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INTRODUKTION
Med letbanen får Odense det hidtil mest handicapvenlige og tilgængelige kollektive transportmiddel i 
Danmark. Borgerne vil opleve en klar forbedring af tilgængeligheden i forhold til både busser og tog. Ingen 
tvivl om det. Men derfor er der, især fordi letbanen er et nyt transportmiddel, alligevel god grund til at få 
inputs fra personer med handicaps og særlige behov (barnevogn, ældre med gangbesvær mm.) til mulige 
løsninger på tilgængelighedsområdet – ligeså er det vigtigt at få bekræftet de løsninger, der allerede 
fungerer godt. 

Odense Letbane baserer sig på standard letbanevogne og transportsystemer, som hviler på et stort 
erfaringsgrundlag fra andre europæiske letbanebyer. Brugernes validering af mulige løsninger er dog stadig 
en stor styrke og en nødvendighed, så de endelige produkter ender med at være så tilgængelige som mulige 
i en odenseansk kontekst. 

Derfor nedsatte Odense Letbane P/S i sensommeren 2016 en tilgængelighedsgruppe bestående af personer 
med forskellige slags handicap eller særlige behov, der samtidig må betegnes som erfarne brugere, da de er 
medlem af en interesseorganisation, som fx handicapråd og ældreråd. Fordelen ved dette er, at de erfarne 
brugere har en god idé om, hvad det er vigtigt at fokusere på, når man arbejder med tilgængelighed. 

Odense Letbane har samtidig ønsket at arbejde proaktivt med tilgængelighed. Alt for ofte ses det, 
at tilgængelighed først kommer meget sent ind i store bygge-anlægsprojekter – nemlig først, når 
anlægget slutteligt skal igennem en tilgængelighedsrevision samt myndighedsbehandling. Med 
tilgængelighedsgruppens medvirken forud for anlæg, er det Odense Letbanes mål at få bygget så 
tilgængelig en letbane som muligt. 

Tilgængelighedsgruppen bliver introduceret til Odense Letbanes tanker om tilgængelighed på første workshop.
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HVAD BETYDER TILGÆNGELIGHED?
Indledningsvist arbejdede tilgængelighedsgruppen i en workshop med, hvad tilgængelighed egentlig 
er. Et af medlemmerne sagde, ”at tilgængelig er noget, man først mærker, når det ikke er der”. 
Tilgængelighedsgruppens medlemmer tilkendegav dermed, at de ønsker, at de kan komme derhen, hvor de 
gerne vil, uden forhindringer og så vidt muligt på egen hånd. 

Odense Letbane har derfor valgt at arbejde med den fysiske tilgængelighed – og fx ikke med den digitale 
tilgængelighed – endnu. Det vil sige, at fokus har været at få input til den detaljerede designproces primært 
i transportsystemet (stationer, perroner, spor, overgange m.m.) og i vognene, men undervejs er der også 
kommet input til arbejdet med at flytte veje, fortove og cykelstier forud for selve letbanebyggeriet. 

Endelig har det været en rettesnor, at god tilgængelighed for personer med handicaps er lig med god 
tilgængelighed for alle. Også for brugere, der har en barnevogn, en stor kuffert og indkøbsposer med sig. 
Dermed har tilgængelighedsgruppen bidraget med input, som imødekommer ikke bare egne men mange 
øvrige passagerers behov. De har bidraget til at skabe de bedste muligheder og oplevelser for alle brugere. 

DELTAGERNE

Birthe Malling
formand for DH-Odense
Merethe Helgens
formand for Ældrerådet i Odense
Keld Verner Nielsen
kredsformand for Dansk Blindesamfund, Fyn 
Hanne Nielsen
formand for Høreforeningen i Odense
Hanne Hansen
medlem med rollator og manuel kørestol 
Rene Henriksen
medlem med manuel kørestol
Dagmar Andersen
menigt medlem fra Ældrerådet i Odense
Søren Rasmussen
repræsentant for Nedsatsyn.dk

FRA KONCEPT TIL UDFØRELSE

Forinden tilgængelighedsgruppen blev 
nedsat, udarbejdede Odense Letbane 
et koncept for test af tilgængelighed i 
samarbejde med firmaet Public Intelligence, 
som arbejder med innovative løsninger for 
ældre og handicappede, og som derfor har et 
indgående kendskab til denne gruppes behov 
foruden et godt kontaktnet. 

Konceptet blev udviklet på baggrund af en række workshops sammen med en større gruppe personer med 
forskellige handicaps samt ældre. Konceptets beskrivelse af mulige konkrete testmetoder har således været 
anvendt igennem hele processen. 

Det blev hurtigt besluttet, at det bedste udgangspunkt for at arbejde med tilgængelighed var at rejse til en 

Medlemmerne af tilgængelighedsgruppen drøfter, 
hvad god tilgængelighed vil sige, og hvad der skal 
lægges vægt på i forbindelse med Odense Letbane.
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letbaneby og afprøve den fysiske tilgængelighed til og på perroner og i letbanevogne. Valget faldt på Bergen 
i Norge, og før afrejsen udarbejdede gruppen en lang række opmærksomhedspunkter, som skulle testes i 
Bergen. Undervejs blev der noteret flittigt med handsker på i de kolde januardage i 2017.

Vel hjemme udarbejdede Odense Letbane en rapport over alle de erfaringer, som tilgængelighedsgruppen 
havde gjort sig undervejs over, hvad der medvirkede til god tilgængelighed, og hvad der ikke gjorde. Alt fra 
ledelinjer, opmærksomhedsfelter, hældninger på perron, lys- og lydreguleringer og flexrum til piktogrammer, 
farvers kontraster, billetteringsforhold og meget andet blev testet. 

Hjemme blev alle tilgængelighedsgruppens opmærksomhedspunkter gennemgået hos de respektive 
projektchefer for vogne, transportsystem og forberedende vejarbejde. En del af punkterne var allerede 
imødekommet i udbudsmaterialet – en del andre skulle der arbejdes med under den detaljerede 
designproces af vogne og perroner. 

VALG AF LØSNINGER

Kommunikationschef hos Odense Letbane, Benthe Vestergård, har som formand for tilgængelighedsgruppen 
deltaget i den detaljerede designproces af vogne og perroner – med hovedfokus på løbende at tjekke og 
gøre opmærksom på hvilke løsninger, der ville være de bedste set fra et tilgængelighedssynspunkt. 

Mange af tilgængelighedsgruppens input er således kommet med allerede undervejs i udbudsfasen eller 

Bergen Bybane kører med Stadlers Variobahn-model, som også kommer til at køre i Odense. Det 
var ikke afgjort, da tilgængelighedsgruppen var i Bergen. Men nu hvor det ligger fast, gør det blot 
tilgængelighedserfaringerne fra Bergen endnu mere relevante i forhold til at færdigdesigne Odense-modellen. 
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under designmøderne. Efterfølgende har tilgængelighedsgruppen desuden været indkaldt til møder, for at 
give deres besyv med til farvevalg både udvendigt og indvendigt i vognene ud fra hensynet til svagtseendes 
behov for kontraster, til holdestængers synlighed og placering, til skrifttype og piktogrammer med mere etc. 

Odense Letbane har foruden tilgængelighedsgruppens bidrag, fået bidrag fra Odense Kommune samt en 
række eksperter indenfor arkitektur, branding samt skrifttyper og piktogrammer. Alle bidrag har været 
inddraget i de endelige valg, som er sket indenfor rammerne af leverandørkontrakterne samt letbanens 
bidragsyderes (Transportministeriet, Odense Byråd og Region Syd) krav om at levere en standardletbane. 

Tilgængelighedsgruppens input har været af afgørende betydning for en lang række af letbanens valg, når 
det gælder design, funktion og kvalitet. I det følgende beskrives de valgte tilgængelighedsløsninger fra rejsen 
med letbanen begynder, til den slutter. 

Tilgængelighedsgruppen er inviteret til møde om valg af piktogrammer til at markere forskellige funktioner i 
letbanen. Der har været høj mødedisciplin og villighed til at møde op selv med kort varsel, som nogen gange 
har været vilkåret i en til tider hektisk designproces.
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EN TILGÆNGELIGHEDSTUR 
MED LETBANEN
Her beskrives en brugerrejse med Odense Letbane med fokus på tilgængelighed for særlige brugergrupper. 
Billederne er fra Bergen Bybane for at gøre beskrivelsen mere levende. Bergen Bybane adskiller sig dog fra 
Odense Letbane på visse punkter. Det vil blive oplyst i teksten, hvor det er tilfældet.

OVERGANG TIL LETBANESTATION

Når du skal over til en letbanestation, skal du visse steder 
krydse vejbanen. I Odense vil der stort set altid være 
lyssignal, så du kan komme sikkert over vejen og krydse 
letbanesporene. Dermed adskiller Odense Letbane sig 
fra Bergen Bybane, hvor der ikke altid er lysregulerede 
overgange over vejbanerne og aldrig lysregulering over 
sporene. Lysstanderne er også indrettet med lydsignal, så 
svagtseende og blinde ved, hvornår der er rødt og grønt både 
ved vejbane og spor. Der vil være nogle få stationer, hvor der 
ikke er lysregulering. Det er typisk, hvor der ikke er vejbaner i 
nærheden, f.eks. ved hospitalet. Her er der andre alternativer 
indendørs, idet hospitalet bygges henover stationen.

Ved fodgængerfeltet vil der være en kant i den ene side med 
et opmærksomhedsfelt for synshandicappede, mens den 
anden side har en skrå kant, der går i niveau med vejbanen, så 
kørestolsbrugere let kan køre ud i fodgængerfeltet.

ADGANG TIL PERRON

Når du er kommet over på stationssiden, vil der være en rampe med en svag hældning. Den er overkommelig 
at køre op af selv i manuel kørestol. Der vil også være ledelinjer hele vejen op ad rampen og langs hele 
perronen, så synshandicappede trygt og sikkert kan bevæge sig rundt.
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Stationerne får alle overdækkede læskærme i stil med i Bergen, så du 
kan stå i tørvejr. Der bliver to læskærme og et stationstræ i mellem 
disse. I læskærmene kommer der bænke, så du kan tage et hvil, mens 
du venter på letbanen. 
 
Der vil ikke komme billetautomat på stationerne, men 
rejsekortsstandere, som forventes at blive den foretrukne 
billetteringsform i 2020, når letbanen ifølge planen skal åbne. 
Eventuelt bliver der også mulighed for at købe billet via en mobil app. 

Du kan orientere dig om ruten og få anden information om letbanen 
på teknikboksen, der placeres under en af læskærmene. Her vil du 
som blind eller svagtseende kunne få information om næste afgang 
læst højt ved tryk på en knap. Der vil også være en alarmknap, der 
kan aktiveres, hvis der skulle ske en ulykke på stationen. Der vil være 
ledelinjer hen til teknikboksen.

Letbanen stopper ved alle stationer, så du behøver ikke trykke på en 
knap for at få letbanen til at stoppe ved din station. Du kan orientere 
dig om togdriften på diodeskærme, der fortæller, hvor lang tid, der er 
til næste afgang, og hvor toget kører hen. I Odense bliver 
teksten hvid på sort baggrund, hvilket gør det lettere 
for folk med nedsat syn at læse. Af hensyn til naboer og 
for at skabe ro omkring stationerne vil der ikke på selve 
stationen være højttalerudkald hver gang, der kommer 
et tog. Højtalerudkald bruges kun ved ekstraordinære 
meddelelser om driften. 

Er du synshandicappet kan du benytte ledelinjerne 
til at bevæge dig rundt på stationen. Der vil komme 
opmærksomhedsfelter ud for letbanens dobbeltdøre, så 
du altid ved, hvor du skal placere dig, når du skal med 
toget. 

Ledelinjerne i Odense bliver med streger i 
overensstemmelse med Odense Kommunes principper 
for tilgængelighed, mens opmærksomhedsfelterne bliver 
med prikker.

INDSTIGNING I LETBANEN

Der vil være niveaufri indstigning i letbanen, sådan at 
kørestolsbrugere, barnevogne, cykler mm. let kan trille ind i 
letbanen uden brug af rampe som f.eks. i IC-tog. Dette er med 
til at gøre letbanen til en af de mest tilgængelige kollektive 
transportformer, der findes. Du vil maksimalt opleve op til fem 
centimeters afstand mellem perronkant og letbanekant, så du 
behøver ikke være bange for at falde ned på sporene.

For at åbne dørene, skal du trykke på en knap på dørene angivet 
med pile i to retninger. Der vil være en mertidsknapbåde 
indvendigt og udvendigt. Mertidsknappen er til brug for folk, 
med barnevogne og kørestole. Knappen vil være markeret med et 
kørestolssymbol for at sikre, at den adskiller sig markant fra dør-
knappen. 
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Det vil være markeret med piktogrammer på dørene, hvor 
du skal stige ind, hvis du har brug for ekstra plads til bagage, 
kørestol eller barnevogn. Her opfordres du nemlig til at 
benytte fleksrummene, som er forsynet med dobbeltdøre. 
I Odense bliver piktogrammerne mere synlige med større 
farvekontraster end i Bergen, hvor den hvide farve på grå 
baggrund kan være svær at afkode. Letbanen afgiver en lyd, 
når dørene lukker, så du bliver gjort opmærksom på, at du 
skal sørge for at komme ind i vognen.
 
Når du er kommet ind i letbanen, kan du se, når den skal til 
at køre, ved et rødt diodelys over dørene, der tændes. Det 
slukker, når dørene er lukket, også selvom toget ikke sætter i 
gang med det sammen. Der vil afgives lydsignal ved afgang.

FLEKSRUMMENE

Du kan benytte et af de to fleksrum, som kommer i alle tog, hvis du 
har brug for ekstra plads. Der vil være klapsæder i begge sider af 
fleksrummet og god midterplads. Under klapsæderne vil der være 
sikkerhedsseler, så kørestole og barnevogne kan blive spændt fast. 

Der er klapsæder med piktogrammer, der markerer, at fleksrummet 
er forbeholdt f.eks. kørestolsbrugere og barnevogne. Det bliver 
også tilladt at tage cykler med i toget, og de skal være placeret i 
fleksrummet, men kun i det omfang, der er plads. Det forventes, at 
der tages behørigt hensyn til hinanden i letbanen. 
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KØRSEL MED LETBANEN

Letbanen har en rolig og glidende kørsel, som du vil opleve som meget anderledes fra en bus, der har 
skarpere sving og hårdere opbremsninger. Men hvis du står op, kan det være en god ide at benytte 
holdestængerne, så du kan holde balancen, når letbanen starter og stopper. Holdestængerne bliver 
udfærdiget i børstet stål, der reflekterer såvel loftslyset som dagslyset udefra. Valget af lysreflekterende stål 
er blevet testet af tilgængelighedsgruppens svagtseende medlem. 

Således fravælger Odense Letbane løsningen i Bergen Bybane, hvor stængerne er klisteret til med klæb 
i skrap farve. I Odense ønsker vi at give letbanen et roligt og behageligt look, både via holdestængerne i 
metalfarve, men også via vægge og flader i øvrigt, som bliver holdt i lyse, varme og afdæmpede farver. 

Der vil være god plads på gangarealet, som skal friholdes for bagage, så du har nemt ved at finde en plads i 
vognen, hvor du kan sætte dig. Det bliver 52 siddepladser og 137 ståpladser i et letbanetog. 

Du kan orientere dig i toget ved hensigtsmæssige placeringer om stationer på ruten, så du kan holde øje 
med, hvornår du skal stå af. Næste stop formidles via højttaler og via diodeskærm i toget.
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UDSTIGNING AF LETBANEN

Når du skal stige af, vil et grønt diodelys 
over dørene tændes. Dermed ved du, 
at dørene nu er fuldt åbne og du kan 
stige ud af letbanen. Når dørene lukker 
igen, vil letbanen afgive lydsignal, som 
fortæller dig, at du skal skynde dig ud 
og diodelys vil lyse rødt. 
 
Hvis du har brug for mere tid til at 
komme ud af letbanevognen, skal du 
bruge mertidsknappen inde i vognen. 
Når du har trykket på den, vil føreren af 
vognen holde øje med, hvornår du er 
sikkert ude på perronen, og først køre 
videre, når det er tilfældet. 
Når du er kommet ud, skal du tjekke ud 
ved en rejsekortsstander på stationen.

Din rejse med letbanen er nu slut, og du 
kan fortsætte din videre færd, hvor hen 
du nu skal.
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De følgende elementer har været præsenteret og testet i tilgængelighedsgruppen, hvis input har haft 
væsentlig indflydelse på de endelige designvalg.

TEST AF FARVER PÅ TOG
 
Tilgængelighedsgruppen blev præsenteret for to slags farvekombinationer. Der var generel enighed om, at 
det lyse tog med mørke kontrastfarver på døre og vinduer vil være mest synlig.

TEST AF FARVER INDVENDIGT I VOGNEN
 
Tilgængelighedsgruppen blev også præsenteret for henholdsvis et lyst og et mørkt gulvareal. Også her 
foretrækker gruppen lys og ensartet gulvfarve, da mørke farver for svagtseende kan opleves som huller. Der 
bør også være kontraststriber, der markerer kanter til døre og indgangsareal ifølge tilgængelighedsgruppen.

TESTEDE ELEMENTER
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TEST AF BAGGRUNDSFARVER PÅ INTERIØR / VÆGGE

Tilgængelighedsgruppen gav udtryk for vigtigheden af kontraster mellem vægfarve og holdestænger. Det 
blev sidenhen testet specifikt med hjælp fra Søren Rasmussen fra nedsatsyn.dk i forhold til designvalg af 
specifik holdestang. 

TEST AF SKRIFTTYPE

Det er helt afgørende for tilgængeligheden, at den skrifttype, som skal bruges til at fortælle passagererne om 
stationer og andre driftsinformationer, fungerer godt på de forskellige platforme, hvor den skal anvendes. 
Tilgængelighedsgruppen blev præsenteret for tre forskellige skrifttyper til henholdsvis stationernes 
diodeskærme og printede skilte i tog og på stationer.

Diodeskærmene i togene er begrænset af kun at kunne skrive bogstaver med op til otte lysprikker med 
den såkaldte DOTMATRIX-skrift. Det stiller særlige krav til skrifttypen, der benyttes. Der var bred enighed i 
tilgængelighedsgruppen om, at løsning A fungerer bedst både på skærme og skilte. Der var også enighed 
om, at hvide bogstaver på sort baggrund fungerer bedre end f.eks. gule bogstaver. 
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TEST AF MERTIDSKNAP

Der kommer en taktil mertidsknap med et  kørestolssymbol..  Det giver en let afkodning af formålet med 
knappen, nemlig at den skal benytte af folk med særlige behov. Desuden adskiller den sig samtidig markant 
fra knappen til at åbne og lukke dørene med, hvor der er pile.

TEST AF PIKTOGRAMMER

Forslag til piktogrammerne med placering af knapper, piktogrammer 
og nødhåndtag blev vist. Piktogrammerne er udformet med afsæt i den 
tradition og standard, som DSB praktiserer.  Som udgangspunkt bruges 
ISO standarder mht. højder på knapper og symboler. Ligeledes sikres 
knapperne med tekstur og farver, så deres funktion nemt kan afkodes. 
For folk med begrænsede syn suppleres med lyd ved dørene, når de 
åbner og lukker.

TEST AF FARVEKONTRASTER PÅ HOLDESTÆNGER 

Denne type holdestænger i børstet stål er valgt efter input fra Søren Rasmussen fra nedsatsyn.dk, som er 
med i tilgængelighedsgruppen. Han vurderede, at farvekontrasten mellem holdestang og vægfarve var tilpas 
stor til, at den kan ses tydeligt. Dermed undgås det, at skulle sætte klistermærker i kraftige signalfarver op 
på holdestængerne, som man ellers ser det ofte i busser. Det giver letbanevognene et mere roligt og elegant 
udtryk.
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Nedenfor gennemgås tilgængelighedsgruppens opmærksomheder punkt for punkt med beskrivelse af, 
hvorvidt og på hvilken måde de er indarbejdet i letbane-designet.

TRANSPORTSYSTEMET

RESULTATER FRA 
TILGÆNGELIGHEDSARBEJDET

OPMÆRKSOMHED

Det er vigtigt med 
opmærksomhedsfelter og 
niveaufri overgange

Undgå zebrastriber uden lys

Lydsignaler ved krydsninger

Markering af at fodgængere 
har vigepligt for letbanen

Ledelinjer med fire ribber

Opmærksomhedsfelter

Stationerne bør være 
ensartede

Hældningen på ramperne

Ledelinje fra rampe til 
perron

Parkeringspladser til 
handicappede tæt på store 
knudepunkter

Placering af elementer på 
stationen bør være på linje 
med læskærme

STATUS FORKLARING

Der er niveaufri overgange for enden af perronerne og mellem 
perron og vogne. 

Alle overgange bliver tre meter brede, med halvanden meter 
kant til de blinde og havlanden meter niveaufri adgang for 
kørestolsbrugere.

Zebrastriber og signaler etableres altid sammen.

Der er fodgængerfelt med lysregulering ved vejbaner og spor 
ved stort set alle stationer. Lysreguleringerne er udstyret med 
lydfyr.

Der er desuden en letbanechauffør i hver letbane, som har 
ansvar for at holde øje med, om nogen krydser sporene.

En letbane sammenlignes med en bus efter danske vejregler – 
derfor er reglerne for vigepligt for letbanen den samme som 
for biler. Der vil blive gjort opmærksom på dette i kampagner 
op til åbningen af letbanen. 

Der vil være ledelinjer ifølge Odense Kommunes forskrifter. Og 
det vil sædvanligvis være med fire linjer.

Vil være med knopper.

Det bliver en standardmodel tilpasset de specifikke forhold.

Ramperne vil have en hældning, som er normal for ramper. 
Der vil altid være minimum én rampe til hver perron.

Ja, der kommer ledelinjer.

Det vil der være på Parkering Odense Syd og på Benedikts 
Plads.

Evt. på nær rejsekortstanderne. Der vil som minimum være et 
åbent areal på 1,5 meter fra perronkanten.

+

-
+

-

+
+
+
+
+
+

+
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LETBANETOG

OPMÆRKSOMHED

Ensartet placering af 
rejsekortstandere

Skraldespande uden for 
halvtag

Billetstandere skal kunne 
tilgås af kørestolsbrugere 
– ikke være for høje og 
uden trin.

Ledelinje til billetautomat

Ledelinjer til døråbninger

Ledelinjen bør være lys, så 
den kan ses i mørke

Opmærksomhedsfelter langs 
perronkant

Køremaster og stolper bør 
danne stærk kontrast til 
underlaget

Stolper, som udgør kanter 
omkring glas, bør være lyse, 
og markeringer på glasset 
bør være kontrastfyldte

Varme i perrongulve

Undgå at skabe 
forhindringer og smalle 
steder på perron

Markering af vognens 
retning på perron i display

STATUS FORKLARING

Ja.

Ja.

Der kommer ikke billetstandere på stationerne eller i togene.

Der kommer ikke billetstandere.

Der kommer opmærksomhedsfelt ved døråbning, som er 
forbundet med ledelinjen.

Ledelinjer og opmærksomhedsfelter bliver i grå granit. 
Undtagen iTBT-området, som ønsker ledelinjer og 
opmærksomhedsfelterne i stål, som det er kendt fra det øvrige 
Odense.

Der vil være ledelinjer på perronen og mørk kantsten ved kant.

De bliver Odense-grå, hvor Odenseklinken er gullig og 
betonfliser lyse. 

Der kommer sort kant på glasfladerne ved læskærme, som 
følger farven på læskærmene. Samtidig danner sort en 
kontrast til glasset.

Ligger uden for kontrakten og imødekommes ikke.

Dette opfyldes.

Der vil være et LED-display, der viser destinationen både på 
front og side.

+

-
+

-

-

+
+

+
+

+

+

+

OPMÆRKSOMHED

Døråbne-knap skal sidde 
tilstrækkeligt lavt til at kunne 
tilgås af kørestolsbrugere og 
børn.

STATUS FORKLARING

Placeringen er standardiseret til alle letbaner for at 
imødekomme dette behov.+
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OPMÆRKSOMHED

Mertidsknap skal 
have anden farve end 
døråbneknap 
– kontrastfarver og taktil 
overflade

Niveaufri overgang mellem 
perron og vogn

Begræns spalten mellem 
perron og vogn

Destination i display på tog 
som i Bergen

Stopknapper inde i vognene

Holdestænger bør 
placeres ved kanter og 
stole, og de skal have en 
stærk kontrastfarve, så 
svagtseende og blinde har 
brug for noget at holde i, 
når de kommer ind i vognen

Fleksrum bør placeres 
i forbindelse med 
døråbninger

Piktogrammer skal være 
logisk placerede, også på 
ydersiden af vognene, og de 
skal være i kontrastfarver

Anden gulvbelægning ved 
dørområder i hele vognens 
bredde, så blinde og 
svagtseende kan orientere 
sig

Kontrast mellem gulv og 
sæder

Undgå mørke felter i gulvet 
– demente opfatter dem 
som huller

Frit udsyn i hele vognen og 
store åbne vinduespartier 
– fungerede godt i Bergen

STATUS FORKLARING

Ja, der kommer en mertidsknap med taktil overflade og med 
kørestolssymbol.

Der kommer niveaufri overgange i overensstemmelse 
med standardiserede krav. Derudover får Odense Letbane 
lastafhængig nivellering af højden for at minimere 
højdeforskelle mellem perron og gulv i vogn.

Afstand mellem letbane og togets gulvkant må maks være 
fem cm.

Det bliver som i Bergen og Aarhus.

Der skal ikke trykkes for stop, og der kommer ikke 
stopknapper i vognene.

Der kommer holdestænger ved stole og ved indgangene. De 
bliver af rustfrit stål, som reflekterer lyset og derfor er nemme 
at se. Der kommer også vandret holdestang under loftet.

Det bliver de, og fleksrum vil være forbeholdt brugergrupper 
med særlige behov.

De bliver hvide på mørk baggrund og er logisk placerede 
både indvendigt og udvendigt på toget.

Der laves kantliste i gulv ved dørene, som kontrasterer mellem 
lysreflekterende stålkant og sort. Der kommer også både lys 
og lyd ved døråbningerne. Gulvet bliver samme farve toget 
igennem af æstetiske årsager.

Der kommer kontrast mellem gulv, vægge og så sæderne. 
Førstnævnte vil være lyse, mens sæderne vil have en 
kontrasterende farve.

Der kommer ingen mørke felter i gulvet.

Det bliver ligesom i Bergen.

+

-

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
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OPMÆRKSOMHED

Farve på togsæt bør være 
med kontraster, så det kan 
ses af svagtseende 

Oplysning om næste stop 
skal være både synligt og 
hørbart og der bør være 
linjemarkering af ruten

STATUS FORKLARING

Farven på letbanevognen bliver lys med kontrasterende 
mørke dør- og vinduespartier i overensstemmelse med det af 
tilgængelighedsgruppen anbefalede.

Det hele vil være tilfældet.

+

+

VEJBANER, CYKELSTIER OG FORTOVE

OPMÆRKSOMHED

Vigtigt med 
opmærksomhedsfelter og 
niveaufri overgange

Ved krydsning af vej er lys- 
og lydsignal at foretrække 
fremfor zebrastriber alene

Ledelinje med fire ribber 
foretrækkes frem for 
ledelinjer med taktile 
knopper - anvend 
taktile knopper ved 
opmærksomhedsfelter

Der bør være 
parkeringspladser tæt på 
store knudepunkter, hvor 
der er reserveret plads til 
handicappladser.

STATUS FORKLARING

Opmærksomhedsfelter udføres i henhold til Odense 
Kommunes anvisninger og er godkendt af både politi og 
kommune.

Ved midterlagte perroner er der lysreguleret 
fodgængerovergang.

I henhold til Odense Kommunes standardretningslinjer 
anvendes ledelinjer med fire ribber ved retningselementer og 
taktile knopper ved opmærksomhedsfelter.

Der er i projektet indarbejdet parkeringspladser til 
handicappede tæt på letbanestationen på Benedikts Plads og 
Parkering Odense Syd. Øvrige p-pladser er Odense Kommunes 
ansvar.

+

+

+

+
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MYNDIGHEDSTILLADELSER
Efter veloverstået designproces, skal vi meget snart i gang med at bygge letbanen. Men alle løsninger skal 
også godkendes af en række forskellige myndigheder. Netop disse tilladelser kan også få betydning for de 
endelige tilgængelighedsløsninger. Både By- og Kulturforvaltningen, politi og beredskab samt i sidste ende 
Trafikstyrelsen skal godkende letbanen. 

Samtidig skal der nogle gange foretages valg, som er svære tilgængelighedsmæssigt – fx kan en buet 
kantsten være god for kørestole, men dårlig for blinde med stok. Eller lyd ved overgange kan være gode for 
blinde, men generende for naboer, som får støjgener. Det er i sidste ende myndigheden, som foretager disse 
valg. 

Foruden myndighederne skal også en tilgængelighedsrevisor gennemgå letbanens løsninger. 

TAK TIL TILGÆNGELIGHEDSGRUPPEN
Odense Letbane vil gerne takke tilgængelighedsgruppen for et godt og positivt samarbejde og for nogle 
særdeles brugbare input i valget af løsninger på tilgængelighedsområdet. Uden jer, havde vi ikke fået valgt 
de løsninger, der så vidt muligt fører til en letbane tilgængelig for alle, hvilket er et hovedformål for kollektiv 
trafik. 

Hos Odense Letbane vil vi gerne holde gruppen levende, selvom designfasen nu er slut. Dels kan der endnu 
opstå situationer, hvor vi måtte få brug for jeres kvalificerede input under anlægsfasen, dels er Odense 
Letbane P/S fremover også driftsselskab, og selskabet vil gerne under planlægningen af den fremtidige drift 
ved behov have mulighed for at høre tilgængelighedsgruppens synspunkter om mulige løsninger. 
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BILAG: 
VISUALISERINGER AF LETBANEN
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