanevognene. Inspirationen til farverne 
kommer fra byen Odense, som især er kendetegnet ved 
fortove med de karakteristiske, gule ’odenseklinker’  og 
brugen af røde teglsten i mange byggerier. Disse farver 
er knækket en smule, så de også peger fremad - ligesom 
letbanen. Derudover er det især brugen af kontraster, som 
vil præge letbanen. Dørene vil med deres sorte farve stå 
tydeligt frem, ligesom alle piktogrammer og information 
generelt fremstår med hvid skrift på en sort baggrund.

Togenes indre er også præget af lyse toner og et enkelt, 
nordisk design. Input fra tilgængelighedsgruppen har vist, 

at det især er kontraster, der får ting til at træde tydeligt 
frem. Ved at veksle mellem blanke og matte overflader 

samt lyse og mørke farver er det muligt at undgå de 
meget skrappe farver, der ofte karakteriserer kollektive 
transportmidler. Sæderne i letbanetogene er betrukket 

med kvalitetsstof i en varm, rød farve, der indbyder til brug. 
Se en 3D-animation på odenseletbane.dk/video2018 >
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Designet af letbanens stationer har også fokus på, at tilgængelighed, brugervenlighed og flot design går op i en højere enhed. 
Perronerne er i højde med vognenes gulv, så der bliver niveaufri indstigning. Ramper for enderne af stationerne og ledelinjer i 

belægningen sørger for, at alle kan finde vej. Røde LED-lysbånd på master vil markere stationernes hjørner, så man let kan se dem 
på afstand. Stationsdesignet vil være kendetegnet af afrundede hjørner og brug af kontraster, hvor perronkanten samt det meste 

inventar vil blive holdt i mørke farver, mens glasflader på læskurene og god belysning giver overskuelighed og tryghed. >

>

Janik Brandstrup Frithioff og Trine Rask har udviklet en 
særlig skrifttype, som vil gå igen i information fra letbanen 
i drift. Skrifttypen ’Comeo’ er designet til at kunne bruges 
på mange forskellige typer flader, for eksempel infoskærme 
med lav opløsning. Den er funktionel og letlæselig, og 
samtidig er der et lille vink til den tradition, man kender fra 
danske jernbaner og sporvejsselskaber. Det ses for eksempel 
i udformningen af det lille ’g’, hvor sløjfen for neden kun er 
trukket halvt op. I sammenhæng med den nye skrifttype er 
der også udviklet en serie piktogrammer til brug i letbanen.

Designet består af mange elementer. Det gælder for eksempel inventaret til de 26 stationer, hvor der også bliver lagt vægt på 
æstetik og holdbarhed. Firmaet Jessing leverer affaldsspande og bænke. De bliver fremstillet i pulverlakeret stål med siddeflader 
beklædt med Jatoba-træstokke, der både er meget hårdføre, og som også patinerer flot.

>
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KRAVET TIL KOMMUNIKATION STIGER
Der bliver nu arbejdet på hele letbanestrækningen, og det 
seneste år har budt på en del gener for letbanens naboer 
og trafikanterne i byen. Efterhånden som intensiteten i 
letbanearbejdet er steget, stiger kravet også om information 
om projektet og dets betydning i hverdagen. 

Det samme gør antallet af henvendelser med spørgsmål og 
klager. Det har Odense Letbanes kommunikationsafdeling 
mærket tydeligt i 2018, hvor teamet har modtaget fire 
gange så mange klager som i årene før. Derfor er der 
indarbejdet faste procedurer for, hvordan klager bliver 
håndteret, så der kan sikres en god sagsbehandling. 

Men det er ikke kun surt arbejde. Kommunikationsteamet 
har det privilegium både at være tæt på arbejdet i gaderne 
og på byens borgere, hvor der også opleves en stor 
interesse og nysgerrighed for projektet. Det kan man for 

eksempel mærke til forskellige events, som afdelingen 
arrangerer, eller på guidede cykelture langs sporet, som er 
gennemført igen i år hen over sommeren. 

Den mobile udstilling, som er indrettet i en gammel 
skurvogn, har også været på tur i 2018. Selvfølgelig ude 
på strækningerne, hvor arbejdet foregår, men i år har den 
desuden tilbragt nogle vellykkede uger i sommerferien på 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm ved Ringsted, der melder 
om flere tusinde besøgende. Og i efterårsferien var det 
Danmarks Jernbanemuseum i Odense, der lagde hus til.

En anden stor opgave i året, der gik, har været at facilitere 
navngivning af de 16 letbanetog til Odense. For at sikre 
ejerskab har borgerne fået lov til at spille en stor og aktiv 
rolle i navngivningen, der også har medført en til tider 
heftig debat.

I slutningen af året gennemførte Megafon en spørgeundersøgelse på vegne af Odense Letbane - ligesom i de foregående fire 
år. Den viser, at tilslutningen til letbaneprojektet igen i år er faldet en lille smule, hvilket hænger godt sammen med den store 
intensitet i arbejdet, som der har været det seneste år. For første gang er der lidt flere blandt borgerne, der er negativt stemt, 
end der er positive. 42 procent svarer, at det er negativt eller meget negativt, at der bliver anlagt letbane i byen. 39 synes, at 

det er positivt eller meget positivt. Erhvervslivet, som bliver mest påvirket af arbejdet, er dog fortsat positive. Her er 44 procent 
positivt stemt, mens 34 procent har svaret negativt i undersøgelsen. Megafon-undersøgelsen viser også, at der stadig generelt er 

tilfredshed med den information, der er om letbaneprojektet - omend denne tilfredshed også er faldet en smule i forhold til 2017. >

Den mobile udstillingsvogn fik i 
2018 en mindre genopfriskning - 
med ny foliering udvendigt og en 
opdatering af indholdet indenfor. 
Blandt andet for at præsentere 
det endelige design, som blev 
afsløret i løbet af året. Samt for 
at afspejle, at letbanearbejdet 
i Odense nu igen begynder at 
skifte karakter, efterhånden som 
sporarbejdet tager over, hvor 
anlægsarbejdet bliver afsluttet.

>
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Synes du generelt, at det er positivt eller negativt, at der anlægges en letbane i Odense?

I hvilken grad føler du, at du har adgang til information om den betydning, som letbaneprojektet vil få for dig?

Meget positivt

Positivt

Hverken / eller

Negativt

Meget negativt

Ved ikke

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Borgere                  Erhvervsliv

Borgere                  Erhvervsliv
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Det har været et forholdvis ’varmt’ 
år for Odense Letbane i de lokale 
medier. Generelt har dækningen 

været mere kritisk end i de 
foregående år - formentlig ansporet 
af den stigende intensitet i arbejdet. 

Der har naturligvis været mange 
mediehistorier, store og små, 

som kaster et positivt skær over 
letbaneprojektet. Men det er nu 

engang ofte de mere kritiske artikler, 
der trækker de største overskrifter. 

Årets største mediehistorie om 
letbaneprojektet, der hen mod 

slutningen af året medførte massiv 
omtale - også i store, landsdækkende 

medier - handlede således om 
bageren på Hauges Plads i Bolbro. 

Han meldte ud, at han ville lukke sin 
butik - og gav letbanearbejdet og 

forringede adgangsforhold skylden 
for, at omsætningen var faldet med 

80 procent. Denne historie giver 
stadig bølger i debatten, selvom 

bageriet nu tilsyneladende er reddet 
ved et opkøb. I den mere positive 
ende var det især præsentationen 
af letbanens design, der trak gode 
overskrifter. Der var bred enighed 

om, at det valgte design klæder 
byen Odense - og at det er både 

funktionelt, flot og moderne.
>

NAVNENE PÅ DE 16 LETBANETOG
Letbanetogene i Odense skal have hvert sit navn. I 2018 blev alle, der havde lyst, 
indbudt til at deltage i navngivningen. Den foregik i tre faser på hjemmesiden 
mit-letbanetog.dk. 

Mellem hver fase skulle et dommerpanel vurdere de mange indkomne forslag 
og vælge de bedste ud til næste fase. De fem dommere var:  Peter Rahbæk Juel 
(formand), borgmester i Odense. Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense. 
Anker Boye, tidligere borgmester i Odense. Daniel Gjøde, kreativt hoved og 
partner i Stupid Studio. Samt Gitte Andersen, arkitekt og bestyrelsesmedlem i 
Odense Letbane.

I første omgang gik opgaven ud på at finde det samlende tema for tognavnene. 
Her kom der næsten 1500 temaforslag ind fra borgerne, hvoraf dommerkomiteen 
udvalgte et enkelt, ’At rejse er at leve’.

I anden runde skulle borgerne komme med forslag inden for temaet, der skulle 
fortolkes ved at fuldende sætningen ’At rejse er ...’ på en ny måde - som så blev 
oversat til et enkelt tognavn. Igen kom der lige knapt 1500 navneforslag ind.

Tredje fase var en ren afstemning, som kørte på Facebook. Her deltog næsten 
3500, som hver kunne stemme på op til fem tognavne. De 16 forslag med flest 
stemmer bliver de 16 tognavne, som vil fremgå i togene med en illustration.

TOGNAVN  Afledt af: At rejse er ...   Stemmer

BRUNNEREN  ... lige så godt som brunsviger  1898
EVENTYRET  ... at gå på eventyr   991
FRIHEDEN  ... at føle sig fri    889
KOMPASSET  ... hjertets kompas   636
HORISONTEN   ... at udvide sin horisont   571
DRØMMEN   ... at drømme om mere   519
SYMFONIEN   ... at tilføre livet musik   455
PUSTERUMMET  ... et pusterum fra hverdagen  453
LYKKEN   ... at finde lykken   451
FORBINDELSEN  ... at forbinde kulturer   420
OPDAGELSEN   ... at gå på opdagelse   419
GLÆDEN   ... fylde livet med glæde   410
KÆRLIGHEDEN  ... at elske    410
ØJEBLIKKET   ... magiske øjeblikke)   320
HJEMKOMSTEN  ... at komme hjem igen   317
STRØMMEN  ... at flyde med strømmen  287



43

12 meninger.
f y e n s s t if t s t ide nd e
S ø n d a g  4 .  f e b r u a r  2 018

 

           

Redaktion:
Debatredaktør Jens Rasmussen, 
jra@fyens.dk, 65 45 51 75

Opinionsredaktør Peter Hagmund, 
peh@fyens.dk, 65 45 51 76

Suzette Frovin, Kystvej 
25, Nyborg

Kommentar: Forebyg-
gelse er tidens store 
mantra i sundheds-
væsenet. Derfor er det 
mig en gåde, at vi ikke 

griber fat om nældens rod og løser de 
problemer, der har skabt en generation 
af sårbare og ensomme unge. For det 
er ikke de unge, den er gal med. Det er 
det absurde tempo, vi forsøger at leve 
vores liv. 

For mig var det en stor sejr, at vi i Ny-
borg Kommune sidste år fik sat penge 
af til gratis psykologhjælp til unge un-
der 25 år. Men det var også et nederlag. 
Fordi det mest af alt er symptombe-
handling. Et plaster på såret, som ikke 
løser det virkelige problem.

Når så mange unge føler sig ensom-
me og sårbare, er det ikke dem, men 
samfundet den er gal med. Fordi de 
skal skynde sig gennem livet. Hurtigt 
blive færdig og tidligt vide, hvad de vil 
bruge livet til. Og værst af alt, hvis de 
ender i en blindgyde eller falder under-
vejs, så er det deres egen skyld.

Når så mange unge - og voksne - er 
pressede helt ud over det menneske-
ligt mulige, er det tid til forandring. Det 
er derfor, SF har lanceret Ro på-refor-
men. Fordi vi er nødt til at sætte tem-
poet ned. Alle sammen. Ellers falder vi 
døde om, udmattede og ude af stand til 
at være i livet.

Og det handler jo ikke om at blive 
færdig med livet så hurtigt som mu-
ligt. Det handler derimod om at leve 
et godt liv, mens vi er her. Hvad det go-
de liv er, er forskelligt for os hver især. 
Men det er f.eks. ikke at haste sig igen-
nem en uddannelse uden at have hove-
det og hjertet med.

Det er iKKe at føle sig som en  fiasko, 
hvis man får lave karakterer, eller hvis 
man ikke kan finde en læreplads. Det 
gode liv er ikke at blive skubbet i ryg-
gen, fremad, fremad, uden at have mu-
lighed for at stoppe op og trække vejret 
undervejs.

Det tager lang tid at skrue tempo-
et ned, fordi vi har skabt et samfund, 
hvor vi bilder os selv ind, at hurtigere 
er bedre - og at de bedste er dem, der 
løber stærkest. Men konsekvensen er, 
at mennesker falder som fluer, udmat-
tede af livet allerede inden det er kom-
met i gang. 

Det er ikke de unges skyld. Det er 
samfundets skyld. Og ja, det er et struk-
turelt problem, som vi ikke kan lø-
se med hverken psykologhjælp eller 
mindfullness. Vi er nødt til at ændre på 
strukturerne og tage kloge i stedet for 
hurtige beslutninger.

Lokalt kan vi starte i det små. Politisk 
kan vi sikre, at der er praktikpladser til 
de unge, der går på en erhvervsuddan-
nelse. Vi kan skrue ned for den målsty-
rede undervisning. Vi kan sørge for, at 
de unge har et sted at bo. Vi kan gøre 

noget ved ensomheden og sikre, at al-
le har mulighed for at blive en del af et 
fællesskab.

At være ung handler om at finde ud 
af, hvad man er god til. For mange unge 
er frivilligt arbejde en vigtig brik i den 
proces. Fordi de bliver en del af et fæl-
lesskab, fordi de gør en synlig forskel 
for nogen, og fordi de får mulighed for 
at prøve sig selv af i nye rammer - fri fra 
de forventninger, som de møder stort 
set alle andre steder i deres hverdag.

Det tog mig fire år,  før jeg fandt ud af, 
hvad jeg var god til. Efter jeg blev stu-
dent, rejste jeg ud i verden. Jeg lavede 
frivilligt arbejde, og jeg gjorde rent på 
et slagteri, arbejdede i hjemmeplejen 
og på plejehjem, gik med post og var 
handicaphjælper. Det gjorde mig ikke 
dummere. Tværtimod gav det mig vig-
tige livserfaringer, som har været med 
til at gøre mig til den, jeg er.

Vi har brug for at huske, at ting ta-
ger tid - og det samme gør livet. At væ-
re ung er også at have tid til at finde ud 
af, hvem man er - og det kræver for de 
fleste af os nogle omveje at lande det 
rigtige sted. Det burde ikke være spild 
af tid at blive klogere på sig selv og li-
vet. Det er en investering i at skabe hele 
mennesker.

Psykologhjælp til unge og stressepi-
demien blandt voksne er et vink med 
en vognstang om, at det er mere end 
på høje tid, at vi kommer væk fra over-
halingsbanen.

Sundhed.  
Vi skal væk fra overhalingsbanen

CC  Nu er haN på Ny faNget i et forløb, der 
stjæler fokus fra regeriNgeNs udspil og 
siNker forsøget på at relaNcere hele blå 
blok efter efterårets og viNtereNs krise.
thomas Larsen, poLitisk kommentator - om Lars Løkke og kvotekongerne. i BerLingske. ..

.
  s

ta
ts

m
in

is
te

re
n

Kaj Therkelsen, Bispeengen 36, Odense N

læserbrev: Kaj Rasmusssen skriver i sit læ-
serbrev, at den filippinske forfatter, Zabala, 
kritiserer danskerne helt ned under gulv-
brædderne. Nej, hun skriver: "Spørg os dog, 
inden I fælder dommen".

Jeg har spurgt mange muslimer og fældet 
dommen, at nogen efter min mening er pas-
sive eller vil krybe over, hvor gærdet er la-
vest, og i nogle af tilfældene var der en accep-
tabel grund, og i andre tilfælde ikke. Ligesom 
mange, der er født i Danmark, kan tildeles 
denne dom.

Så få dog mere info om dem ved at snakke 
med dem, eller læs min roman "Shadi - en af 
de nye danskere". 
  
 

muslimer. 
Snak mere med dem 

Kirsten Kramhøft, Elsdyrløkken 104B, Odense NV

læserbrev: Der har de seneste mange dage været flere, der høj-
lydt har brokket sig over, at Caroline Wozniacki ikke betaler skat 
i Danmark.

Jeg undrer mig over, at ingen brokker sig over dem, der virke-
lig snyder i skat, og jeg gentager snyder og overfører millioner 
uden om skattevæsenet og i skattely. Andre trækker millioner 
ulovligt ud af firmaer, som de så lader gå konkurs.

Nej, Caroline Wozniacki, som ærligt og uden snyd og med 
blod sved og tårer har kæmpet sig til en fantastisk sejr, hun skal 
kritiseres for ikke at betale skat i Danmark. Jeg græmmes.

Sport.  
Brok, brok og brok

Jørgen Juul Rasmussen, Storkeløkken 62, Kirkendrup

læserbrev: Det netop overståede EM i herrehåndbold vil 
blive husket for en katastrofal og fornærmende dårlig tv-
panorering - ikke mindst ved straffekast.

Langvarige og ligegyldige kamera-fokuseringer henover 
publikum var tillige mere reglen end undtagelsen.

Mesterskaberne vil også blive husket for Fyens Stiftsti-
dendes fremragende dækning af begivenhederne i Kroa-
tien. 

En stor tak til Tommy Poulsen for sportsjournalistik i en 
klasse for sig. Intet mindre end enestående og sublimt.

Sport.  
Sublim dækning

  

dagens brev

Eva Pilgaard Haue, Bernstorffsvej 33, 
Odense C

læserbrev: Vi har i mange år holdt 
Politiken. For nogle år tilbage skrev 
jeg til avisen, at det var meget van-
skeligt som odenseaner at se menin-
gen med at læse Politiken, fordi ho-
vedparten af avisen var optaget af 
læserbreve og artikler, som brokke-
de sig over metrobyggeriet i Køben-
havn. En totalt vanvittig investering 
og ødelæggende for byen var det 
gennemgående negative omkvæd.

Nu har jeg det ligesådan med Stift-
stidende. Først har vi været gennem 
en lang periode med negativiteter 
over lukningen af Thomas B. Thri-
ges Gade ikke kun i læserbreve, men 
også i avisens artikler.

Denne negativitet er næsten for-
stummet nu, måske bl.a. fordi to 
kommunalvalg i træk viste støtte til 
de politikere, der ønskede den store 
byfornyelse.

Nu er det så letbanen, der står for 
skud. Men den er jo vedtaget og un-
der anlæggelse, så hvorfor alle de op-
fordringer om at stoppe byggeriet? 
Det er fuldstændigt det samme som 
med Thomas B. Thriges Gade, hvor 
læserbrevsskribenter igen og igen 
skrev, at alt skulle stoppes, mens 
kranerne rejste sig omkring ørerne 
på os.

Så jeg spørger igen: Hvorfor? Let-
banen er jo ikke kuppet igennem, 
den er vedtaget i en demokratisk 
valgt forsamling efter en lang pro-
ces. Selvfølgelig kan man være uenig 
i flertallets beslutning, men man bli-
ver nok nødt til at respektere den.

Må jeg slutte af med at spørge lidt 
retorisk: Er den mon nogle køben-
havnere eller besøgende i Køben-
havn, der ikke synes, at metroen er 
noget af det bedste, der er sket i Kø-
benhavn i mange år? Nej vel.

Letbane. Stop 
det letbane-brok - 
respekter flertallet

Onsdag 17. januar 2018

Tagtækkervej 8 v. Rosengårdcentret blå indgang · 5230 Odense M

Tlf. 55 98 55 55 · www.asia-restaurant.dk

Kæmpe
aftenbuffet

mandag-torsdag
Kr. 128.-

fredag - søndag
Kr. 148.-

froKostbuffet

aLLe dage Kr. 88.-

Afhent gratis

parkeringsko
rt i

restauranten

faergen.dk/bizz

Rejser du oftere, sparer du op til 30% 
ved at oprette en Færgen Bizz10 aftale.

SPODSBJERG - TÅRS

Genvej med udsigt:
Færgen til Lolland-Falster.
Bizz check-in, Timedrift, 45 min. overfart 

God bistro  og gratis Wifi 

Sejler hver time fra 05:15 - 22:15 på hverdage.

Bil +  9 pers standardbillet, enkelt

265,- 
209,- enkelt v.FærgenBizz10 

Spis om bord 
F.eks. kabyssmørrebrød 
frisklavet fra bistroen

1 stk 4995 3 for 13495

Stærkest på erhverv!

Kontakt os på tlf. 65 45 53 70 eller på erhverv@jfmedier.dk

p
Erhverv+

udkommer
hver

14. dag

 1. SEKTION 6
ODENSE 2

FYN 4-5

247. årgang Uge 3 Nr. 17 Kr. 25,00

1. SEKTION 14-15

Læserne lægger ikke 
fingrene imellem, 
når de hudfletter 

Liberal Alliance

Charlotte Pedersen, Bent Warncke                
og Sander Schmidt Astrup
sasa@fyens.dk

Arbejdet med at få gjort Odense 
klar til letbanen er med sit omfat-
tende gravearbejde og lange køer 
gift  for den fynske busdrift . Fynbus 
vurderer, at letbanebyggeriet har 
kostet 1,5 millioner buspassagerer 
og er hovedårsagen til, at Fynbus de 
to seneste år har mistet 2,6 millio-

ner passagerer. Det står nu til at få 
alvorlige konsekvenser for den re-
gionale busdrift .

- Vi er nødt til at gøre noget dra-
stisk, fastslår Fynbus-direktør Car-
sten Hyldborg.

Fynbus lægger op til hel eller 
delvis nedlæggelse af ruterne 110 
og 920. Det vil ramme passagerer i 
blandt andet Odense, Assens, Faa-
borg. Hvis begge ruter nedlægges, 
giver det en besparelse på 16 mil-

lioner kroner. Det er nødvendigt 
at reducere drift sbudgettet med 12 
mio. kroner for at få enderne til at 
nå sammen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune an-
ser borgmester Hans Stavnsager (S) 
det som en helt uspiselig løsning at 
nedlægge de to ruter, der blandt an-
det sikrer transporten af mange ele-
ver til Faaborg Gymnasium.

- Faldet i antallet af passagerer 
skyldes jo primært ændrede tra-

fi kvilkår i Odense, så det må være 
rimeligt at Odense betaler deres 
del, siger Hans Stavnsager.

I Odense er by- og kulturråd-
mand Jane Jegind (V) enig i, at si-
tuationen er uholdbar.

- Der er ikke taget tilstrækkelig 
højde for de afl edte konsekvenser 
af letbanebyggeriet. Der er ikke af-
sat så meget som en krone til de 
konsekvenser, siger Jane Jegind.

Hun opfordrer Odense-borgme-

ster Peter Rahbæk Juel (S) til at ind-
kalde forligspartierne bag letbanen 
til en diskussion om, hvordan pro-
blemet kan løses, så de negative 
konsekvenser for den fynske bus-
trafi k kan undgås.

Letbane tager livet af fynske busruter
Busserne styrtbløder passagerer på grund af letbanebyggeriet i Odense. To regionale busruter står 

til hel og delvis lukning. Odense må træde hjælpende til, mener midtfynsk borgmester.

 Foto: Michael Bager

Kloge hoveder 
søger gyldne 

muligheder
De fynske kommuner vil have 

tilfl yttere. Klaus Rose er jyde 
og vil gerne bo på øen. Hvis 

han kan få det rigtige job.

1. SEKTION 4-5  

DANMARK 5

Læger inviterer direktør 
for udskældt styrelse
med på vagt - ”væk fra hæve- 
sænkebordenes komfortzone”

1. SEKTION 14-15

Læserne lægger ikke 
fingrene imellem, 
når de hudfletter 

Liberal Alliance
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i november 2016 besluttede 
By- og Kulturudvalget 
at opsige Det Fynske 
Kunstakademi fra sin 
adresse på 4. sal af Brandts 
for at overlade lokalerne til 
museet.

Beslutningen blev siden 
udskudt, men træder i kraft 
med udgangen af juli i år.

samtidig er det fra By- 
og Kulturforvaltningen 
kommet frem, at der ikke 
er lovhjemmel til at støtte 
et kunstakademi med 
kommunale midler. Heller 
ikke selv om det i Odense er 
sket i mere end 30 år.

På udvalgsmødet 23. januar 
2018 besluttede politikerne 
- under forudsætning af 
at Kulturministeriet finder 
en lovhjemmel - at de også 
frem over vil støtte Det 
Fynske Kunstakademi, 
ligesom de vil betale 
flytteomkostningerne.

tirsdag 6. februar skal 
udvalget beslutte, hvor 
den SU-berettigede 
kunstbilledskole skal flytte 
hen.

Kunstakademiet er hidtil 
blevet støttet af staten 
og Odense Kommune med 
henholdsvis 1,4 og 1,7 
millioner kroner.

Fakta
Sagen kort

siden antallet af 
fritidsklubber blev beskåret 
i 2017, har diamanten ligget 
ubenyttet hen. den er sat til 
salg, men tirsdag skal det vise 
sig, om politikerne i By- og 
Kulturforvaltningen er villige 
til at tage den af plakaten 
og tilbyde den til det Fynske 
Kunstakademi. Rektor Lars 
Bent Petersen håber det ikke. 
Foto: nils svalebøg

skal et kunstakademi ligge i 
byen, siger han.

Ligesom fire andre af ud-
valgets syv medlemmer er 
Kristian Guldfeldt netop 
trådt ind i By- og Kulturud-
valget. Men det afholder 
dem ifølge rådmanden ikke 
fra at kunne tage en beslut-
ning om Det Fynske Kunst-
akademis fremtidige place-
ring, få timer efter at de før-
ste gang har set skolens nu-
værende lokaler og sammen-
holdt dem med de to poten-

tielle nye adresser.
Den garanti vil Brian Skov 

Nielsen ikke give.
- Beslutningen skal ikke ta-

ges over hals og hoved. Fore-
løbigt er det, der er sikkert, 
at vi har besluttet at dække 
akademiets løbende drift 
fremover og betale for de 
kommende flytteudgifter. 
Men husk, at på sidste mø-
de valgte vi også at udskyde 
den endelige beslutning om, 
hvor akademiet skulle hen, 
siger han.

Simon Staun (51 61)
sim@fyens.dk
Michala Bøgetoft (63 45 22 77)
mibog@fyens.dk
Jeppe Maagaard Holm (63 45 22 80)
jemah@fyens.dk

Lokalskribent:
Helge Rasmussen, 40 42 44 68 
heras@fyens.dk
  
Redigerende: 65 45 51 86
Jesper Friesmand, jef@fyens.dk 

Malene Birkelund  
mal@fyens.dk

odenSe: Den næste del af let-
baneprojektet på Middel-
fartvej - den, der handler om 
at bygge nye vejbaner, cykel-
stier og fortove langs ruten - 
går midt i denne uge i gang 
på Middelfartvej. I løbet af 
2018 fortsætter det på Sta-
dionvej, foran Idrætsparken 
samt på Vesterbro.

De smukke, gamle pla-
tantræer, der kendetegner 
Middelfartvej, får lov at bli-
ve, men nogle ændringer vil 
der blive undervejs. Enkelte 
træer, som er placeret ud for 
den kommende Bolbro Sta-
tion, skal for eksempel flyt-
tes et par meter ind mod byg-
ningerne, og fra anlægsarbej-
dernes side forudser man en 

del trængsel i det store lys-
kryds, når arbejdet når frem 
til krydset mellem Grønløk-
kevej og Middelfartvej/Ve-
sterbro.

I første omgang foregår ar-
bejdet i den nordlige side af 
Middelfartvej, og når de nye 
vejbaner er klar på den side, 
fortsætter det på den sydlige 
side af vejen.

Hen over sommeren er det 
strækningen mellem Grøn-
løkkevej og Hauges Plads, 
der er under ombygning, og 
så snart arbejdet begynder, 
vil det ikke længere være mu-
ligt at parkere langs kantste-
nen på denne del af Middel-
fartvej. Samtidig bliver fortov 
og cykelsti flyttet ind langs 
husmurene ved etageejen-
dommene langs Middelfart-
vej for at skabe den nødven-

dige plads til letbanen.
Når anlægsarbejdet er i 

gang foran Idrætsparken og 
ned ad Stadionvej til Hau-
ges Plads, bliver Stadionvej 
ensrettet mod syd, mens der 
på Højstrupvej bliver opsat 
et midlertidigt trafiklys. Til 
sidst skal der lægges skinner, 
rejses master og bygges sta-
tioner, inden stationen på 
den nye Israels Plads foran 
Idrætsparken og den kom-
mende parkeringsplads på 
modsatte side af Højstrup-
vej anlægges.

Letbanen ventes klar til 
i slutningen af 2020, og til 
den tid vil der være to letba-
nestationer i Bolbro - én ved 
Idrætsparken og én på Mid-
delfartvej. De to nærmeste 
er ved Sukkerkogeriet og på 
Rismarksvej ved Højstrupvej.

Letbanen rykker 
rundt på træerne
en del af p-pladserne på Middelfartvej ryger, når arbejdet 
med letbanen i denne uge går ind i næste fase.

Jesper Mads eriksen  
jm@fyens.dk

odenSe: FOF Odense-Frederi-
cia-Middelfart begynder nu 
at arbejde på at give menne-
sker et større indblik i hver-
dagsjura - de dagligdags, ju-
ridiske spørgsmål, som kan 
fylde meget i borgernes be-
vidsthed.

I samarbejde med Rets-
hjælpen i Vollsmose vil FOF 
en gang om måneden invite-
re til et gratis foredrag af en 
halv times varighed i hoved-

kvarteret i Vindegade. Bag-
efter er der mulighed for at 
få en personlig samtale med 
en jurist eller jurastuderende 
om hvilket som helst juridisk 
spørgsmål.

Man kan også vælge fore-
draget og rådgivningen uaf-
hængigt af hinanden - og i 
begge tilfælde kan man kom-
me lige ind fra gaden.

Første foredrags- og rådgiv-
ningsdag er onsdag den 7. fe-
bruar.

Kl. 09.30 vil Cecilie Bøn-
nelycke, der er jurastude-

rende på kandidatniveau og 
frivillig i retshjælpen, holde 
oplæg om udfordringer i for-
bindelse med leje af bolig og 
ved fraflytning. Og hun kom-
mer også med gode råd til, 
hvad man gør, hvis ens fly-
rejse på ferien er forsinket 
eller aflyses, og hvad man i 
den sammenhæng har ret til 
og mulighed for.

Efter oplægget - kl. 10-12 
- er der mulighed for at få 
en personlig snak med rets-
hjælpens medarbejdere på et 
kontor i FOF.

Nu kan du få retshjælp hos FOF
en gang om måneden rykker Retshjælpen i 
Vollsmose ind hos oplysningsforbund i Odense.

INDUSTRIVEJ 69 · 5750 RINGE · TLF 62 64 11 10 · WWW.MIDTFYNSBILSYN.DK

Åbningstider:

Mandag - torsdag …8-1

Fredag ........................8-1

Lørdag..........................8-1
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Elektra Kabine-
scooter M100
Køører 15 km i timen
Op til 50 km opladet

Krr.45.995,-

Kyndbøl Symaskiner

Stærmosegårdsvej 10, 5230 Odense M- Tlf. 66178183 - Mobil 24212737

www.symaskinemanden.dk

Autoriseret symaskine forhandler af: BERNINA
JUKI - SINGER - PFAFF - Husqvarna VIKING - BROTHER

Kyndbøl Symaskiner

SYMASKINE!

- Syd Danmarks største symaskine forretning.
Mulighed for instruktion og vejledning eller afhentningspris = Prismatch

- Butik og eget værksted i Odense. - Gratis parkering.
Butikken ligger ca 1 km. fra Rosengprdscenteret og Ikea.

- Symaskine service og reparation udføres på ALLE mærker.
(DK hurtigste service - kun 3-7 hverdages leveringstid)

SYMASKINE-BUSSEN kører ud til skoler og institutioner.
Service udføres direkte på skolen. Symaskinerne bliver klar samme dag.

Ønsker du dig en ny

Eller skal den gamle have et
service tjek?

Kan du ikke undvære din symaskine
når den skal til service?

Kontakt os for mere info.

VIP / Ekspress symaskine service!
Kan du ikke undvære din symaskine

når den skal til service?
Kontakt os for mere info.

fbg.dk/shop

TIGHTS
Til Fars dag, gommen,
eller fødselaren

119,- kr.

Af Anders Melchiorsen

Aarsleff har stået for installering 

af, hvad virskomheden selv kalder 

Danmarks største strømpeforing, 

under den kommende letbane i 

Odense.
Strømpeforingen sker som led 

i etableringen af letbanen, hvor 

Vandcenter Syd sikrer, at alle klo-

akledninger, der krydser eller ligger 

tæt ved letbanen, lever op til krav 

om holdbarhed og kvalitet. Strøm-

peforingen er dimensioneret speci-

fi kt til at kunne holde til vægten fra 

trafi kken på letbanen. Det skriver 

Aarsleff i en pressemeddelelse.

140 ton strømpe
Den 370 meter lange strømpe med 

en diameter på 1,5 meter og en 

vægt på 140 ton lukkede det ene 

spor på Lillebæltsbroen da den 

blev transporteret fra Per Aarsleffs 

fabrik i Hasselager til Odense. Det 

samlede vogntog vejede 210 tons.

- Kloakrøret er 1,5 meter i dia-

meter og bliver renoveret, fordi det 

ligger under de kommende letba-

neskinner. Det er helt essentielt, at 

kloakrør, der krydser eller ligger tæt 

ved Letbanen har en levetid på mi-

nimum 50 år, så letbanedriften ikke 

bliver forstyrret af reparationer i de 

næste mange årtier, forklarer inge-

niør og projektleder Kim Tolstrup 

Jensen fra forsyningsselskabet 

Vandcenter Syd.

Lang levetid
Strømpen er dimensioneret efter 

grundvandsbelastningen, jordbe-

lastningen og den trafi kale belast-

ning fra Letbanen. Strømpeforin-

gen har en forventet levetid på 100 

år. 
Det er Aarsleff Rørteknik der har 

installeret den 370 meter lange 

strømpe i en hovedledning på en 

strækning under Ørbækvej. Hoved-

ledningen ligger placeret direkte 

under Letbanen hele vejen.

Udover at være en central hoved-

færdselsåre rent trafi kmæssigt, så 

er det også er en stor færdselsåre 

under jorden, hvor den transporterer 

regn og spildevand fra et stort op-

land af butikker og private husejere.

Undgår opgravningsarbejde
- På en strækning som denne her på 

Ørbækvej kommer strømpeforing 

virkelig til sin ret. Ledningen ligger 

placeret mellem 4-6 meter nede i 

jorden, og hvis vi skulle grave den 

gamle hovedledning op og lægge 

nyt, så ville det være et kæmpe 

arbejde, tage markant længere tid 

samt blive en langt dyrere løsning, 

forklarer Martin Vingløv Jensen, 

projektleder hos Aarsleff Rørteknik. 

Selve hovedledningen under Ør-

bækvej er i alt 620 meter, men er 

fordelt ud på 5 forskellige strømpe-

foringer, fordi hovedledningen har 

forskellige dimensioner på stræk-

ningen. 
En strømpeforing betyder, at man 

krænger en polyesterforing ind i 

eksisterende, nedslidte kloakrør, 

og derved etablerer et rør inde i det 

gamle rør. Normalt hærder Aars-

leff strømpeforingerne med enten 

damp eller LED-lys. Men når det er 

oppe i denne størrelse, så hærder 

man strømpen ved at pumpe 95 gra-

der varmt vand ind.

Vanskelig transport
- Den største udfordring har egent-

lig været transporten. Selve håndte-

ringen af installationen er forløbet 

smertefrit. Strømpen bliver krænget 

ind i den eksisterende hovedled-

ning direkte fra blokvognen ved 

hjælp af et specielt transportbånd, 

fortæller Martin Vingløv Jensen.

Kloakken skal være ren, for at 

strømpen kan installeres. Derfor 

har Aarsleff opstillet en række store 

pumper langs Ørbækvej for at lede 

regn- og kloakvand over jorden via 

nogle midlertidige rør.

Pumperne kan med en kapacitet 

på op til 1700 liter vand i sekundet 

sikre, at både regn og spildevand 

ledes hurtigt til Ejby Mølle Rense-

anlæg.

Kæmpe strømpe-
foring under 
letbanen
En stor strømpeforing er netop blevet 

installeret i en af de mest centrale og 

vigtigste hovedledninger i Odense.

Pressefoto
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Odense: Hvis du er en af de 
mange, der bruger Niels 
Bohrs Allé mellem Bilka og 
universitet, når du kører i bil 
i Odense, så er der god grund 
til lige at gentænke dine va-
ner inden mandag morgen. 
Fra mandag og cirka fire uger 
frem vil Niels Bohrs Allé være 
spærret på den vestlige side 
af Campusvej-krydset. Her 
bliver en ny, færdigstøbt tun-
nel, som skal sikre overgan-
gen for fodgængere og cyk-
lister i det trafikerede kryds, 
sænket ned under vejbanen. 
Det oplyser Odense Letbane 
og Odense Kommune.

De mange cyklister, der 
dagligt krydser Niels Bohrs 
Allé ved Campusvej, skal ha-
ve en ny tunnel, så de trygt 
kan krydse vejen. For at ge-
nere trafikken mindst muligt 
er Odense Letbane og Oden-
se Kommune blevet enige 
om at få støbt tunnelen på en 

fabrik i forvejen, så den kan 
sænkes ned på stedet.

Dermed kan arbejdet bli-
ve gjort væsentligt hurtige-
re, end hvis man havde valgt 
at støbe tunnelen på stedet. 
Denne proces tager nem-
lig typisk et halvt års tid, da 
man støber først den ene si-
de og derefter den anden, så 
trafikken kan blive ledt forbi 
under arbejdet.

Tunnelsænkningen kræver 
dog et større gravearbejde på 
tværs af Niels Bohrs Allé. Ve-
jen skal brydes op i hele sin 
bredde, og der skal graves en 
rende til tunnelen. Det med-
fører den midlertidige luk-
ning af Niels Bohrs Allé.

Først klar til studiestart
Projektet med at bygge tun-
nelen er igennem de seneste 
måneder blevet detailplan-
lagt, så lukningen af Niels 
Bohrs Allé kun forventes at 
vare i cirka fire uger. Tunne-
len og de tilhørende cykelsti-
er er dog først klar til at gen-

ny tunnel 
lukker vej  
i fire uger
En ny tunnel til cyklister og fodgængere 
til SDU lukker en del af Niels Bohrs Allé 
fra mandag morgen og fire uger frem. 
Til gengæld går arbejdet hurtigere.

åbne for bløde trafikanter til 
studiestart på SDU i septem-
ber.

Bilister, der skal på langs 
af Niels Bohrs Allé, må i de 
fire uger køre en omvej via 
Ørbækvej, Munkerisvej og 

Munkebjergvej.
Fodgængere og cyklister vil 

i forbindelse med den mid-
lertidige lukning af Niels 
Bohrs Allé fortsat kunne 
komme langs Niels Bohrs 
Allé ved at benytte en mid-

lertidig anlagt sti på nordsi-
den af vejen.

Tunnelen under den fire-
sporede vej er et såkaldt til-
køb til letbaneprojektet, som 
Odense Kommune har valgt 
at investere i for at styrke tra-

fiksikkerheden og fremkom-
meligheden for cyklister i 
området. Når Nyt OUH så-
ledes åbner, forventes det, at 
op mod fire gange så mange 
mennesker dagligt skal gen-
nem krydset med både bil, 
letbane, på cykel og til fods.

sådan kommer letbanen til 
at tage sig ud ved ikea på 

Ørbækvej. Kort efter drejer 
den ind ad niels Bohrs Allé for 

at komme forbi sdU og det 
nye OUH. illustration: Odense 

Letbane

Havnen: Fyns politi blev fre-
dag aften kaldt ud til Hav-
nekulturfestivalen i Odense, 
hvor der var opstået slags-
mål mellem nogle unge 
mænd.

En 21-årig mand hav-
de dog ikke til sinds at føl-
ge politiets anvisninger og 
gjorde modstand, da be-
tjentene ville anholde ham. 
Det resulterede i, at den han 
fik en omgang peberspray 
og blev taget med på politi-
gården, hvor han fik lov at 
overnatte i detentionen.

- Han blev løsladt lørdag 
morgen med en sigtelse i 
baglommen, oplyser vagt-
chef hos Fyns Politi, Ken-
neth Taanquist.

slagsmål ved 
havnefestOrtopædi Skomageren

- med hjerte og hånd

Sko til føødder der stiller krav

Åbningstider:
Man-tors: 930-1600

Fredag: 930-1300

Vi er medlem af
Foreningen af Ortopædiske
Håndskomagermestre

Klaus Nielsen Annette Bøje

Benediktsgade 42
tlf. 6619 0188 · 5000 Odense C

odense@skomageren.dk
www.skomageren.dk

Vi er specialisterr
indenfor:
• Ortopædisk fodtøj
• Specialfodtøj fodtøj
• Indlæg
• Forhøjelser
• Reparationer
• Vi forhandler sko fra

Vi kommer
på hjemme-

besøg

Gratis
fodanalyse

www.bene-fit.dk

Følg os på facebook

DIN KROP
er

DIT LIV

Du er velkommen hos

Fysioterapi, træning og vejledning på højt
fagligt niveau,altid med dig i centrum.

Vil du slippe for smerter,
har du behov for genoptræning
eller vil du blot forkæle dig selv,
så kan vi hjælpe dig.

Vidste du at vi leverer
sundhedsydelser til
både private
og virksomheder?

Kontakt os allerede
i dag, så finder vi i
fællesskab den bedste
løsning for dig.

BeneFiT Odense
Stenhuggervej 34 , 5230 Odense M
Tlf. 6615 5050
info@benefit-odense.dk
www.benefit-odense.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03Ode nse

F y e n s s t iF t s t ide nd e
O n s d a g  2 7.  j u n i  2 0 18

 

erik thomsen 
ert@fyens.dk

Centrum: Der er mange år siden man kunne købe bil-
let til en rygerkupé i toge-
ne. Og har man trang til en smøg i ny og næ, så kan man godt glemme alt om at ryge og rejse med letbanen. Her skal cigaretten skoddes alle-
rede inden du stiger ind - og helst længe før du overhove-
det når til en af de 26 letba-
nestationer. Det har Odense Letbane P/S netop indgået en aftale med Odense Kom-
mune om. Det sker samtidig med, at der indgås partner-
skab med Røgfrit Odense. Med partnerskabet arbejder Odense Letbane sammen med Røgfrit Odense om at skabe røgfri fællesskaber - her i den kollektive trafik.

- Det er en helt naturlig ting for os, at letbanen skal være røgfri, da vi ønsker at med-
virke til den generelle ind-
sats for rygestop og mod ry-
gestart. Det vil gælde for både vores personale og for vores 

fremtidige kunder, at letba-
nen skal være totalt røgfri. Det vil sige, at det, foruden i vogne og på perroner, vil bli-
ve forbudt at ryge på alle vo-
res inden- og udendørs area-
ler og i alle vores bygninger. For personalet vil det frem-
over gælde, at de slet ikke må ryge i arbejdstiden. Så med-
arbejderen på det kommen-
de vedligeholdelsesværk-
sted kan heller ikke lige tage en rygepause, forklarer Mo-

gens Hagelskær, der er ad-
ministrerende direktør hos Odense Letbane P/S.

Den 1. juli 2014 blev hele området omkring Odense Banegård Center gjort røg-
fri. Det inkluderede perro-
nerne, men her ryges der indimellem af folk, der ven-
ter på toget.

e-cigaretter er også forbudt
Som konsekvens af rygepoli-
tikken er der således også be-

stilt skraldespande til perro-
nerne uden askebægre, for ci-

garetten må slet ikke ryge på perronerne. Heller ikke dam-
pen fra E-cigaretter vil blive accepteret.

Formanden for Odense Kommunes Sundhedsud-
valg, Brian Skov Nielsen (EL) er meget tilfreds med aftalen med Odense Letbane:

- Jeg er super glad for, at Odense Letbane som partner i Røgfrit Odense nu er med til at realisere vores vision om en røgfri by. Ikke nok med at letbanen kommer til at befri vores Odense for en masse partikelforurening og støj fra dieselmotorer, så bliver per-
roner og vogne også røgfri. Det er total win-win. Vi skal 

gøre det nemt at leve sundt i Odense. Sammen. Det er derigennem vi kan skabe de store forandringer, siger Bri-
an Skov Nielsen.

Halvt års røg
Odense Letbane tager allere-
de nu konsekvensen af ryge-
politikken, så den også om-
fatter de ansatte på det eksi-
sterende letbanekontor. Her vil der et halvt år endnu kun-
ne ryges i selvbetalte pauser uden for letbanens matrikel - fra årsskiftet bliver det to-
talt forbudt at ryge i arbejds-
tiden. Rygepolitikken omfat-
ter også alle rådgivere og be-
søgende hos letbanen.

Letbanen bliver røgfri
der bliver rygning forbudt i både vogne og på stationerne. de ansatte ved letbanen må ikke længere ryge på jobbet.

når letbanen kommer til at rulle fra slutningen af 2020, som her illustreret med en computergrafik, bliver den helt røgfri i både vogne og på stationer. de ansatte hos letbanen må allerede nu kvitte cigaretterne på jobbet. illustration: Odense Letbane

Simon Staun (51 61)
sim@fyens.dk
Michala Bøgetoft (63 45 22 77)
mibog@fyens.dk
Jeppe Maagaard Holm (63 45 22 80)
jemah@fyens.dk
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Helge Rasmussen, 40 42 44 68 
heras@fyens.dk
  
Redigerende: 65 45 51 86
Jesper Friesmand, jef@fyens.dk 
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HERRE HUSET
Langeskov-centret
5550 Langeskov

tøj tiL
damer &
herrer

Tlf 65 38 10 87
www.herrehuset-langeskov.dk

25-70%
SPAR

SKØNNE FYNSKE FRISTELSER

gårdbutikken er åben hver lørdag 10.00-13.00.De Fynske Gårde, Blæsbjergvej 51, 5462 Morud. Tel.: 2911 1215 (Kun 10 km fra Odense C – 7 km fra motorvejen).Vil du være sikker på levering, så bestil på 2911 1215 eller kristian@defynskegaarde.dk

• højrebskoteletter, krogModnede�t����� � ���������� � ���� �����)h������������� � 300 � kun ��. 67,50 ��. ���.
• hakket liMousine bøfkød7-10% ����. 5 �� � kun ��. 375,-
• grill pølser, 3 �����.5 ��� ��. �����, ��� kun ��. 55,-
• Masser af stege, pålæg m.m.

liMousine
kødkvæg

www.��������������.��

- opdræt med
omtanke og respekt

Strandgade 2 · 5300 Kerteminde · Tel. 6532 1605 · tornoes@tornoeshotel.dk · www.tornoeshotel.dk

Morgenbuffet
Serveres hver dag fra kl. 6.30 til kl. 10.00

Brunch
Serveres hver dag fra kl. 10.30 til kl. 13.30

Frokostretter og smørrebrød
Serveres hver dag fra kl. 10.30 til kl. 16.00

Aften
Serveres hver aften fra kl. 17.00 til kl. 21.00

16 meninger.
f y e n s s t if t s t ide nd e
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Redaktion:
Debatredaktør Jens Rasmussen, 
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Opinionsredaktør Peter Hagmund, 

peh@fyens.dk, 65 45 51 76

CC  Alle disse kundeformulArer burde 
slutte med: HvAd mener du på en skAlA frA et 

til 10 om spørgsmålene i denne undersøgelse?
Maise njor, journalist - "jeg får tilfredshedsskeMaer fra banken, pensionskassen, internetfirMaet 

og diverse butikker, og når Man forlader superMarkedet, kan Man trykke på sMileyer. hvorfor gør de 

det?" i berlingske...
.
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Frank Eistrup, Kanslergade 30B, 3. th.,  
Odense C

LæSerbrev: Alt tyder efterhånden på, at Vi-

va indkøbscenter ikke bliver til noget. Hvad 

skal der så ske med den store tomme grund 

midt i Odense?
Mit forslag er, at der bygges en multiare-

na, en arena der kan måle sig med Boxen i 

Herning, og Royal i København, for der er 

ingen tvivl om, at der er behov for en så-
dan arena i Odense, ja til glæde for hele 
Fyn.

Nogle vil så sige, jamen, vi har Odense 
Koncerthus, Odeon, og Odense Congress 

Center, og det er for så vidt rigtigt, men det 

er jo ikke noget, der sætter Odense/Fyn på 

verdenskortet. 
Der skal noget mere og større til, såfremt 

der skal ske noget, der vil noget - se blot på 

Jyske Bank Boxen i Herning. Der sker der 

noget af verdensformat.
Er der ikke nogen i Odense/Fyn, der 

kunne starte et projekt, hvor det odense-
anske/fynske erhvervsliv gik sammen om 

et projekt, der fik en ordentlig arena op at 

stå - en arena der kunne være medvirken-

de til nogle arrangementer, der virkelig vil 

sætte Odense/Fyn på verdenskortet.
Steen & Strøm ville sikkert være taknem-

melige, såfremt der kom nogen og ville 
overtage slagterigrunden, måske uden be-

regning, eller for et symbolsk beløb. 
For der er nok ikke nogen, der i dag tror 

på, at Viva bliver bygget.

Center.  
Glem nu alt om Viva

Tage Jensen, Blanchestræde 4 A, V. 
Skerninge

LæSerbrev: Så kom det sort på hvidt: Oden-

se centrums forretninger lukker en efter en. 

Indtil videre er 73 butikker lukket, så det 

ender med, at Odense bliver en død spø-
gelsesby.

Selvom årsagen er indlysende, vil de an-

svarlige politikere ikke erkende det. An-
lægget af letbanen er skurken.

I stedet for den burde man have anskaf-

fet 15-20 små elbusser, som ville have væ-
ret mere fleksible og hurtigt kunne sættes 

ind, hvor der opstod et akut behov. 
Samtidig havde investeringen været en 

brøkdel.
Ingen mennesker fra det øvrige Fyn kø-

rer til centrum for at handle, når man kan 

få alt i Odense SØ og samtidig ikke har 
parkeringsproblemer, som tilmed er tids-

ubegrænset og gratis derude.
Omsætningen i detailhandlen i centrum 

er på fem år faldet med 416 millioner. 
Samtidig steg omsætningen i Odense SØ, 

bl. a. Rosengårdcentret, Bilka og Ikea med 

499 millioner.
Hvad jeg heller ikke havde forventet, ev-

ner citydirektør Peter Bøgholm ikke at se 

skriften på væggen.
Han fremhæver det store antal af cafeer, 

der er etableret i centrum, men det er jo 
ikke for at drikke caffe latte, at den øvrige 

befolkning fra Fyn kører til Odense for at 

handle.
Anker Boye fik skabt sit eftermæle med 

den letbane og fik ødelagt Odense city 
som handelscentrum for Fyn, men det er 

trist, at han evnede at få flertallet af politi-

kerne i Odense med på den galej.

Butiksdød. 
Letbanen er skurken

Klaus Ewald, 
Kongensgade 38, 
Odense C - advokat

Kommentar: Sagde vi det 
ikke nok - står der som 
bekendt på hypokon-
dernes gravstene.

Hvis man graver en gammel udgave 
af FS frem, hvor jeg sammen med Frank 
Skomager og ejeren af Citykiosken tryk-
kede på den røde knap i forhold til bu-
tiksdøden i Odense, så passer ordspro-
get også meget godt.

Lige som skudsår udgør den mest 
almindelige dødsårsag blandt yngre 
mænd i Malmø, så er de beslutninger, 
byrødderne i Odense træffer, den mest 
almindelige årsag til, at butiksejere må 
dreje nøglen om i Odense centrum.

Den giftige cocktail består i at over-
lade styringen af erhvervslivets vilkår til 
en flok glade amatører på Flakhaven, 
der ikke aner en kæft om at drive forret-
ning, det har sikret syv magre år af bi-
belske dimensioner for de forretnings-
drivende. Cityforeningen burde skam-

me sig ved at have sovet på sin post. Jeg 
foreslår, at den neddrosler til alene at 
have en ansat, der hænger guirlander 
op i gågaderne inden jul.

når borgmeSter Peter rahbæK JueL  er af 
den opfattelse, at byrødderne ikke skal 
drive butikker, så har han evig ret. Så 
ville det først gå helt galt (FS 30. august). 
Men mindstekravet for vælgerne og bu-
tiksejerne må være, at politikerne kun-
ne lære at forholde sig til andet end eks-
terne ekspertundersøgelser. Sund for-
nuft og konsekvens betragtning er en 
god ting i kombination med erfaring og 
så, at de folkevalgte kan forstå betyd-
ning af at have et ansvar for andre men-
nesker.

73 butiksejere har gennem de seneste 
seks år måttet gå fra hus og hjem, flere 
er på vej, mange flere har mærket kon-
sekvenserne af byrøddernes beslutnin-
ger om Odense som trafikalt eksperi-
mentarium.

Færre skatteindtægter, mindre om-
sætning. Men borgmesteren er sikkert 
glad for, at der kommer flere skoleta-

sker inde i bymidten, mens de købedyg-
tige parkerer gratis ude ved Rosengård-
centeret?

borgmeSterenS udenomSSnaK  om årsa-
gen til butiksdøden kunne han have 
optrådt med til HCA Festivalen, som 
en del af eventyret om kejseren, der ik-
ke havde noget tøj på. Hvorfor fik den 
mand godt 30.000 personlige stemmer 
ved kommunalvalget? 

Vi får de politikere, vi fortjener, ud-
viklingen går den vej, vi selv vælger, når 
vælgertække-kompasset er det redskab, 
der kun bringes i anvendelse, hvis man 
som Rahbæk Juel kan invitere til poli-
tisk korrekt dialogkaffe på rådhuset, når 
TV2Fyn har fundet en etnisk kvinde, 
der har følt sig trådt på i en parkerings-
kælder.

Så hvis der var nogen, der troede, at 
politikerne og byrødderne var valgt af 
folket, for folket, og det i hele valgperio-
den, så tager de fejl. Politikere kommer 
og går, kun folket består - hvis de altså 
overlever politikernes beslutninger.

Butiksdød.  
De glade amatører på Flakhaven

Tommy Hummelmose - byrådsmedlem 
i Odense, De Konservative, 
gruppeformand - selvstændig 
erhvervsdrivende

LæSerbrev: Butikkerne i centrum lider, 
og mange må lukke. Konservative fore-
slår gratis parkering under TBT-bygge-
riet, indtil byggeperioden er overstået.

Fra 2012 til 2017 er der blevet 73 bu-
tikker færre i centrum af Odense. Det 
kan læses i den netop offentliggjort 
Cowi-rapport, der kortlægger det kom-
mercielle byliv. Det er meget dårlige 
nyheder, og årsagen til de mange luk-
ninger skyldes uden tvivl de store tra-
fikale udfordringer centrum i disse år 
gennemlever.

Jeg er personligt varm tilhænger af 
de forbedringer, der sker med byen. 
Når forbedringerne er tilendebragt, er 
jeg ikke i tvivl om, at vi vil opleve en 

opblomstring. Men perioden frem til 
dette begynder at ske, er en enorm ud-
fordring for vores butikker. Derfor skal 
vi gøre alt, hvad der er muligt for at sik-
re vores byliv og arbejdspladser rimeli-
ge betingelser. Ét af midlerne kan være 
gratis parkering under TBT-byggeriet.

Den løsning er vi i Konservative var-
me tilhængere af, men modsat står det 
til med Radikale og SF. Radikales Su-
sanne Ursula Crawley udtaler: ”Butik-
kerne må gerne tænke på, hvad der 
kunne gøre dem mere lækre end en til-
svarende butik i et center”. Helt ærligt 
- hvad tror Susanne Crawley egentlig 
en mindre erhvervsdrivende tænker på 
i de mange måneder med røde tal på 
bundlinjen og søvnløse nætter, indtil 
butikken til slut må erklæres konkurs 
eller lukke. Det er respektløst.

SF’s Brian Dybro udtaler: ”Vi vil fak-
tisk gerne have flere til at cykle på de 

korte ture og vælge kollektiv trafik. Det 
fremmer man jo ikke ved at tilbyde 
gratis parkering”.

Gad vide om Dybro ved, hvad det vil 
sige at bo i forstæderne med børn og 
job og en presset hverdag? Vi skal have 
flere til at bruge centrum. Men mon ik-
ke det modsatte vil ske, at færre vil bru-
ge byen, hvis alle skal tvinges på cykler 
og butiksdøden blot fortsætter?

Butikkerne i området har allerede 
betalt en meget høj pris for de enorme 
omlægninger af byen, der de seneste 
år er gennemført. Men vi kan heldigvis 
gøre noget for at hjælpe vores butikker.

Det gør vi ikke med radikales nedgø-
rende forslag om, at butiksejerne skal 
begynde at tænke, eller med SF’s uto-
piske transport- og vækstfatamorgana, 
men det gør vi måske ved at tilbyde 
gratis parkering under TBT-byggeriet i 
byggeperioden.

Butiksdød.  
Gratis parkering under Thriges Gade

Magasinet Bus 7/8 - 2018

Letbaner

Borgerne bestemmer navnene 
på letbanetogene i OdenseOdenseanerne får både det første og det sidste ord, når byens i alt 16 letbanetog skal have et navn.Navngivningen foregår over tre runder, hvor den første allerede er begyndt. Til efteråret bliver de en-delige navne afgjort ved en afstemning

Først skal der findes et godt tema, som sætter retningen. Så skal der en masse navneforslag på bordet inden for det
overordnede tema. Og til sidst skal borgerne i Odense stemme om forslagene.
Sådan kommer det i grove træk til at foregå, når de 16 letbanetog i Odense skal have hvert sit navn.- Odense Letbane er borgernes egen letbane. Derfor skal de kommende kunder i Odense være med til at bestemme
navnene. Jeg håber, at vi får en masse kreative input - og at så mange som muligt vil være med til at afgøre det hele
til sidst, når vi når frem til den endelige afstemning om de 16 tognavne, siger Odense’s borgmester Peter Rahbæk
Juel (S) 

Ud over at være borgmester i Odense er han også formand for den dommerkomite, der i første omgang skal vælge
et overordnet navnetema blandt de forslag, som odenseanerne kommer med. I anden omgang skal dommerkomi-
teen samle op på og sortere i de mange konkrete navneforslag, som forhåbentlig kommer inden for temaet.- Til sidst er det dog helt op til byens borgere at afgøre det. De 16 navneforslag, der får flest stemmer i afstemningen,
er dem, som letbanetogene får, siger Peter Rahbæk Juel fast.
Navngivningsprocessen er sat i gang. I første omgang gælder det, om at finde det overordnede tema. Alle kan frem
til søndag 2. september gå ind på hjemmesiden mit-letbanetog.dk og foreslå et tema for de 16 navne.- Vi er i dommerkomiteen meget åbne for bredt formulerede og kreative forslag, og vi vil gerne have, at man tænker
ud af boksen. Et godt tema er noget, der passer til Odense og giver byen værdi. Temaet må meget gerne pege
fremad, ligesom letbanen gør. Og så skal temaet kunne give anledning til mange forskellige navneforslag, så alle
togsæt kan få sit eget navn, siger Peter Rahbæk Juel.
Når deadline er nået, og temaforslagene er kommet ind, vil dommerkomiteen vælge det bedste. Der er en flot præ-
mie til vinderforslaget - i form af et gavekort til én af byens nye restauranter.
Derefter begynder anden fase af navngivningen. Her skal de kommende brugere af letbanen komme med konkrete
navneforslag inden for det tema, som er bestemt. Det foregår også på mit-letbanetog.dk - og også i anden runde vil
der være mulighed for at vinde en madoplevelse i byen, hvis man deltager i processen. Denne gang i Storms Pak-
hus.

Dommerne afgør, hvilke forslag der er inden for temaet, og udvælger en liste, som bliver sat til folkeafstemning i
tredje og sidste fase. Her er der store oplevelser i ODEON på højkant, hvis man deltager i afstemningen, som vil fo-
regå på mit-letbanetog.dk og Facebook.
Forventningen er, at resultatet af afstemningen kan blive talt op og offentliggjort i slutningen af oktober. De endelige
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Odense: At rejse er... lige så 
godt som brunsviger.

Sådan lyder indstillingen 
til et tognavn til Odenses 
kommende letbane, hvor 
navnet "Brunneren" løb med 
den helt store sejr med flest 
stemmer.

Eftersøgningen på navne 
til Odenses letbanetog star-
tede ved at finde et tema, og 
blandt 1500 forslag vandt "at 
rejse er at leve". Derved kun-
ne borgerne indsende for-
slag, og til sidst skulle der 
stemmes.

Blandt mere end 1500 nav-
neforslag blev 37 udvalgt til 
afstemning, og de 16 udvalg-
te navne er nu fundet: Brun-
neren, Eventyret, Friheden, 
Kompasset, Horisonten, 
Drømmen, Symfonien, Pu-

sterummet, Lykken, Forbin-
delse, Opdagelsen, Glæden, 
Kærligheden, Øjeblikket, 
Hjemkomsten og Strøm-
men.

- Jeg er utroligt glad for, 
og også positivt overrasket 
over, at så mange har delta-
get i processen. Og med de 
næsten 3500, der har del- 
taget i den endelige afstem-
ning i tredje fase, synes jeg 
godt, at vi kan tillade os at 
sige, at letbanens kommen-
de brugere virkelig har gre-
bet chancen for at byde ind 
og sætte deres eget lille af- 
tryk på letbanen, siger Oden-
ses borgmester, Peter Rah-
bæk Juel i en pressemedde-
lelse.

- Vi ved også, at navngiv-
ningen har vækket debat. Vi 
har hele tiden opfattet det 
som et selvstændigt succes-
kriterium, at så mange som 

muligt skulle engagere sig i 
processen - og det, må man 
sige, er lykkedes.

sjov og anderledes
I alt deltog 3468 personer i af-
stemningen, hvor man skulle 
være logget ind med sin face-
bookkonto eller mail, så det 
blev sikret, man kun kunne 
stemme én gang.

Hver deltager kunne sætte 
op til fem krydser i afstem-
ningen.

Det blev altså også den  
lokale kagespecialitet med 
dej i bunden og brunt snask 
på toppen, der løb med den 
endelig sejr med 1898 stem-
mer.

- Jeg synes, at forslaget var 
en sjov og anderledes til-
gang til hele navngivnin-
gen af letbanetogene. Det si-
ger noget om os som fynbo- 
er, og det var da også der-

for, vi tog det med i puljen. 
"Brunneren" har i høj grad 
også været et samtaleemne 
i forbindelse med afstem-
ningen, så det har da væk- 
ket noget i folk - hvad en-
ten man så synes, at det er 
et sjovt og godt tognavn, el-
ler om man synes, det stikker 
ud i forhold til de andre for-
slag på stemmesedlen, siger 
Jane Jegind, der er rådmand 
i Odense Kommune, og af-
slører, at "Brunneren" også 
har været blandt hendes fa-
voritter.

Letbane-tog skal 
hedde "Brunneren"
Fyn er kendt for sin snaskede kage, brunsvigeren. nu skal den 
lokale kage også lægge navn til et af letbanens tog i Odense.

Letbanens tog har fået navne. 
illustration: Odense Letbane

Beboerne fra Gerthasminde håber, at politikerne fra By- og 
Kulturudvalget kommer dem i møde og hugger en etage af det 
kommende byggeri, der skal erstatte garageanlægget på Falen. 
Foto: nils svalebøg

I foråret 2018 blev en 
række beboere på Falen 
og i Gerthasminde 
opmærksomme på, at der 
var planer om at bygge nye 
etageejendomme med i alt 
12 lejligheder på adressen 
Falen 20, som huser 24 
gamle garageanlæg.

Sagen kom på By- og 
Kulturudvalgets dagsorden 
før sommerferien, og der 
blev sendt et tocifret antal 
indsigelser fra beboerne  
ind til kommunen.

Indsigelserne går 
fortrinsvis på, at 
byggeprocenten fordobles, 
og at der gives for 
vidtløftig dispensation fra 
lokalplanen. Desuden holder 
beboerne i flere tilfælde 
fast i, at der i lokalplaner 
står, at stedet med tiden 
kan bruges til grønt område.
Bygherren har siden 
sendt et modsvar ind, 
som imødegår samtlige 
indsigelser.

Punktet kommer op på det 
kommende møde i By- og 
Kulturudvalget, som finder 
sted tirsdag 30. oktober.  
Her anbefaler forvaltningen,  
at projektet gennemføres.

 

Fakta
sagen kOrt

Malene Birkelund 
mal@fyens.dk

Odense: Beboerne i Gerthas-
minde har ikke mistet troen 
på, at de kan overbevise po-
litikerne i By- og Kulturfor-
valtningen om det urimelige 
i, at der opføres to treetagers 
ejendomme på adresse Falen 
20 med ryggen ind mod den 
gamle haveby.

I sommer sendte de stak-
kevis af indsigelser til kom-
munen, hvis forslag kræver 
dispensation fra en række 
vedtagelser i lokalplanen. 
Og inden beslutningen skal 
tages på møde i dag tirsdag 
30. oktober, har de én for 
én inviteret udvalgets med-
lemmer på besøg i bydelen, 
så de med egne øjne kan se, 
hvor generende det vil være 
at have massiv bebyggelse i 
den højde placeret mellem 
havebyen og Falens øvrige 
karreer.

Dagen inden mødet hav-
de rådmand Jane Jegind (V) 
meldt sin ankomst, og En-
hedslistens Brian Skov Niel-
sen har allerede været på 
besigtigelse, mens Anders 

W. Berthelsen (S) har valgt 
at gå turen uden beboernes 
selskab.

klar til kompromis
Forud for udvalgsmødet har 
forvaltningen skubbet alle 
beboernes indsigelser til si-
de og valgt ikke at frygte det 
erstatningskrav, som nogle 
af dem truer med eventuelt 
at rejse efterfølgende. Allige-

vel tror havebyens beboere 
fortsat, at politikerne lytter 
til dem.

- For det første har vi be-
mærket, at investor og byg-
herre har fået foretræde for 
udvalget under mødet, og 
det tolker vi, som om de på 
ingen måde føler sig sikre på 
at få godkendelsen til bygge-
riet, siger formand for grund-
ejerforeningen i Gerthas-

minde René Brandenborg.
For det andet har bebo-

erne benyttet snakken med 
politikerne til at komme 
frem med deres eget forslag 
til kommende bebyggelse til 
erstatning for de eksisteren-
de garager. Og her foreslår de, 
at kommunen i stedet for tre 
etager alene tillader ejeren 
at bygge to og eventuelt i stil 
med "townhouses", som er et 
begreb, der blandt andet er 
brugt i forbindelse med byg-
geriet i Gartnerbyen.

Foretræde for udvalg
Idéen kan tolkes som et  
kompromis, og det afviser 

Rene Brandenborg heller ik-
ke.

- Vi bringer forslaget på ba-
ne, fordi vi har indset, at man 
formentlig ikke vil lade grun-
den på Falen 20 blive til det 
friareal, som lokal- og kom-
muneplan foreskriver. Der-
for vil vi hellere inspirere 
politikerne med et alterna-
tivt forslag til det byggeri, der 
søges tilladelse til, siger han.

Beboerne i Gerthasminde 
har brugt weekenden på at 
forberede et oplæg, som de 
er klar til at fremlægge for po-
litikerne forud for udvalgs-
mødet. Ligesom modparten 
har de søgt og fået foretræde 

for udvalget, før mødet går i 
gang, og her vil de fremlægge 
idéen om at skære en etage af 
et kommende byggeri.

Beboere i Gerthasminde: Træk en 
etage fra de foreslåede boligblokke
På trods af mange indsigelser mod kommende boligbyggeri på Falen indstiller forvaltningen til, at det gennemføres. det får imidlertid ikke beboerne til at miste troen på, at de kan få indflydelse på udviklingen i deres egen bydel.

CC   
Vi bringer forslaget på bane, fordi vi har indset, 
at man formentlig ikke vil lade grunden på 
Falen 20 blive til det friareal, som lokal-  
og kommuneplan foreskriver. derfor vil vi  
hellere inspirere politikerne med et alternativt 
forslag til det byggeri, der søges tilladelse til.
René BRandenBORG, FMd. FOR GRundejeRFOReninGen i GeRthasMinde
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På Hjallese Station, der bliver 
endestationen i syd, ses endnu 
ikke meget. Men anlægsarbej-
det er i gang på andre del af 
strækningen ved Hjallesevej og 
varer frem til maj 2018. Der 
opføres et otte meter bredt 
areal til selve letbanen, og der 
anlægges nye vejbaner, 
cykelstier og fortove. 

Arbejdet med at ændre vejens 
udformning og gøre plads til 
letbanen er i løbet af marts gået i 
gang for alvor. Vejen er indsnævret, 
og med By- og Kulturudvalgets 
beslutning tirsdag om at ensrette 
vejen i retning ind mod byen i op til 
tre måneder, vil trafikken blive 
yderligere påvirket. Efter planen er 
anlægsarbejdet ovre til september. 
Herefter skal spor m.v. etableres.

Hjallese Station

Vestre Stations

Middelfartvej

Stadionvej

Stor påvirkning af trafikken. 
Vejen er ensrettet ind mod 
byen. Biler, der skal mod 
vest, må ad Rugårdsvej. 
Anlægsarbejdet er gået i 
gang i januar og ventes at 
vare frem til december. 
Herefter skal selve 
letbanesporene, stationer, 
kørestrøm m.v. etableres.

Højstrupvej Nord
Først var vejen ensrettet, for tiden er den 
lukket ud mod Rismarksvej. Anlægsarbej-
det er i fuld gang, og det har det været 
siden oktober sidste år, og det vil 
fortsætte frem til maj, hvor spor m.v. skal 
anlægges.Først var vejen ensrettet, for 
tiden er den lukket ud mod Rismarksvej. 
Anlægsarbejdet er i fuld gang, og det har 
det været siden oktober sidste år, og det 
vil fortsætte frem til maj, hvor spor m.v. 
skal anlægges.

Rismarksvej
Dele af strækningen er i øjeblikket trafikalt 
påvirket af vejindsnævringer og nedsat 
hastighed, mens der laves flyttes vejbaner 
og laves nye fortove og cykelstier. Arbejdet 
gik i gang i januar og ventes at vare frem til 
februar næste år. Herefter skal selve 
sporene osv. etableres på strækningen fra 
Højstrupvej og frem til Tarup Center, hvor 
letbanen får sin nordlige endestation.

Vesterbro 
v. Sukkerkogeriet
Flytning af vejbaner, 
cykelstier og fortove går 
først for alvor i gang i 
september. Strækningen er 
relativt kort, og arbejdes 
ventes at være ovre i 
december.

Højstrupvej Syd 
(Ud for stadion):
Anlægsarbejdet går først i 
gang i juni, og det ventes at 
vare frem til december. 
Herefter skal der etableres 
spor, stationer, kørestrøm 
m.v.

For tiden ensrettet, mens 
anlægsarbejdet står på. 
Det er startet tidligere end 
planlagt og ventes at vare 
frem til juli. 

Sådan påvirker
letbanen 
byen lige nu
Avisen har taget hele turen langs 
den 14,4 kilometer lange letbane-
rute og indsamlet oplysninger fra 
Odense Letbane om, hvad der 
foregår langs letbaneruten lige nu.

Rune Blichfeldt  
rkr@fyens.dk

Odense Letbane kan glæde 
sig over udsigten til både at 
spare tid og penge. Bilister-
ne i det vestlige Odense må 
til gengæld indstille sig på 
længere køer - især i myld-
retiden.

Det blev udfaldet, da et 
enigt By- og Kulturudvalg 
tirsdag sagde ja til Odense 
Letbanes ønske om at få ens-
rettet en del af Middelfartvej 
i cirka tre måneder, mens an-
lægsarbejdet står på.

- Det er den bedste af  
de ringe løsninger, der er.  
For det kan desværre ikke 
lade sig gøre at flyve en  
letbane ind, konstaterer by- 
og kulturrådmand Jane Jeg-
ind (V).

S: Værd at spare de penge
Hun påpeger, at beslutnin-
gen skal ses som et forsøg på 
at finde en afbalanceret løs-
ning, der både tager hensyn 
til letbanens og trafikanter-
nes behov.

Jane Jegind minder om,  
at det var af samme årsag, 
hun selv var en del af det 
flertal, der i januar sagde  
nej til en længerevarende 
ensretning af Middelfartvej  
i op til et år, som letbanen  

på det tidspunkt ønskede.
Den ensretning, der nu er 

besluttet, er kortere målt bå-
de på distance og tid. Biler, 
der skal ud af byen, vil i de tre 
måneder skulle på en omvej 
ind forbi Odense Stadion.

- Omkørslen bliver ikke 
nær så lang og snørklet som 
den sag, vi havde sidste gang 
(i januar, red), siger udvalgs-
medlem Anders W. Berthel-
sen (S), der mener, at be- 
sparelsen for letbanen på to 
millioner kroner og halvan-
den måneds arbejdstid er 
besværet for trafikanterne 
værd.

- Lige i det her tilfælde, 
hvor perioden ikke er så lang, 
synes vi, det er værd at spare 
de penge, siger han.

Tidligst i kraft til december
Jane Jegind oplyser, at letba-
nen er blevet mødt med to 
krav for at få sit ønske om 
ensretningen opfyldt. For det 
første skal de veje, omkørsel 
skal foregå ad, være fri for an-
lægsarbejde, når Middelfart-
vej ensrettet.

- For det andet har vi stillet 
krav om, at de tidligt må fore-
tage ensretningen omkring 1. 
december. Til den tid vil der 
ikke længere køre lastbiler til 
og fra Gasa. Det vil tage en del 
af trafikpresset.

Middelfartvej 
ensrettes  
i tre måneder
et enigt By- og Kulturudvalg har 
besluttet at ensrette Middelfartvej 
af hensyn til letbanebyggeriet.

Letbanebyggeriet betyder, at en del af Middelfartvej på 

strækningen fra stadionvej til Christmas Møllers Vej ensrettes i 

tre måneder. dog tidligst fra 1. december. ensretning betyder, at 

biler, der skal ud af byen mod vest, sendes ud på en omvej forbi 

Odense stadion. Foto: nils svalebøg

CC   
det kan desværre ikke 
lade sig gøre at flyve  
en letbane ind.
Jane Jegind (V), By- Og kuLtuRRådMand
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voxpop
Jeppe Maagaard Holm  
jemah@jfmedier.dk

Letbanens design begejstrer
Onsdag den 11. april løftede Odense Letbane sløret for design og logo på byens 
kommende letbanetog. I Borgernes Hus ved Odense Banegård Center har alle - frem 
til den 6. maj - mulighed for at se designet og afprøve de stofbeklædte sæder. Mandag 
dannede Borgernes Hus ramme om et Café stiften-arrangement, 
hvor netop letbanen blev diskuteret. I den forbindelse spurgte 
avisen fem af dagens deltagere, hvad de synes om designet:

Mogens Hansen, Odense C:
- Jeg synes, det er et meget let og indbydende design. Det er lyst 
og venligt, og det røde giver lidt pift på det. Jeg kommer nok ikke 
selv til at bruge letbanen ret meget, for jeg bor i centrum og går 
til det meste. Men jeg synes, letbaneprojektet er en rigtig god idé, 
der binder byen sammen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Hanne Wozny, Grønløkkevej:
- Jeg synes, den er blevet rigtig flot i både farver og selve 
designet. Det er meget behagelige stole, som jeg lige har prøvet. 
Jeg tænker helt sikkert, at jeg kommer til at bruge banen. Og der 
er letbaner i flere store byer, så det er fint, at Odense får en også. 
Foto: Birgitte Carol Heiberg

Bjarne skov Jensen, Korup:
- Designet ser da meget pænt ud. Men jeg tænker mere på, om 
underskuddet på letbanen bliver så stort, at man bliver nødt 
til at tage fra driften af den almindelig bustrafik. Det ville være 
rigtig træls. Særligt for ældre, der har rigtig meget brug for 
velfungerende bybusser. Jeg er bekymret for, at de, der ikke bor 
ved skinnerne, bliver dårligere stillet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Birte semrau, Odense sV:
- Det er nogle flotte farver, og det ser indbydende ud. Jeg får den 
lige uden for døren, så selv om jeg har bil, kommer jeg nok til at 
bruge letbanen, hvis jeg skal ind til byen og ikke ønsker at cykle. 
Jeg synes dog, det er et voldsomt projekt, og det er svært at 
overskue, hvilke konsekvenser det får for Odense by. Men nu har 
man valgt det, så nu skal man se positivt på det. Da man lukkede 
Thomas B. Thriges Gade, jamrede man også. Nu er der ikke nogen, 
der ville ønske, at man ikke lukkede den. Foto: Birgitte Heiberg

Hanne Holmgren Kraaer, tarup:
- Jeg synes, det er et flot design. Det ligner en moderne sporvogn. 
Men det, jeg undrer mig over, er, at man vælger stof til nogle 
sæder med så meget trafik, som der vil blive og med fulde folk i 
weekenden. Hvorfor vælger man ikke noget vaskbart, som man 
for eksempel også er begyndt at gøre i venteværelserne på OUH? 
Grundlæggende er jeg skeptisk for økonomien. Man har gjort 
meget for at sige, at der kan være lige så mange i hvert togsæt 
som i fem busser, og at den kører hvert tiende minut og derfor har 
en utrolig kapacitet. 
- Det er godt til spidsbelastning, men hvad med i de stille 
perioder? Hvordan vil man så få en bæredygtig drift? Hvis 
man nu havde lavet busbaner med moderne busser, så 
kunne man bare sende busser afsted hvert andet minut, når 
der er spidsbelastning. Det ville være billigere i drift for os 
skatteborgere. Foto: Birgitte Carol Heiberg

 Mandag var der fuldt hus til Cafe stiften i Borgernes Hus. 
den nye letbane blev præsenteret, og fremtidens kollektive 
transport i Odense blev debatteret. Panelet bestod af Anders W. 
Berthelsen (s), Brian skov nielsen (eL) og rådmand Jane Jegind 
(V). Foto: Birgitte Carol Heiberg

er spild af tid, forklarede han.
Men så let bliver det iføl-

ge Jane Jegind ikke at få folk 
til at lade bilen stå. Hun me-
ner, at gratis parkeringsplad-
ser ved stationerne uden for 
centrum kan være med til at 
gøre det attraktivt at lade bi-
len stå.

- Det vil gøre det mere at-
traktivt at skifte om og tage 
letbanen ind til byen i stedet 
for at køre ind og betale 12 
kroner i timen for at parke-
re i centrum. Så vi skal have 
tænkt ud i de baner, hvor vi 
gør det gode valg til det lette 
valg, sagde hun.

Men det gode valg bliver 
allerede gjort nemt blot ved 
at etablere en letbane, slog 
Brian Skov Nielsen fast:

- Det bliver den grønne 
tråd, der binder byen sam-
men og sørger for, at folk kan 
komme til Tarup, sygehuset 

og universitet let, hurtigt og 
elegant. Det er da at gøre den 
kollektive trafik bedre, give 
det et løft og gøre valget let, 
sagde han.

Samtidig var panelet enige 
om, at de skal træde varsomt 
med at lave for mange skift.

- For så risikerer man, at 
færre vælger den kollektive 
trafik, forklarede Brian Skov 
Nielsen.

Lige nu afventer politiker-
ne en række beregninger på, 
hvordan den kollektive trafik 
kommer til at blive påvirket 
af letbanen. 

Samtidig ønskede Fyn-
bus ikke at deltage i debat-
ten, da selskabet lige nu har 
nedsat en arbejdsgruppe, der 
er i gang med at undersøge, 
hvordan bustrafikken smar-
test kan organiseres, når let-
banen kommer. 

Onsdag 21. marts 2018

SVENDBORG - ODENSE

HUSKØB ELLER HUSSALG

Advokathuset Odense A/S
Filosofgangen 21, 1. sal, 5000
Odense C · telefon 62 21 21 24
info@advokathuset-odense.dk
www.advokathuset-odense.dk

Advokathuset Svendborg A/S
Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg

telefon 62 21 21 24
info@advokathuset-svendborg.dk
www.advokathuset-svendborg.dk

Fra kr. 5.000,- inkl. moms

Møderet for Højesteret

Verner Sørensen
vs@advokathuset-odense.dk

Odense - sVendBORG

TANDPROTESEHUSET KLINIKKEN
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Tlf. 55 98 55 55 · www.asia-restaurant.dk

Kæmpe
aftenbuffet

mandag-torsdag
Kr. 128.-

fredag - søndag
Kr. 148.-

froKostbuffet
aLLe dage Kr. 88.-

Afhent gratis
parkeringskort i
restauranten

247. årgang Uge 12 Nr. 80 Kr. 25,00
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Sagen, der rystede 
sundhedsvæsenet: 
Svendborg-sag for 
Højesteret i dag

Odense Kommune: 
Sådan skal bander 

bekæmpes

Rune Blichfeldt 
rkr@fyens.dk

En del af den travle Middel-
fartvej i Odense ensrettes i 
omkring tre måneder. Der-
med kan bilister, der skal ud 
af byen og  mod vest, se frem 
til mere besvær med at kom-
me rundt i byen.

Mens beslutningen, der er 
truff et tirsdag af By- og Kul-
turudvalget, om at ensrette 
Middelfartvej vil spare let-
banen tid og penge, fordi det 
gør anlægsarbejdet lettere, 
bliver prisen en øget trafi kal 
belastning. Den kommer på 
et tidspunkt, hvor især bili-
sterne i forvejen er begyndt 

for alvor at mærke, at det er 
et meget omfattende ind-
greb i byens infrastruktur at 
opføre 14,4 km letbane.

Og til dem, der allerede 
synes, at det er slemt, er det 
næppe en trøst at vide, at det 
værste endnu venter forude.

Eft er sommerferien sættes 
endnu mere arbejde langs 

letbaneruten i gang. Fra 
det tidspunkt og cirka et år 
frem ventes påvirkningen af 
byen på grund af arbejdet 
med letbanen at toppe.

Ifølge kontorchef Allan 
Bach Laursen fra Park og Vej 
i Odense Kommune er læn-
gere bilkøer - især i myld-
retiderne - en naturlig kon-

sekvens af letbanearbej-
det. Overordnet mener han 
dog, at trafi kken, forholdene 
taget i betragtning, bliver 
afviklet tilfredsstillende. 
Men, siger han:

- Letbanen arbejder i øje-
blikket på rigtig meget af 
strækningen, og derfor for-
står vi godt, hvis trafi kanter-

nes tålmodighed sættes på 
prøve.

Presset på byen ventes 
gradvis at aft age fra næste 
sommer og frem mod den 
planlagte åbning i slutnin-
gen af år 2020.

Letbanekaos bliver værre endnu
Middelfartvej ensrettes i tre måneder. Først fra sommer og cirka et år frem topper pres på trafi kken i Odense som følge af arbejdet med at bygge letbanen.

Storstilet 
politiøvelse
Politi, beredskab og 
sundhedspersonale 
blev trænet i deres 
samarbejde under 
et fi ktivt angreb på 
Odense Congress 
Center og et kemisk 
udslip på OUH.
- Det er vigtigt at 
være forberedt, hvis 
et lignende scenarie 
en dag udspiller sig 
i Danmark, lød det 
fra politikommissær 
Bjarne Puggaard fra 
Fyns Politi i går.

Foto: Birgitte Carol Heiberg

Nye takster: 
Sådan får du 
rejsen til den 
laveste pris

KOMMUNEPORTRÆT - ODENSE
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Odense er klar til letbanen
Odense er midt i en omfattende transformation – både fysisk og mentalt. Ambitionen er en forvandling 
fra en stor dansk by til en dansk storby. Det mærkes på mange måder lige nu. Tidligere skulle Odense 
selv opsøge investeringer, men i dag har investorer og entreprenører tillid til målet om et nyt Odense. 
Byggerier skyder op i centrum, på havnen og ved campus, hvor universitetet udvider, og det nye 
supersygehus tager form.

Af Jacob Juhl Harberg, projektleder, 

Odense Kommunes Vejmyndighed

jajh@odense.dk

Travlheden ses tydeligt i bybilledet, hvor 

den tidligere hovedfærdselsåre Thomas B. 

Thriges Gade er i fuld gang med at blive 

omdannet til en ny bydel, og selvfølgelig 

sætter anlæggelsen af Odenses nye let-

bane også sit tydelige præg.

Hvorfor en letbane i Odense?
Letbanen skal helt konkret understøtte et 

trafikalt behov i Odense, der vil være en 

realitet, når det fremtidige regionshospital, 

Nyt OUH, står færdigt i 2022 i selskab med 

nyt SUND (Sundhedsvidenskabs nye byg-

ning til forskning og undervisning) og det 

udvidede SDU. 

Letbanen forbinder Hjallese i syd med 

Tarup i nordvest og kommer undervejs 

forbi en række store kraftcentre for byud-

vikling i Odense. Letbanen bliver rygraden, 

der skal binde udviklingen i byen sammen 

og skabe synergi og sammenhæng mellem 

byens mange knudepunkter.

Erfaringer viser nemlig, at en letbane er 

en vækstgenerator for en by som Odense. 

Den kommende letbane vil give et sam-

fundsøkonomisk boost til byen med ejen-

domsværdistigninger og øget handelsliv. 

Der vil opstå nye byrum langs med letba-

nen, og i det hele taget skaber letbanen et 

godt udgangspunkt for effektiv transport 

mellem bydele, erhvervsliv, kulturtilbud og 

uddannelsesinstitutioner.

Men letbanen gør mere end at løfte den 

kollektive trafik – den har også en positiv 

effekt på miljøet. Mange anser letbanen 

som et mere attraktivt transportmiddel end 

fx bussen. Letbanen vil helt naturligt også 

mindske antallet af biler langs med stræk-

ningen og give mere rolige vejarealer, som 

er attraktivt for cyklister.

Odenses største anlægsprojekt
Letbanen er uden sammenligning Odenses 

største anlægsprojekt i nyere tid. Ud over 

selve anlæggelsen af det 14,5 km letbane-

tracé laves der nye vejbaner, cykelstier og 

fortove langs med linjeføringen.

Forud for anlæggelsen er der blevet 

flyttet ledninger under jorden, så de ikke 

ligger i tracéet, eksproprieret bygninger og 

arealer, planlagt stationer og nye byrum i 

forbindelse med centrale stationer osv. osv. 

Vi har fysisk været i gang siden 2015 og 

mangler stadig meget, før vi kan begynde 

at testkøre i 2020.

Det siger derfor sig selv, at der ligger 

et kæmpe apparat bag, der planlægger, 

koordinerer og gennemfører projektet trin 

for trin – og som tænker projektet sammen 

med de mange øvrige bygge- og byudvik-

lingsprojekter, grønne strategier, erhvervs- 

og vækststrategi med mere.

At forberede sig på det næstes 
næste
Der er rigtig mange ting, der skal tages 

højde for og findes løsninger på, når en by 

skal have en letbane, en ny transportform, 

som skal til at være en del af bybilledet og 

fungere sammen med den øvrige trafik.

Vi prøver hele tiden på at være et skridt 

foran og forberede os så godt som muligt, 

på det næste, der kommer til at ske – på 

den næste udfordring, som vi ikke har fun-

det den endelige løsning på endnu. For slet 

ikke at tale om det næstes næste, som vi 

slet ikke kender endnu.

Aktuelt kigger vi meget på Århus og de 

forskellige ting, de støder på nu, hvor let-

banen kører. Vi skal selvfølgelig lære af de 
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Figur 1. Tidslinje.
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Jørgen Volmer  
jvo@fyens.dk

1 
Letbanen giver nye job
Hvem har ikke bandet over at sidde i 
kø i bilen, især om morgenen eller om 
eftermiddagen, og taget sig selv i at 

tænke: Gid fanden havde den letbane.
Og ja, det er bøvlet med byggeriet af let-

banen, som generer trafikken i Odense på 
andet-tredje år og vil gøre det et par år end-
nu. Men der er også positive sider ved byg-
geriet. Over 30 arbejdsløse er kommet i ar-
bejde, og det er sket som led i en såkaldt 
"snusepraktik", koordineret af netværks-
samarbejdet Byg til vækst, der er sat i ver-
den for at få lokale ledige i arbejde i forbin-
delse med de store byggeprojekter i byen.

Flere er på vej i fast arbejde, og de har god 
grund til at være glade for, at letbanen også 
er andet end til besvær for bilisterne.

2 
PoPuLær  
skoLeLeder  
fratrådt i ferien
En af ugens opsigts-

vækkende historier var hi-
storien om, at skoleleder 
Hans-Henrik Jensen (bil-
ledet) pludselig fratrådte sin stilling i Ker-
teminde Kommune som skoleleder på Ny-
marken Skole- og Børnehus samt Marslev 
Skole- og Børnehus. Det skete i dølgsmål i 
efterårsferien, og forældre og personale fik 
på første skoledag efter ferien kun at vide, at 
han var fratrådt efter gensidig aftale og ikke 
kom tilbage i stillingen.

Hele ugen har avisens Kerteminde-redak-
tion forsøgt at finde ud af, hvorfor den po-
pulære skoleleder ikke er ansat mere. Fore-
løbig uden held, men som lokalredaktør 
Peter Ammitzbøll skrev i en kommentar 
sidst på ugen, så har både forældre og elever 
ret til en forklaring på, hvorfor fratrædelsen 
gik så hurtigt, at det ligner en bortvisning. 
Og Hans-Henrik Jensen har ret til at få sit ry 
og rygte renset for fantasifulde mistanker.

Det lyder, som om fortsættelse følger.

3 
Meget Mere end Massage
En del af de mange thaimassage-
klinikker, der de seneste par år er 
skudt op i Odense, tilbyder andet 

og mere end traditionel massage. Det var 
flere steder - fire ud af de 12, som avisens re-
portere besøgte - muligt at få seksuelle ydel-
ser af den ene eller andet art.

Flere af de pæne steder gav udtryk for, at 
de var godt trætte af, at mænd kom ind i 
den tro, at de netop kunne købe sig til sek-
suelle ydelser. Og en af massørerne fortalte, 
at hun ligefrem havde sagt nej til mænd de 
første par år, hun drev forretning.

Der er ikke noget ulovligt at tilbyde sek-
suelle ydelser i forbindelse med thaimas-
sage, hvis der ellers svares skat af indtjenin-
gen, og hvis andre ikke tjener penge på det. 
Men det er en forholdsvis ny foreteelse, at 
det så åbenlyst er muligt at købe seksuelle 
ydelser.

4 
Mistede sit barn efter 15 Minutter

Louise Holsøe fortalte i en gribende 
beretning fredag om, hvordan det 
var at miste sit spædbarn få minut-

ter efter fødslen. Victor nåede kun at leve i 
15 minutter, da han blev født tre måneder 
for tidligt, og det tog hårdt på den unge mor 
flere år frem i tiden.

I dag, ni år efter, holder Louise Holsøe sta-
dig fri på Victors fødselsdag, og sorgen for-

Letbane-bøvl giver 
masser af arbejde
Det kan godt være, det er besværligt at komme rundt i 
Odense på grund af letbane-byggeriet. Men en hel del 
er glade for byggeriet, nemlig dem, der har fået fast 
arbejde. Det var en af de store historier i ugen, som 
også bød på en mystisk fratrædelsessag i Kerteminde, 
det første nye hotel i Odense i over ti år, endnu en 
kapitalindsprøjtning til en ung robotvirksomhed, afsløring 
af, at thaimassage kan være mere end massage samt 
en gribende fortælling om at miste sit spædbarn.

Arbejdet med letbanen, her ved Albanigade, i Odense skaber  nye job. foto: Michael Bager

flere thaimassage-steder i Odense tilbyder 

andet og mere end klassisk thaimassage, viste 

avisens besøg 12 steder.

Louise Holsøe er stadig berørt af, at hun 
mistede Victor kun 15 minutter efter, han blev 

født for ni år siden. foto: sugi thiru

niels thorborg og hans hustru, Rikke Mølhave, var i stårlende humør, da de tog imod gæsterne på 

byens nye hotel, Hotel Odeon. foto: nils svalebøg

ugens 
sekser

svinder aldrig, et livsvilkår, som hun må le-
ve med, som hun udtrykte det.

Hun har siden fået to døtre, men har det 
stadig svært med familieportrætter, fordi 
der altid mangler én.

5 
nye MiLLioner tiL robotfirMa
Millionerne flyder fortsat til den 
fynske robotindustri, og ugen bød 
på en kapitaltilførsel på omkring 

100 millioner kroner til Blue Ocean Robo-
tics. Dels fra venturefonden Nordic Eye med 
penge fra blandt andre finansmanden Lars 
Tvede, der bor i Schweiz, dels fra bestående 
investorer, blandt andre den succesrige er-
hvervsmand Niels Thorborg og hans besty-
relsesformand Jørn Tolstrup Rohde.

Det er ikke kommet frem, hvor stor en 
del, de lokale investorer tegner sig for, men 
Tolstrup Rohde er samtidig med kapital-
tilførslen blevet formand for bestyrelsen i 
Blue Ocean Robotics, så Thorborgs investe-
ring er næppe helt ubetydelig.

Planerne er store, for Blue Ocean regner 
med at kunne øge omsætningen med 1000 
procent frem mod 2023 og ansætte 300 
mand i løbet de næste år.

En af stifterne af Blue Ocean Robotics, 
den adm. direktør Claus Risager, lagde ikke 
skjul på, at det langsigtede mål er en exit, 
altså salg af virksomheden, hvilket også må 
være guleroden for de øvrige investorer.

6 
thorborgs nye hoteL-sats
Niels Thorborg er en mand med 
interesser i mange brancher, og 
mens robotindustrien er noget 

forholdsvis nyt for Thorborg, er han mere 
kendt med hoteldrift gennem ejerskabet af 
Odense Congress Center med tilhørende 
hotel.

Fredag kunne han og fruen, Rikke Møl-
have, så invitere til åbningsreception på 
Odenses første nye hotel i over ti år, Hotel 
Odeon, der ligger lige midt på den tidligere 
Thomas B. Thriges Gade.

Der lød mange rosende ord til indretnin-
gen af det nye hotel fra receptionsgæsterne, 
som også fik et kig på et par af værelserne. 
Dem er der 234 af - alle dobbeltværelser. 
Dermed er det byens største hotel, og det 
forøger den samlede kapacitet med om-
kring 20 procent.

10 meninger.
f y e n s s t if t s t ide nd e
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Helge Madsen, 
Lindvedparken 66, 
Odense

Kommentar: Hvilke 
lønmodtagere betaler 
forholdsvis mest skat i 
Danmark?

Moms og afgifter er også en del af det 
samlede skattetryk. Min påstand vil 
være, at en enlig mor eller et LO-ægte-
par med en løn, hvoraf der ikke beta-
les topskat, alligevel betaler forholdsvis 
mest i skatter og afgifter. Mange løn-
modtagergrupper bruger hele den dis-
ponible indkomst efter skat og husleje 
på moms-og afgiftsbelagte madvarer, 
tøj, bolig, varme, el, vand m.m.

Direktøren og andre vellønnede med 
fri bil, personalegoder og andre privi-
legier har mulighed for at spare en væ-
sentlig del af indkomsten op i fordel-
agtige skattebegunstigede pensions-
ordninger, udskudt og lavere beskattet 
afkast og avance på ejendoms og aktie-
investeringer, og ikke mindst i investe-
ring i ejerboliger m.m. med skattefrie 
avancer (et parallelt og ulogisk skatte-
frit indkomstskattesystem).

Opsparingsmuligheder og formue-

forøgelse, som aldrig kommer ud i for-
brug med moms- og afgiftsbetaling.

Det er næste beskæmmende og be-
vidstløst at læse og høre repræsentan-
ter for Liberale Alliance og diverse øko-
nomers begrundelser for at nedsætte 
eller helt fjerne topskatten.

Det er forKæleDe politiKere  og økono-
mers holdninger og i nogle tilfælde et 
usympatisk menneskesyn og ikke real-
økonomiske vurderinger, der ligger til 
grund for deres udtalelser og undskyld-
ninger for at tilgodese den mest velløn-
nede del af befolkningen.

For det er jo netop ikke nedsættelse 
af bundskat, moms og forbrugsafgifter, 
som kommer alle samfundsgrupper til 
gode, der har deres højeste prioritet.

"At skabe vækst og bevare arbejds-
pladser" er nogle af argumenterne for 
at fjerne topskatten.

Vær nu ærlige og meld rent ud, at I 
ønsker et samfund, hvor de toptunede 
og vellønnede kører derudad uden at 
skele til det omgivende samfund.

Eller accepter, at et godt samfund 
opstår på fællesskab og retfærdighed 
samt: Gode betingelser for iværksætte-
re og virksomheder, som genererer ar-

bejdspladserne (iværksættere/virksom-
heder betaler ikke topskat men en flad 
skat på 22 procent af virksomhedens 
indkomst.

Gode uddannelses- og arbejdsmulig-
heder og acceptable levevilkår for alle 
samfundslag.

Og at det er iværksætterne, der star-
ter en virksomhed, og virksomhedens 
lønmodtagergrupper i fællesskab, der 
skaber arbejdspladser og vækst.

Jeg mener, at topsKatten  kunne være 
de veluddannede og dermed som regel 
vellønnedes taknemmelige og rimeli-
ge bidrag og tilbagebetaling til et sam-
fund, som har stået til rådighed i et for 
samfundet årelangt og dyrt uddannel-
sesforløb.

Jeg savner i høj grad fremtrædende 
politikere og økonomer (rød, blå eller 
grøn), der er i stand til at fortælle om 
den rette sammenhæng og behovet for 
opkrævning og fordelingen af skatter 
og afgifter, så selv bankdirektøren med 
topskat føler, at han bidrager rimeligt 
til samfundsøkonomien.

Lønmodtagerskatter.  
Moms er også topskat

CC  Du kan goDt have en Dårlig økonomi, som 

Du så kan gøre beDre meD forskellige inDgreb. 

men har Du en masseinDvanDring, Der ikke 

fungerer, så bliver Det ikke rettet op igen. 
Lars tvede - finansmand og iværksætter. i BerLingske...

.

Georg Søndergaard, Enebærvej 84, 
Odense S

læserbrev: Når man ankommer til 
Odense Banegård Center er man i or-
dets bogstaveligste forstand på Herrens 
mark. Her er et kaos af plakater, skilte, 
opslag med meddelelser af alle slags.

Nogle steder står det klart og tydeligt, 
andre steder skal de små opslag gen-
nemgås omhyggeligt, før man finder 
det, man søger. Og så kan man endda 
blive slemt forbavset.

Som jeg blev, da jeg en dag i sidste 
uge kom med toget til Odense Bane-
gård Center kl. 17.08 og skulle med bus-
sen til Højby - noget jeg har gjort man-
ge gange. Men der var ingen oplysnin-
ger om bussen til Højby, hverken nr. 61 
eller 62. Hverken om afgangssted eller 
tidspunkt for afgang.

På skiltene ved opgangen fra perro-
nen stod der simpelthen intet om de to 
busnumre. Så man kunne jo ikke andet 
end tro, at busforbindelsen til Højby 
var blevet nedlagt. Eller kunne der væ-

re tale om en en fejl?
Ved et nærmere eftersyn viste det sig, 

at fejlen ikke alene ramte de to bus-
linjer 61 og 62. Heller ikke linje 91 har 
længere afgang fra banegårdcenteret.

Forklaringen er måske, at de nævnte 
buslinjer ikke længere udgår fra bane-
gårdcenteret. I så fald kan dette eksem-
pel tjene til at påvise dårlig tilrettelæg-
gelse og mangelfuld oplysning til bru-
gerne.

Fynbus.  
Er buslinjer allerede nedlagt?

  s
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Erling Andersen, Jacob Hansens Vej 30, 
Odense S

læserbrev: Da vi hører så meget om letbanen 

og Fynbus, har jeg gået og tænkt over, hvad det 

kommer til at koste at køre med letbanen. Det 

buskort, vi har til Fynbus, kommer det også 

til at gælde på letbanen eller skal vi have et 

kort til letbanen, så vi har både et buskort og 

et letbanekort?

Hvad vil det koste at 
køre med letbanen?

  

dagens brev

Lis Andreasen, Læssøegade 13,  
Odense C

læserbrev: Huset, jeg bor i, ryster. Der 
er gang i renoveringer på begge sider.

I Mosen ombygger man den gamle 
Teknisk Skole til lejligheder og libe-
rale erhverv, og det kræver pilotering. 
I Læssøegade, i den ende hvor jeg bor, 
laver man supercykelsti, med hvad det 
indebærer af ny belægning, kantsten 
og klinker.

Jeg står i varmen i min karnapstue 
på tredje sal og ser ned på brolægger-
ne, der ligger på knæ i kulde og regn 
og placerer klinker og kantsten. Det 
er fascinerende at se, hvordan de med 
et slag knækker stenene, så de passer 
perfekt.

Når man bevæger sig rundt i byen 
til fods, kan man ikke undgå at blive 
imponeret af de smukke belægnin-
ger, der findes mange steder. I Broga-
de ved den nyrenoverede trappe ned 
til Å-stien har brolæggerne forsynet et 
brønddæksel med et stenpuslespil. I 
Grønnegade på pladsen bag Brandts 
ligner brolægningen et bølgende hav, 
og i mellemstykket til parkeringen 
bag Kongensgade er lagt smukke blå-
grå skiffersten, der markerer overgan-
gen til parkeringsområdet.

Ny Vestergade har fået en smuk be-
lægning, endda med en lille scene ud 
for Teaterhuset. Mon ikke den skal i 
brug til H.C. Andersen Festivalen? Ved 
overgangene fra trafikerede gader til 
sidegaderne er flere steder lagt smuk-
ke mønstre med forskellige sten. Vo-
res rødlige klinker i mange af gaderne 
i centrum vækker opsigt, når man har 
gæster fra andre byer.

I det nye Carl Nielsen-kvarter har 
man valgt gule klinker lagt i silde-
bensmønster. Også vores smukke 
støbte brønddæksler, skabt af kunst-
neren Sonja Brandes efter H .C. An-
dersens eventyr, vækker opsigt. Ingen 
anden by har noget tilsvarende.

Jeg kommer til at tænke på Peter 
Olesens bog udgivet i 1999: ”Kik op 
i Odense”. Jeg ville ønske, at en ville 
skrive en bog med titlen: ”Kik ned i 
Odense”. Det har nutidens Jens Vej-
mænd fortjent.

Vi kunne også føre os frem som: By-
en med de smukke gulve.

Bykultur.  
Nutidens  
Jens Vejmænd
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Rune Blichfeldt  
rkr@fyens.dk

I øjeblikket arbejder 40 per-
soner i letbaneselskabet med 
navnet Odense Letbane P/S, 
som har til huse i en ejen-
dom beliggende ud til den 
nu lukkede del af Thomas B. 
Thriges Gade.

Dertil kommer diverse 
konsulenter, som hyres ind 
til at arbejde med konkrete 
delopgaver i projektet.

Men i fremtiden, når let-
banen efter planen kører fra 
slutningen af år 2020, skal 
langt de fleste ud og finde sig 
et andet job.

For det firma, der vælges 
som operatør - Keolis, hvis 
byrådet siger ja - skal stå for 
drift og vedligehold og kom-
mer dermed til at stå for det 
meste i dagligdagen.

Letbaneselskabet opret-
holdes dog, men i en noget 
mindre udgave end i dag. 
Adm. direktør Mogens Ha-
gelskær anslår der vil være 
behov for otte ansatte.

De får bl.a. til opgave at sik-
re, at samarbejdet med ope-
ratøren fungerer, som det 
skal. Herunder skal de sørge 
for, at de vilkår, der er i kon-
trakten med operatøren, op-
fyldes.

Enkelte dagligdagsopgaver 
som f.eks. glæsslåning og sne-
rydning vil letbaneselskabet 
også skulle sikre bliver ud-
ført, da de opgaver ikke er 
lagt ind i kontrakten med 
operatøren, fordi det skøn-
nes billigere at udføre selv, 
forklarer Mogens Hagelskær.

Letbanen 
opretholder 
mindre 
kontor  
efter 2020

Odense Letbanes logo 
skal i fremtiden vise vej 
til letbanestationerne. 26 
i alt fordelt ud over den 
14,4 kilometer lange rute. 
Foto: nils svalebøg

Rune Blichfeldt  
rkr@fyens.dk

En af de sidste store brikker 
i puslespillet om Odenses 
kommende letbane er ved 
at falde på plads.

For efter næsten et års for-
handlinger med fire bydere, 
offentliggør Odense Letba-
ne torsdag, at det bliver Ke-
olis Danmark, som er letba-
nekontorets foretrukne bud 
på en fremtidig driftsopera-
tør til at stå for drift og ved-
ligehold.

Selskabet med hovedkon-
tor i Frankrig er i forvejen til 
stede i Odense som leveran-
dør af bybuskørsel, og samlet 
set har Keolis givet det bed-
ste bud, forklarer adm. direk-
tør for Odense Letbane Mo-
gens Hagelskær.

- De (Keolis, red.) er mest 
fordelagtige målt både på 
pris og kvalitet, siger han.

Samme operatør som Aarhus
En kontrakt med Keolis kan 
dog først endeligt indgås, når 
byrådet har godkendt Oden-
se Letbanes anbefaling. For-
ventningen er, at byrådsgod-
kendelsen foreligger i løbet 
af kort tid, så kontrakten kan 
underskrives før jul.

Borgmester Peter Rahbæk 
Juel (S) bakker op om Oden-
se Letbanes anbefaling af Ke-
olis.

- Jeg håber, at både Økono-
miudvalget og Byrådet også 
vil følge indstillingen, siger 
han.

Siger byrådet ja til Keolis, 
bliver det samme operatør 
som hos letbanen i Aarhus, 
der skal sidde bag styrpin-
den og vedligeholde letba-
nen i Odense.

Med til den historie hø-
rer, som det vil være mange 
bekendt, at Keolis i samar-
bejdet med Aarhus Letbane 
havde store genvordigheder 
med at opnå de nødvendi-
ge sikkerhedsgodkendelser 
hos Trafikstyrelsen. Det be-
tød, at den planlagte åbning 
af Aarhus Letbane måtte afly-
ses i sidste øjeblik, og Keolis 
og Aarhus Letbane var efter-
følgende ikke helt enige om, 
hvem der havde ansvaret for 
hvad i det kaotiske forløb.

Sporene fra Aarhus skræm-
mer dog ikke letbanedirek-
tør Mogens Hagelskær, der i 
stedet glæder sig over at få en 
operatør med konkrete erfa-
ringer fra Danmark.

- Jeg skal ikke sige, hvem 
der har skyld for hvad i Aar-
hus. Det vil jeg ikke kom-
mentere. Men for det før-
ste vil jeg sige, at det aldrig 

er nemt at være nummer et, 
som de har været i Aarhus.

- For det andet har jeg det 
også sådan, at Keolis lige for 
nylig har været igennem en 
meget hård indlæringskurve 
i Aarhus, og det er jeg da glad 
for, at vi i Odense kan nyde 
gavn af.

- Driftsbudgettet holder
Den rigtig gode nyhed er iføl-
ge Mogens Hagelskær, at til-
buddet fra Keolis betyder, at 
budgettet for driften af letba-
nen holder.

Skatteyderne i Odense vil 
set over en 21-årig periode 
skulle betale 43 millioner 
kroner årligt i nettobidrag til 
driften. I det tal er det forud-
sat, at de nuværende passa-
gerberegninger - det vil sige 
34.000 passagerer i gennem-
snit på en hverdag - holder 
stik, oplyser han.

- Det årlige nettobidrag 
fra Odense Kommune på 43 
millioner kroner er to millio-
ner kroner billigere end for-
udsat i budgettet, der er fast-
sat i Økonomiudvalget. Det 
skal dog understreges, at vi 
kun har kigget på nettobidra-
get fra kommunen, mens vi 
ikke har opdateret progno-
sen for passagertal.
Hvorfor?

- Det skyldes, at et meget 
vigtigt parameter i at kunne 
gøre det, er spørgsmålet om, 
hvordan den fremtidige bus-
drift i Odense bliver indret-
tet, og det er Odense Kom-
munes By- og Kulturforvalt-
ning i færd med at kigge på 
i øjeblikket. Før den vigtige 
præmis kendes i løbet af næ-
ste år, giver det ikke mening 
at lave en ny endelig bereg-
ning af de forventede passa-
gertal, siger Mogens Hagel-
skær.

Letbanen bliver forvente-
ligt dyrere i drift, hvis man 
kigger isoleret på de fem før-
ste år, den kører, viser bereg-
ningerne. Her lyder budget-
tet på en årlig udgift for kom-
munekassen på 60 millioner 
kroner, og ifølge Mogens Ha-
gelskær holder det også stik 
med Keolis' tilbud.

- De første fem år lander 
nettobidraget faktisk cirka 
en halv million kroner un-
der de 60 mio. kroner, der er 
budgetteret med, siger letba-
nedirektøren.

Han tilføjer, at både den 
intense konkurrencesitua-
tion med fire bydere helt til 
det sidste plus den lave ren-
te på de lån, letbanen opta-
ger, har haft positiv betyd-
ning for den pris for drift og 

vedligehold, Odense Letbane 
har kunnet opnå.

Renten på størstedelen af 

lånene er fast. I øjeblikket 
angår det 70 procent af låne-
summen, og indenfor et par 
måneder opjusteres andelen 
af fastforrentede lån til 90 
procent. Renteudgiften lig-
ger dermed nogenlunde sta-
bilt, selv hvis den generelle 
lånerente måtte ændre sig i 
de kommende år.

Borgmester: Milepæl nået
Borgmester Peter Rahbæk 
Juel konstaterer, at med en 
operatør, som kan levere in-
denfor budget, er endnu en 
milepæl nået i letbanepro-
jektet.

- Det er den sidste af de 
store kontrakter, og det glæ-
der mig, at også den holder 
sig inden for den økonomi, 
der er afsat, siger Peter Rah-
bæk Juel.

Er projektet efterhånden 
der, hvor det er svært at se, 
hvad der kan gå galt?

- Letbanen har løst opga-
ven med alle de store udbud 
ved at ramme inden for den 
økonomi, der har været til rå-
dighed. Det fortjener letba-
nen ros for. Det er godt gået.

Odenses letbane åbner ef-
ter planen i december 2020, 
og de første skinner bliver 
lagt i jorden i løbet af de næ-
ste par uger.

Keolis favorit til at sidde bag 
styrpinden i Odense Letbane
Odense Letbane peger på Keolis, der i forvejen leverer bybusdrift i byen, til at stå for driften af letbanen. - de er mest fordelagtige på både pris og kvalitet, siger letbanedirektør Mogens Hagelskær.

det bliver efter alt at dømme Keolis-ansatte, der skal sidde bag styrepulten i Odenses letbanetog. det samme er tilfældet i Aarhus, hvor billedet her stammer fra. Arkivfoto: Axel schütt

Fire selskaber havde budt 
ind på opgaven med at stå 
for drift og vedligehold af 
Odense Letbane. 

De var ud over Keolis 
Danmark: 

Metro Service A/S

Odense Lightrail Service 
A/S (Umove and Transdev 
Sverige AB)

Stockholms Spårvägar AB
Adm. direktør i Odense 
Letbane Mogens Hagelskær 
siger, han ikke må oplyse, 
hvem der lå næstbedst i 
udbuddet.

Men der har været 
forhandlet i cirka et år, 
og byderne lå tæt, især i 
slutfasen, oplyser han dog.

 

FAKtA
Fire ByDere på 
LetBAneDriFten

Mandag 5. november 2018
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ODENSE 8-91. SEKTION 6

Kønt blev det aldrig, 
men de vandt. 
Odence HC er på vej 
mod drømmen

38 klinikker 
på Fyn giver 
thai-massage
- med og uden sex

 Foto: Sugi Thiru

Bager giver letbanen skyld for lukning
Efter 62 år er det til december slut med bageri på Hauges Plads i Bolbro. Bagermester placerer ansvaret 
for lukningen på Odense Letbane. - Der er ikke noget at gøre, siger byrådsmedlem fra Bolbro.

Rune Blichfeldt 
rkr@fyens.dk

Bolbro skal fremover vænne sig til 
at være en bydel uden egen bager.

For Conditoriet Hauges Plads 
drejer nøglen om 21. december, og 
det sker som direkte konsekvens 
af, at arbejdet med at bygge letba-
ne har skræmt en stor del af kun-
derne væk, lyder det fra bagerme-
ster Christian Hansen.

- De har lukket den ene indkør-

sel til Hauges Plads, og de har sat af-
spærring op ude på Middelfartvej, 
så man ikke kan komme ind til os, 
når man kommer ind mod byen fra 
vest, siger han og fortæller, at om-
sætningen er styrtdykket med cirka 
70.000 kroner om ugen i forhold til 
tidligere.

Undervejs i letbanebyggeriet har 
han direkte kunnet afl æse på om-
sætningen, hvor meget arbejdet har 
fyldt i området ved Hauges Plads. 
Når det har grebet om sig, er om-

sætningen faldet, når letbanen har 
pakket lidt sammen for en stund, er 
den steget igen. Derfor ser han en 
klar sammenhæng.

- Det er prisen
Byrådsmedlem Maria Brumvig (S), 
der selv er fra Bolbro, mener dog, 
der også er andre årsager til bage-
riets nedgang. Blandt andet øget 
konkurrence fra fl ere dagligvare-
butikker i Bolbro, som i de senere 
år er begyndt at sælge brød.

- Men selvfølgelig er det forstær-
ket af, at letbanearbejdet er blevet 
så massivt omkring Hauges Plads, 
erkender hun.

Byrådsmedlemmet fra Bolbro 
mener, at bydelen mister en insti-
tution, når bageren lukker. 

At en del butikker langs letbane-
ruten rammes negativt i byggefa-
sen, er prisen for at bygge en letba-
ne, som bliver god for Odense, når 
den eft er planen kører fra år 2020, 
mener hun.

- Der er jo ikke noget at gøre. Let-
bane-byggeriet er i fuld gang. Det er 
en pris, man er nødt til at betale, si-
ger hun.

Conditoriet Hauges Plads blev i 
2015 landskendt for at sælge ”røv-
huller”, da komikeren Jan Gintberg 
med sit tv-program ”Gintberg på 
kanten” lagde vejen forbi Bolbro.

Hun besøger 
sin søns grav 
hver dag
Eva-Marie Albertsens mistede sin 
søn Henrik, da han blev ramt af et 
tog. I dag fortæller hun om, hvordan 
hun selv kom videre i livet.

1. SEKTION 4-5
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 Simon Staun (51 61)
sim@fyens.dk
Morten Vilsbæk (51 68)
mvi@fyens.dk
Helena Holmenlund (63 45 22 76)
hehoc@fyens.dk
Louise Holmgaard (76 41 48 38)
lonie@fyens.dk

Lokalskribent:
Helge Rasmussen, 40 42 44 68 
heras@fyens.dk
  
Redigerende: 65 45 51 86
Jesper Friesmand, jef@fyens.dk 

Rune Blichfeldt  
rkr@fyens.dk

Den kommende letbane i 
Odense er ikke kun en letba-
ne, men også ny veje, fortove 
og cykelstier langs letbanens 
trace.

Og onsdag står Odense 
Letbane over for en lille mi-
lepæl, når traikken bliver 
omlagt på den nordlige del 
af Ørbækvej. Det oplyser 
Odense Letbane i en presse-
meddelelse. 

Her er entreprenøren ble-
vet færdig med at lave nye 
vejbaner, cykelstier og forto-
ve på den østlige side af ve-
jen. Dermed har dette stykke 
vej - som det første i Odense 
- fået sit permanente udtryk, 
som det vil se ud, når letba-
nen står færdig. 

Nu skal det samme arbej-
de laves på den vestlige side 
af vejen, hvor selve letbane-
sporet kommer til at ligge i 
fremtiden. I denne fase skal 
de sydgående vejbaner og sti-
er opbygges, og der skal laves 
nye adgangsveje til husene 
på vestsiden af Ørbækvej.

Derfor skal traikken lyt-
tes over på den nylagte asfalt, 
så entreprenøren kan skræl-

le den gamle asfalt på den 
resterende del af vejen af og 
forberede letbanesporet.

Når traikken på Ørbæk-
vej er blevet omlagt, vil der 
i den kommende tid være 
en ny traiksituation på Ør-
bækvej - mens anlægsarbej-

det står på. Hele den vestlige 
side af vejen bliver afspær-
ret for at skabe arbejdsrum, 
og derfor skal også cyklister 
og fodgængere over på den 
modsatte side, hvor de skal 
dele en sti langs strækningen.

Bilister skal vænne sig til at 

køre i modsatte vejside, ind-
til Ørbækvej kan genåbne i 
hele sin færdige bredde. Her 
er traikken indsnævret til ét 
spor i hver retning - ligesom 
det har været under det fore-
gående vejarbejde.

Anlægsarbejdet på vestsi-

den af Ørbækvej forventes at 
vare cirka et år. Dereter skal 
den spanske entreprenør 
COMSA anlægge skinner, 
kørestrøm, teknik og statio-
ner på strækningen. Letba-
nen forventes at åbne i slut-
ningen af 2020.

Første stykke ny letbane-vej står færdig

til højre ses den nu afsluttede nye vejbane på Ørbækvej. Arkivfoto: Rune H. Blichfeldt

ODENSE: Lyt med i Vor Frue 
Kirke torsdag klokken 
17. Her går Lars Frederik-
sen i gang med sin nytårs-
koncert på orgelet med 
”Præludium a 5 vocum” 
af Weckmann. Senere føl-
ger værker af Buxtehude, 
J. S. Bach, Mendelssohn, 
Brahms og César Franck. 
En time varer koncerten. 
 (RAS)

Vor Frues  
nytårskoncert

ROSENGÅRD: Hvem vil med 
til Bistrobanko i Bilka. 25. 
januar fra klokken 19 spil-
les fem spil i bistroen med 
”helt særlige varer” som 
præmier for en række, to 
rækker og fuld plade. Til-
melding fra torsdag den 
11. januer klokken ni på 
bilka.dk/bistrobanko.  
(RAS)

Tag til  
bistrobanko i Bilka

Læg brikker på og vind 
Bilka-præmier i bistroen. 
PR-foto

SYDDANSK HØREKLINIK
Rugårdsvej 197, Odense NV • Rådhustorvet 5A, Sønderborg
Jernbanegade 33, Kolding • Carstensgade 6, Tønder

Book din tid til en gratis høreprøve på telefon +45 53 53 63 33
Se priser på vores høreapparater på www.sdhk.dk og følg os på Facebook!

• INGEN VENTET ID
• 1 MÅNEDS GRAT IS PRØVNING
• ALT ID GRAT IS HØREPRØVE
• ALT ID DE NYESTE MODELLER
• 4 ÅRS GARANT I + FR I SERV ICE

KOM IND OG FÅ EN GRATIS
HØREPRØVE I VORES NYE
HØREKLINIK I ODENSE NV!

Ti lbudde t gælder 30 dage

Faste
lave priser

FY
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Classic FM er

kommet til Fyn

Classic FM er din nye radio, der fylder din hverdag med
de musikalske genhør, vi kan høre igen og igen. Med Classic
FM får du lydsporet til job og fritid – med passion for musik.
Classic FM – en radio der gør dig glad og lyder anderledes.

Passion for musik

Odense 98,7 MHz
Middelfart 101,8 MHz
Højfyn 103,5 MHz
Østfyn 106,1 MHz
Assens 106,2 MHz

Find os på Facebook

Passion for musik

Lyt med på Fyn Classic FM og oplev passion for musik
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Letbanetoget set på 
Østre Stationsvej ud for 
Jernbanegade. Den røde 
markeringsfarve ved dørene, 
der også går igen i logoet, 
er valgt, fordi vurderingen 
er, at den farve passer ind i 
byens arkitektur og udtryk. 
Illustration: Odense Letbane  

Rune Blichfeldt 
rkr@fyens.dk

ODENSE: I fl ere år har odense-
anerne været klar over, at en 
letbane var på vej. Nu ved de 
også, hvordan den kommer 
til at se ud. 

Odenses letbanetog, der 
skal køre i byen fra år 2020, 
bliver lys beige med et rødt 
touch.

Det blev afsløret onsdag 
eft ermiddag, da Odense Let-
bane præsenterede sit design 
for off entligheden. Arbejdet 
med at udvikle designet har 
stået på siden august sidste 
år.

- For os som by er det end-
nu en milepæl, lød det fra 
borgmester Peter Rahbæk Ju-
el (S), der ikke selv har blan-
det sig i, hvordan designet 
skal se ud.

- Jeg fi k ikke ros for mi-
ne evner i formning i sko-
len, sagde han i munter to-
ne bageft er, men understre-
gede samtidig, at han synes 
det færdige resultat er blevet 
"fl ot".

Spansk, tysk og dansk
Udover en del lokale politi-
kere og embedsfolk var også 
repræsentanter fra de uden-
landske leverandører, der 
skal bygge letbanen, til stede 
i større antal.

Der blev talt både spansk, 
tysk og dansk. Og engelsk på 
kryds og tværs.

Comsa S.A.U., der lægger 
skinner, rejser master og byg-
ger stationer, er fra Spanien, 
og Stadler Pankow GmbH, 
der leverer togene, er formelt 
set fra Schweiz, mens togene 
dog bliver bygget i Tyskland 
på en fabrik lidt uden for Ber-
lin. De to fi rmaer har begge 
indgået i et tæt samarbejde 
med Odense Letbane om at 
udvikle designet.

- Nogle gange har vi disku-
teret og været uenige, men 
vi har altid fundet løsnin-
ger, sagde Roy Bruderer, der 
er projektdirektør i Stadler 
Pankow GmbH, henvendt 
til letbanedirektør Mogens 
Hagelskær og hans stab.

Comsa S.A.U.'s adm. direk-
tør, Jorge Miarnau Montser-
rat, er yderst tilfreds med at 
have fået foden inden for i 
Odense-projektet, fortalte 
han, da præsentationen var 
ovre. For det er første gang, 
det spanske selskab bygger 
letbane på så nordlige bred-
degrader, og det kan muligvis 
åbne døren til nye opgaver.

- Derfor er det et meget vig-
tigt projekt for os, og vi skal 
gøre vores allerbedste for, 
at alt står klar til tiden (slut-
ningen af år 2020, red.), sagde 
han og tilføjede:

- Lige nu kan jeg ikke se, at 
det ikke skulle lykkes. Men to 
et halvt år er selvfølgelig lang 
tid, og med et projekt i den 
størrelsesorden kan man al-
drig vide, om der kan dukke 

noget uventet op.

Nordisk med urbant udtryk
Odense Letbane er gået eft er 
et udtryk i designet af letba-
nen, der betegnes som mo-
derne og urbant i en nordisk 
stil.

De to primære farver i let-
banedesignet bliver en lys 
beige, som togene bliver 
malet i, samt en rød farve, 
der indgår i logoet, og som 
blandt andet bliver brugt til 
at markere dørene i letbane-

vognene.
- Farverne skal tegne letba-

nen i mange år. Derfor er det 
vigtigt, at de kan forbindes 
til byen, og at odenseanerne 
kan spejle sig i dem, forklare-
de direktør i Odense Letbane 
Mogens Hagelskær.

Alle letbanestationer får 
perroner i højde med vog-
nenes gulv, så der bliver ni-
veaufri indstigning. Ramper 
for enderne af stationerne og 
ledelinjer i belægningen sør-
ger for, at alle kan fi nde vej. 

Røde LED-lysbånd på ma-
ster vil markere stationernes 
hjørner, så man let kan se 
dem på afstand, og fi re me-
ter høje master med et lysen-
de logo på toppen vil stå ved 
hver enkelt station, så den er 
let at se på afstand.

Indenfor i togene vil lyse 
materialer gå igen på både 
gulv, vægge og loft . Sæder-
ne vil skille sig ud, da Oden-
se Letbane får fremstillet be-
træk i en varm, rød farve for 
at indbyde til brug. Det sam-

me vil forskellige former for 
information på skærme, skil-
te og piktogrammer, som for 
kontrastens og synlighedens 
skyld bliver holdt i sort.

 Kan ses i tre uger
Eft er den offi  cielle præsen-
tation i går bliver det fra på 
mandag muligt for alle in-
teresserede at se udstillin-
gen, som fl yttes til Borgenes 
Hus ved Odense Banegård 
Center. Her skal den stå i tre 
uger frem.

Gennem plancher, video 
og modeller kommer de be-
søgende tæt på designpro-
cessen og de mange tanker 
bag letbanens endelige ud-
tryk. Udstillingen vil være 
bemandet to timer dagligt 
med personale fra Odense 
Letbane.

Derudover vil adm. direk-
tør Mogens Hagelskær man-
dag 30. april fra klokken 
17.00-19.00 holde et oplæg 
i Borgernes Hus, hvor han 
fortæller om arbejdet med at 
udvikle det endelige design.

Letbane 
i lyse 
nuancer 
med strejf 
af rødt
Vognenes og stationernes design samt 
letbanens logo blev onsdag afsløret 
ved en præsentation i Odeon.

Letbanens første etape fra Tarup til Hjallese. Kort: Mikkel Damsgaard Petersen
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Principbesluttet af Odense Byråd i februar 2011.

Fire år senere - i 2015 - blev anlægsloven vedtaget i 
Folketinget.

Sidste sommer kom priserne fra byderne ind, og de viste, at 
projektet ser ud til at kunne realiseres indenfor den afsatte 
økonomi på cirka 3,3 milliarder kroner.

Letbaneruten strækker sig over 14,4 kilometer. Fra Tarup 
til Hjallese via bymidten, Odense SØ og universitetet og det 
kommende Nyt OUH.

Eft er planen åbner Odense Letbane i slutningen af år 2020. 
Hvilken måned er ikke meldt ud. 
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NIRAS

PEJLEMÆRKER I DE KOMMENDE TO ÅR

MEDIO 2019   Den første letbanestation i Odense forventes færdigbygget.

ULTIMO 2019  Keolis forventes af begynde at ansætte personale til letbanen.

ULTIMO 2019   De første letbanevogne kommer til Odense fra fabrikken i Berlin. 

MEDIO 2020  Det sidste anlægsarbejde på omgivende byrum bliver afsluttet.   

MEDIO 2020  Sporarbejdet forventes afsluttet på alle strækninger.

PRIMO 2020  Letbanen skal testkøres og derefter køre i prøvedrift i en periode.

ULTIMO 2020   Odense Letbane forventes at åbne og gå i drift. 
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