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NU KAN DER BYGGES LETBANE 
Der bygges i Odense – stort og visionært. Det politiske 
mod, der er blevet udvist med beslutninger om både 
letbanen og andre store byudviklingsprojekter, som for 
eksempel Gasa, Østerbro og Campusområdet, materialiserer 
sig nu. De politiske beslutninger om byudvikling trækker 
allerede massive investeringer til byen. En opgørelse, som 
letbanen har lavet, viser, at der er investereret for mere 
end 15 milliarder kroner alene i en radius af 400 meter 
omkring den kommende letbane. Og der vil komme flere 
investeringer – mange flere. 

Jeg glæder mig over, at letbanen allerede, før vi er begyndt 
at bygge den, leder til byudvikling. Og jeg er stolt af, at vi 
nu kan gå i gang med at bygge. I juni måned 2017 nåede 
Odense Letbane P/S sin største milepæl af alle undervejs 
i anlægsprocessen.  Vi underskrev de to store kontrakter 
vedrørende transportsystemet – der omhandler skinner, 
perroner, master, køreledninger samt det store drifts- og 
vedligeholdelsescenter – og de 16 letbanevogne, som skal 
betjene byens borgere og besøgende i fremtiden.

Det betyder, at vi i det nye år vil begynde at lægge de 
første skinner i byen, og master og perroner vil begynde 
at vokse op i bybilledet. Vi er allerede gået i gang med at 
flytte veje, fortove og cykelstier. Vi baner dermed vejen 
for anlæggelsen af selve letbanen. Når der er tale om 
den største milepæl i løbet af projektet, skyldes det, at vi 
med underskrifterne på de to store kontrakter vedrørende 
transportsystemet og letbanevognene har dannet 
grundlag for, at letbanen kan bygges inden for det 
samlede budget. 

Kontraktindgåelserne betyder også meget for, at 
vi kan levere en letbane til tiden. Både tidsplan og 
budgetoverholdelse understøttes af, at vi allerede har 
indgået fem ud af i alt syv entrepriser, der omhandler det 
forberedende vejarbejde. Alle kontrakter er landet inden 
for budget. Så vi er i årets løb kommet godt i gang med at 
skabe konturerne af fremtidens infrastruktur i Odense, og 
Odense Letbane P/S er i høj grad gået fra udbud over 
i anlæg. 

Mens arbejdet i gaderne er synligt, så foregår der samtidig 
en indtil videre usynlig designproces af Odenses letbane. 
Sammen med vores store leverandører er vi i gang med at 
udarbejde det detaljerede design af perroner og vogne. I 
designprocessen inddrager vi Odense Kommune, rådgivere 
inden for arkitektur og brandkommunikation samt vores 
tilgængelighedsgruppe, der består af ældre og personer 
med forskellige handicaps. Alle parter hjælper os med at 
skabe en letbane, som er ligetil at bruge for alle. Sammen 
skaber vi samtidig et design, som passer til byens historie 
og varme farver, men som samtidig indikerer, at vi nu 
introducerer en ny og moderne kollektiv transportform. Vi 
vil afsløre designet for offentligheden i foråret. 

Tak til alle for et godt samarbejde i 2017 og godt nytår.

Mogens Hagelskær
Adm. direktør, Odense Letbane P/S
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Flere steder langs letbaneruten er der andre aktører, der har 
været i gang med at realisere byggeplaner. Det gælder ikke 

mindst på Østre Stationsvej, hvor blandt andet det gamle 
hovedbibliotek og andre dele af Odense Banegård Center 

er blevet ombygget og indrettet som et nyt ’Borgernes 
Hus’. Det blev færdigt og indviet op til julen 2017. >

BYENS UNDERGRUND ER GJORT KLAR
I de seneste to et halvt år har de omfattende 
ledningsflytninger forud for letbanebyggeriet fyldt godt 
i gadebilledet i Odense. Inden selve letbanen kan blive 
anlagt, skal forsyningsledningerne langs sporene omlægges 
eller opgraderes, da man ikke umiddelbart kan komme ned 
til dem, når først sporet er lagt. Det gælder både de store 
rør, som vandforsyning, kloak og fjernvarme, og de ’bløde’ 
kabler, der holder odenseanerne forsynet med strøm, 
internet, tv-signal og så videre.

Arbejdet har medført betydeligt vejarbejde og gener 
for byens trafikanter. Udgangen af 2017 markerer 
dog afslutningen på arbejdet med at omlægge 
forsyningsledninger langs letbanen. I 2018 vil det være 
anlægsarbejdet og senere sporarbejdet, der vil præge byen.

I det forgangne år har VandCenter Syd gennemført et stort 
stykke arbejde på nogle af Odenses vigtige veje. Mest 
indgribende i trafikken har det været på Østre Stationsvej 
og Nyborgvej, hvor kloakken ikke bare er blevet flyttet, 

men også forberedt til fremtidens klimaudfordringer – med 
separate regnvandsledninger og nye kloakrør med en 
diameter på op til to meter. Det har medført indsnævrede 
vejbaner og periodiske vejlukninger.

Fjernvarme Fyn har også haft godt gang i gravemaskinerne 
i 2017. Der er blevet omlagt fjernvarmerør langs store 
dele af letbanestrækningen, herunder for eksempel på 
Middelfartvej, Nyborgvej, Rismarksvej og Østre Stationsvej. 
Endelig har Energi Fyn og en række mindre kabelejere 
afsluttet deres arbejde med at flytte på ledningerne i jorden.

Odense Letbanes rolle har været at koordinere 
gravearbejdet mellem de mange forskellige ledningsejere. 
Takket være tæt dialog med forsyningsselskaberne, 
fleksibilitet hos den kommunale myndighed samt velvilje og 
opfindsomhed hos en række entreprenører er det lykkedes 
at gennemføre det enorme stykke arbejde inden for den 
afsatte tidsramme – og nogle steder endda hurtigere end 
forventet. 

>

Pladsen har i perioder af 2017 været trang på Østre 
Stationsvej. Både VandCenter Syd og Fjernvarme Fyn 
har gravet i gadeforløbet, der er en meget vigtig 
forbindelsesvej i Odense C – og derfor har den så vidt 
muligt også været holdt åben i begge retninger, mens 
arbejdet stod på. I en periode hen over sommeren skulle 
biler dog køre gennem busterminalen i Adamsgade, fordi 
gravemaskinerne havde lagt beslag på vejbanerne. Dermed 
gav det en slags forsmag på, hvordan det fremtidige 
vejforløb bliver omkring banegården – når letbanen og 
busserne skal dele forpladsen, mens bilerne ledes bagom. 
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>Arbejdet med at flytte forsyningsledninger har visse steder også bredt sig ud i sidegaderne. Det gælder for eksempel 
i Nørregade, hvor Fjernvarme Fyn har omlagt fjernvarmerør for at koble de nye systemer sammen med de gamle.

> Arbejdet med at flytte forsyningsledninger er meget 
kompliceret. Mange steder, især i de store kryds, ligger 
de forskellige forsyningsrør og -kabler på kryds og 
tværs og hen over hinanden. Det gælder for eksempel i 
krydset mellem Rugårdsvej/Kongensgade og Vestre/Østre 
Stationsvej, som denne illustration er fra. Kompleksiteten 
øges af, at de forskellige forsyninger som hovedregel ikke 
må afbrydes, mens der arbejdes. Derfor er det umuligt for 
alle ledningsejerne at arbejde på samme tid, og arbejdet 
med at koordinere de mange aktørers gravearbejde har 
været en stor opgave for Odense Letbane – også i 2017.

>

Nogle steder giver det mest mening at fylde de gamle 
kloakrør op med såkaldt skumbeton, efterhånden som de 

nye kloakker bliver lagt i jorden. Hvis rørene ikke bliver 
fyldt op, risikerer de at blive hjemsted for rotter, eller vejen 
ovenpå kan sætte sig. Gamle rør i letbanens tracé vil blive 

fjernet i forbindelse med det kommende sporarbejde.
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> Odense Renovation har benyttet lejligheden, hvor der alligevel blev gravet store huller på Østre Stationsvej, til at lægge 
affaldssug ind til de nye boligkarreer på den gamle slagterigrund. ’Affaldsmetroen’ gør, at beboerne kan smide affald i skakte, 
hvorfra det kommer på en lille kilometers rejse under jorden med 70 kilometer i timen – til det centrale sugeanlæg i Enggade.
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Odense Banegård Center

Fjordsgade

Østre Stationsvej

200 cm tyk kloakledning

100-160 cm tyk kloakledning

40-80 cm tyk regnvandsledning

Fremtidig regnvandsledning

>

I maj lavede VandCenter Syd dets sidste krydsning på Østre Stationsvej. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle kloakarbejdet 
have varet helt til december. Det høje tempo er et resultat af kreative løsninger hos de involverede entreprenører, stor 

imødekommenhed hos myndigheden samt et tæt samarbejde mellem mange parter. VandCenter Syds entreprenør, TC Anlæg, 
har blandt andet specialfremstillet et 16 meter langt transportbånd, som har gjort behovet for at køre jord til og fra væsentligt 

mindre – og som i det hele taget har gjort det muligt at arbejde hurtigere. En gravemaskine har kunnet tage jorden op i den ene 
ende af et hul og læsse det på båndet, så en anden gravemaskine har kunnet fylde jorden direkte i den modsatte ende af hullet.

> Ledningsarbejdet gennem byen langs 
letbaneruten gør, at det ikke kun er over jorden, 
at infrastrukturen kommer i topklasse. Også 
under jorden er infrastrukturen blevet opdateret 
til det 21. århundrede. VandCenter Syds arbejde 
med at lægge nye kloakrør med en diameter 
på op til to meter langs nogle af byens udsatte 
veje samt helt nye regnvandledninger, der kan 
hjælpe med at lede store regnmængder direkte 
ud i havnen eller Odense Å, har sikret byen 
bedre mod fremtidens klimaudfordringer. 
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Mange steder, som her på Middelfartvej, har 
arbejdet med at omlægge de bløde kabler med 
strøm, tv-signal og internet været det sidste, der 
er blevet udført på den enkelte strækning – efter 
de store rør er blevet omlagt. Det er et vigtigt 
stykke arbejde for borgerne i Odense, men det har 
ikke haft samme effekt på trafikken, da det som 
regel er foregået i fortovsarealet.

Vejarbejde og byggehegn er sjældent en fryd 
for øjet. Derfor er det oplagt, at give nogle 

af arbejdsområderne langs letbanen et mere 
kunstnerisk udtryk. Det er sket flere steder med 

lokale kræfters hjælp. Blandt andet på et gråt 
byggehegn i Benediktsgade, som i juni fik et 

tiltrængt farveløft. Odense Letbane har sponsoreret 
maling og materialer. Men det er elever fra 

Odense Friskoles billedkunsthold, der har svunget 
penslerne inden for temaet ’Byen i bevægelse’. >

> Nyborgvej har også oplevet store 
ledningsomlægninger gennem 2017. VandCenter 
Syd har klimasikret kloakken, som det også er sket 
på eksempelvis Østre Stationsvej. Den inderste del 
af Nyborgvej ligger lavt, så der har været et særligt 
behov for at skabe gode muligheder for at lede 
vand væk. Arbejdet er dog overstået nu. Her er det 
Reventlowsvej, der bliver asfalteret og genåbnet 
efter en periode med vejlukning.

>
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VEJEN ER BANET FOR LETBANENS SPOR

>

Ved Rismarksvej har Odense 
Letbane ombygget og forstærket 

tunnelen, der fører fodgængere 
og cyklister via Langesøstien 

under den trafikerede vej. I 
fremtiden skal letbanen køre over 
tunnelen, og derfor har det været 

nødvendigt at forberede den.

>

I forbindelse med tunnelarbejdet 
på Rismarksvej har en helt 
særlig boremaskine været i 
brug. Dens boremotor er med et 
drejningsmoment på 367.000 Nm 
mere end 1000 gange så kraftig 
som motoren på en VW Golf GTI. 
Den store maskine blev brugt til 
at bore 23 armerede betonpæle 
med en diameter på 1,20 meter 
og en længde på 10 meter ned.

Ligesom ledningsarbejdet er det øvrige forberedende 
arbejde nu ved at være overstået. Nu er hele byen gjort klar 
til anlægsarbejdet. Men ligesom i de foregående år har der 
også i 2017 været gang i flere projekter, som på hver sin vis 
skulle gøre en lille del af byen klar til letbanen.

Blandt andet er der blevet fjernet træer, mure og bygninger, 
som på den ene eller anden måde stod i vejen for, at 
letbanen kan blive anlagt. Odense Letbane har generelt 
holdt antallet af totalekspropriationer på et minimum. Men 
det er desværre umuligt helt at undgå nedrivninger. 

Det har blandt andet været tilfældet på hjørnet af 
Fjordsgade og Vestre Stationsvej samt ved det kommende 
parkeringsanlæg tæt ved motorvejen, hvor virksomheder 
har været nødt til at flytte aktiviteterne til nye adresser.

Men der er ikke kun blevet revet ned – der er også 
blevet bygget op. På Rismarksvej er tunnelen, der fører 

fodgængere og cyklister under vejen, blevet udvidet og 
forstærket. Det er et arbejde, der har generet de lokale 
trafikanter, men det har også budt på nogle spændende 
indslag for dem, der er teknisk interesserede. 

Også på Syddansk Universitet er tunneler under det 
kommende letbanespor blevet ombygget. Det gælder 
de såkaldte ingeniørtunneler, der indeholder forskellige 
installationer på tværs af Campusvej mellem universitetets 
bygninger. Det har været nødvendigt at sænke dem, så der 
bliver tilstrækkelig plads til letbanen, når den bliver ført 
igennem med skinner, køreledninger og så videre.

Endelig har Odense Letbane plantet en helt ny skov i 
området omkring Odins Bro. Den skal erstatte forskellige 
mindre skovområder, som det har været nødvendigt at 
fælde langs letbaneruten – efter princippet om, at Odense 
Letbane skal plante to nye træer, hver gang det har været 
nødvendigt at fælde ét.
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Enkelte steder i byen har det været nødvendigt at gennemføre totalekspropriationer med nedrivning til følge for at skabe 
plads til letbanen. Det gælder for eksempel i området ved Hestehaven i det sydlige Odense, hvor virksomheden L&H Rørbyg 
tidligere havde til huse. Her skal det kommende parkeringsanlæg ved motorvejen, ’Parkering Odense Syd’ med knap 800 
P-pladser, ligge i fremtiden. Det gør det nemt for pendlere og besøgende at skifte fra bil eller fjernbus til letbanen.

>

Ha
vn

eg
ad

e

Ring 2

Ring 2

Kolonihhaveforening

Odins Bro
Erstatningsskov

Fremtidigt parkområde

> Hver gang der fældes et træ i forbindelse med 
letbaneprojektet, skal der plantes to nye træer. 
Rigtig mange af disse kommer til at stå langs selve 
letbanelinjen, så de kan bidrage til at gøre Odense til 
en grønnere by. Enkelte steder er det dog nødvendigt 
at fælde såkaldt fredskov for at få plads til letbanen. 
Det gælder på Rismarksvej samt ved Hestehaven 
og syd for Syddansk Universitet. Det skovareal, 
der fældes hér, skal også erstattes af det dobbelte 
skovareal. Derfor er et areal tæt på Odins Bro i 
foråret blevet plantet til med en ny skov med bynært 
parkområde og mere end 7000 nye træer og buske.

>Se en video fra skovplantningen ved Odins Bro på
odenseletbane.dk/video2017
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Tarup Center

Odeon

Ejerslykke
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Vesterbro
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Østerbæksvej
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Odense Banegård
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Parkering Odense Syd 
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Hjallese Station
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Med det forberedende arbejde og ledningsflytningerne vel 
overstået er de 14,5 kilometer letbanerute nu klar til anlægsarbejdet.

>

>
Tæt på Hollufgård har Odense Letbane anlagt nye vandhuller, som 
skal sikre den lokale flora og fauna, efter det har været nødvendigt 

at dække vandhuller på markerne syd for universitetet til.

> Hen over sommeren og efteråret er en række ingeniørtunneler ved 
Syddansk Universitet blevet sænket. Sænkningen af tunnelerne var 
nødvendig for at skabe frihøjde til de kommende letbanetog og 
køreledninger. Ved samme lejlighed blev tunnelerne forstærket, 
så de kan modstå tryk og vibrationer fra letbanetogene. 
Ingeniørtunnelerne ligger umiddelbart under vejbanerne på 
Campusvej, hvor de skaber forbindelse for vand-, kloak- og 
fjernvarmerør samt ledninger mellem universitetets bygninger.
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Anlægsarbejdet begyndte på den 
nordlige del af Ørbækvej, hvor 
gravemaskinerne rykkede ind i 

august for at fjerne den gamle asfalt.

FREMTIDENS BYRUM ER VED AT BLIVE SKABT
I løbet af 2018 begynder det for alvor at blive tydeligt, 
hvordan letbanen vil tage sig ud i Odenses gadebillede. 
Arbejdet med at skabe et otte meter bredt areal til 
letbanesporene gennem hele byen, det såkaldte 
anlægsarbejde, er nemlig skudt i gang i året der gik. 
Arbejdet går ud på at flytte vejbaner, cykelstier og fortove 
samt at skabe de nye byrum og pladser, der skal omgive 
letbanen.

Anlægsarbejdet begyndte i august på den nordlige del 
af Ørbækvej. Her er den ene side af vejen nu gjort klar til 
letbanen, og man kan derfor se det første stykke færdige 
vej, som har fået sit nye, permanente udtryk. Efter nytår 
fortsætter arbejdet på den anden side af vejen, hvor arealet 
til letbanen skal være.

Også ude i nærheden af letbanens endestationer, på 
Hestehaven i Hjallese samt på Rismarksvej og Højstrupvej, 
er anlægsarbejdet i fuld gang. Og i løbet af første halvdel 
af 2018 vil det brede sig til resten af letbanens rute. 

Odenseanernes vil derfor opleve, at letbanearbejdet stiger i 
intensitet i det kommende år. 

Anlægsarbejdet er delt op i syv entrepriser, hvor en række 
danske entreprenørvirksomheder er prækvalificeret til at 
deltage i udbuddene. De fleste er nu afgjort, og arbejdet er 
derfor klar til at gå i gang. 

En del af forpligtelsen hos entreprenørerne er, at en vis 
del af de ansatte skal være lærlinge eller ledige i såkaldte 
snusepraktikker – så letbanearbejdet i Odense også bliver 
en lejlighed til at sluse flere ind i byggebranchen.

I umiddelbar forlængelse af anlægsarbejdet kommer selve 
sporarbejdet, efterhånden som pladsen til letbanesporet 
bliver skabt. Her er det det spanske entreprenørfirma 
Comsa S.A.U., der kommer til at stå for arbejde – med 
fynske Munck Gruppen som fast tilknyttet underleverandør. 
Sporarbejdet forventes at begynde på de første strækninger 
efter sommerferien 2018.

>

Nogle gange bliver selv hærdede 
entreprenører overraskede over, 
hvad de støder på, når de graver 
ned i byens undergrund. På 
Ørbækvej måtte man således 
arbejde sig gennem hele 70 
centimeter asfalt for at nå ned 
til jordlagene. Det vældige 
asfaltlag, der vejer cirka 1,5 ton per 
kvadratmeter, er opstået ved, at der 
gennem årenes løb er blevet lagt 
lag på lag af ny asfalt oven på den 
gamle.

>
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I forbindelse med opstart på anlægsarbejdet har Odense Letbane udviklet et digitalt detaljekort, hvor man kan zoome ind på sit 
nabolag og se, hvordan letbanen og byrummet omkring den vil tage sig ud i fremtiden. Det nyttige værktøj bliver brugt i letbanens 

mobile udstilling, men det ligger også online, hvor alle kan bruge det, Gå på opdagelse på odenseletbane.dk/detaljekort >

> Umiddelbart inden nytår blev det første stykke permanent 
vejbane færdigt på Ørbækvej. Det drejer sig om den østlige 
vejside på strækningen mellem Munkerisvej og Nyborgvej. Efter 
nytår fortsætter anlægsarbejdet dog i den modsatte vejside, hvor 
der også skal flyttes vejbaner og stier, og hvor letbanesporet i 
fremtiden skal være.

>

Inden den endelige asfalt kan blive lagt, skal et stort 
stykke specialværktøj i aktion. Den såkaldte ’grader’ er en 
specialmaskine, som bliver brugt til at jævne laget af stabilgrus. 
Maskinen styres af en GPS-baseret måler, som sikrer det helt 
rigtige fald overalt på vejbanen, så regnvandet kan løbe af.
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Anlægsarbejde

Rismarksvej - Højstrupvej

Idrætsparken - Vesterbro

Vestre og Østre Stationsvej

TBT-området       

Albanigade - Benediktsgade

Nyborgvej

Ørbækvej Nord

Ørbækvej Syd - Campusvej

SDU og Nyt OUH    

Parkering Odense Syd

Hestehaven - Hjallesegade

Slidlag og trafiksignaler

Testkørsel

K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

2018 2019 2020

Signaturforklaring Anlægsarbejde og sporarbejde Sporarbejde Slidlag og trafiksignaler Testkørsel

Letbaneprojektet i Odense skal også bruges til at sluse ledige ind 
i byggebranchen. Derfor har Odense Letbane lavet en aftale med 
foreningen Byg Til Vækst, som er et samarbejde mellem fynske 
kommuner. Ifølge aftalen skal hver 10. beskæftigede på letbanens 
anlægsarbejde være enten lærlinge eller personer i såkaldt 
snusepraktik. Odense Letbanes forventning er, at aftalen med Byg 
Til Vækst kan føre til omkring 20 forløb. Adskillige har allerede 
været i snusepraktik i forbindelse med ledningsflytningerne, som 
for eksempel 47-årige Frank Würtz. Han er ufaglært og har været 
ledig i en længere periode. Via en god snusepraktik er han kommet 
i løntilskud hos Munck, der flytter kabler for blandt andre TDC. 

>
> Sådan ser den nuværende tidsplan for det kommende 

anlægsarbejde og sporarbejde ud. Som det ses, stiger 
letbanearbejdet i Odense i intensitet i løbet af 2018, hvor 
anlægsarbejdet kommer i gang på hele letbanestrækningen – 
på nær i Thomas B. Thriges Gade-området samt ved Nyt OUH, 
hvor der ikke er eksisterende veje, der skal flyttes. I halen på 
anlægsarbejdet kommer sporarbejdet, som fortsætter gennem 
2019 på flere strækninger.

På Rismarksvej er der blevet anlagt en ny forbindelsesvej til 
Rismarksvænget. Den er nødvendig, da der i fremtiden skal ligge 

en letbanestation lige der, hvor indkørslen til vænget har været 
hidtil. Dermed bliver hjørnet, hvor Højstrupvej møder Rismarksvej 

til et egentligt kryds, som i fremtiden vil være lysreguleret. >
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SYV ANLÆGSUDBUD
Der bliver udbudt i alt syv entrepriser om anlæg af vejbaner, 
cykelstier og fortove, også kaldet Civil Works eller bare CW. 
Sådan ser status ud på de syv entrepriser ved årsskiftet:

CW1 Rismarksvej-Højstrupvej  Arkil A/S
 
CW2 Idrætsparken-Vesterbro  Ikke afgjort

CW3 Vestre-Østre Stationsvej  Barslund A/S

CW4 Albanigade-Benediktsgade  Ikke afgjort

CW5 Nyborgvej-Ørbækvej  M.J. Eriksson A/S

CW7 Rosengårdcentret-Campusvej M.J. Eriksson A/S

CW8 Hestehaven-Hjallese Station M.J. Eriksson A/S

I løbet af 2017 er udbuddene af de første fem af i alt 
syv anlægsentrepriser blevet afgjort. Alle er blevet 
gennemført tilfredsstillende og inden for budgettets 
rammer. Tre entreprenører har indtil videre vundet 
kontrakter på letbanens anlægsarbejde. M.J. Eriksson 
A/S skiller sig dog ud ved at have sikret sig tre 
entrepriser, så entreprenørfirmaet kommer til at stå for 
det samlede arbejde på letbanens sydlige strækning fra 
Nyborgvej til endestationen i Hjallese. Det er nemlig 
også M.J. Eriksson A/S, der for Nyt OUH har forberedt 
letbanearealet ved det kommende regionshospital.

>
> I november var det populære DR-program 

’Hammerslag’ på besøg i Odense. I et kommende 
temaprogram skal de deltagende ejendomsmæglere 
gætte priser på odenseanske boliger i anledning af 
det aktuelle bygge- og investeringsboom i byen, 
hvor letbanen også spiller en hovedrolle. Derfor var 
fotografen på besøg på byggepladsen på Ørbækvej, 
hvor vej- og stiforløb er i gang med at blive forberedt 
til letbanesporet. Programmet fra Odense skulle efter 
sigende blive sendt i foråret på DR1.
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ODENSE FÅR TYSKE TOG PÅ SPANSKE SPOR
2017 har i høj grad stået i udbuddenes tegn hos Odense 
Letbane. En lang række licitationer, både store og små, er 
blevet gennemført – og de fleste aftaler, der skal til for at 
bygge en letbane i Odense, er kommet på plads. Dermed 
er de største risici omkring letbanens samlede budget og 
tidsplan også blevet udryddet.

Årets største milepæl blev nået onsdag 14. juni. Ja, faktisk 
var det den største milepæl overhovedet i projektet, på nær 
selvfølgelig den endelige åbning i slutningen af 2020. Hér 
skrev vi nemlig under på de store kontrakter omkring det 
kommende sporarbejde og de i alt 16 letbanevogne, som i 
fremtiden skal transportere odenseanerne rundt i byen.

Spanske Comsa S.A.U. vandt udbuddet på det såkaldte 
transportsystem. Det er den største kontrakt i hele 
letbaneprojektet, og den dækker over det samlede tekniske 

system – med anlæg af skinner og stationer, kørestrøm og 
master, signal- og infosystemer samt det store kontrol- og 
vedligeholdelsescenter i det sydlige Odense.

Tyske Stadler GmbH sikrede sig samme dag kontrakten 
på at levere letbanetog til Odense. Det bliver modeltypen 
’Variobahn’, som også kendes fra eksempelvis Aarhus og 
Bergen, men som dog naturligvis bliver tilpasset Odenses 
særlige behov og ønsker.

Med de to store kontrakter i hus stod det også klart, at 
det kan lade sig gøre at bygge Odense Letbane inden 
for det budget, som oprindeligt er blevet afsat. Troen 
på, at letbanens samlede budget og tidsplanen kan 
holde, er blevet bestyrket af de udbud af kontrakter på 
anlægsarbejdet, der siden har været afholdt – som også alle 
har været inden for budgettets rammer.

Onsdag 14. juni skrev Odense Letbane kontrakter med Comsa S.A.U. om det omfattende sporarbejde og med Stadler GmbH om 
levering af letbanevogne til Odense. Kontraktunderskrivelsen fandt sted ved en velbesøgt ceremoni på EWII Park/Odense Stadion. 
Blandt andre holdt borgmester Peter Rahbæk Juel en tale, hvor han bød de tyske og spanske æresgæster velkommen til Odense. >

>

Det var en tilfreds administrerende direktør 
og bestyrelsesformand, der kunne sætte deres 
underskrifter på de store kontrakter. Med Comsa 
S.A.U. og Stadler GmbH ombord i letbaneprojektet 
er Odense sikret en letbane i høj kvalitet. Comsa 
er et spansk infrastrukturfirma, der har leveret 
baneløsninger til hele Spanien samt byer i Europa 
– det gælder både højhastigheds-baneprojekter 
samt letbane- og metroløsninger. Comsas leverance 
til Odense Letbane bliver firmaets første i Norden. 
Munck Gruppen A/S er underleverandør til Comsa på 
letbaneprojektet. Stadler har hovedkvarter i Schweiz, 
men det bliver datterselskabet i Berlin, der skal 
levere letbanevognene til Odense. Stadler har leveret 
letbanetog til eksempelvis Bergen og Aarhus og er i 
det hele taget kendt for at levere tysk grundighed i 
form af velafprøvede standardløsninger kombineret 
med moderne teknologi.
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Letbanevognene i Odense bliver af typen Variobahn, som også har kørt rundt siden 2010 i Bergen. De odenseanske togsæt 
kommer i sin fysiske form til at minde om de norske, men det endelige design, herunder farver, indretning og funktionalitet, bliver 
tilpasset Odenses særlige behov. Denne designproces pågår hen over årskiftet, og medio 2018 forventer Odense Letbane at 
kunne præsentere det endelige design af de odenseanske letbanevogne og stationer samt letbanens samlede grafiske udtryk.

>
> Forud for kontraktindgåelserne ligger et enormt forarbejde. Blandt andet 

med afsøgning af markedet, forhandlinger med byderne og utallige 
tilpasninger af det omfattende udbudsmateriale, der skal sikre, at 
risikoen for fremtidige tvister bliver minimeret. Sådan ser den endelige 
kontrakt for transportsystemet for eksempel ud. I alt 22 fyldte ringbind 
med cirka 10.000 sider. Dertil kommer kontrakten på togsæt til Odense 
Letbane, som fylder endnu en stribe ringbind.

Der er mindst én odenseaner, der har glædet sig til at få afsløret, 
hvem der skulle levere letbane til Odense. Sven Perrot har været bidt 
af sporvogne hele livet og har mere end 100 vognmodeller i sin store 

samling. Se ham vise rundt i ’hulen’ på odenseletbane.dk/video2017 >
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FRA UDBUDS- TIL ANLÆGSORGANISATION
Da anlægsarbejdet på Ørbækvej begyndte i august 2017, 
var det den fysiske markering i gaderne af et markant 
skifte i fokusset for letbaneorganisationen. I 2015 og 2016 
har de store udbud fyldt meget i kalenderen for de fleste 
projektchefer, direktionen og bestyrelsen. 

Hvordan skulle processen tilrettelægges, så der 
kunne opnås den bedst mulige konkurrencesituation 
om de odenseanske letbaneudbud? Hvordan skulle 
kontraktmaterialet udformes, så der senere ikke opstår 
tvister, som kan fordyre og forsinke projektet? Det har været 
de centrale spørgsmål i huset.

Men efter at de store udbud blev gennemført i foråret, og 
selve anlægsarbejdet begyndte i sensommeren, er fokusset 
for flertallet hos Odense Letbane blevet rettet mod rollen 
som bygherre på projektet. Det er nu, de mange tanker, 

møder, planer, forhandlinger og politiske processer bliver 
udmøntet i praksis. Det er nu, letbanen i Odense går fra at 
være et projekt på tegnebrættet til at være et helt konkret 
anlægsprojekt, som vil transformere Odense og skabe 
fremtidens velfungerende og attraktive by.

Det store fokusskift har naturligvis også medført ændringer 
i det faglige setup i huset. Mange ansigter er de samme 
som før, men rollerne er langt hen ad vejen blevet 
omdefineret. Og enkelte nye ansigter er også kommet til for 
at afspejle den nye hovedrolle som bygherre.

Fra nytår får Odense Letbane desuden endnu en rolle at 
spille. Nemlig som driftsselskab. Det er blevet besluttet 
af byrådet, at ansvaret for driften skal ligge hos Odense 
Letbane, når letbanen åbner – med en operatør som 
daglig forvalter af materiellet. 

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

>

De fem medlemmer af Odense 
Letbanes bestyrelse er udvalgt på 
baggrund af deres store viden, netværk 
og kompetencer inden for en række 
strategiske nøgleområder for letbanen 
– ud fra en nøje vurdering af behovet 
for kompetencer i organisationen. 
Således er bestyrelsen i løbet af 2017 
blevet tilført et nyt medlem, der 
har stærke kompetencer inden for 
jernbanedrift – i lyset af at Odense 
Letbane fra årsskiftet også bliver 
driftselskab. Magnus Jonasson (i 
midten) er administrerende direktør i 
det svenske konsulentfirma MJUK AB 
med tidligere topposter hos Bombardier 
Transportation, Balfour Beatty Rail AB 
og de svenske statsbaner, SJ AB. 
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HVEM SKAL VÆRE OPERATØR?

Fem virksomheder er blevet prækvalificeret til at byde på letbanens kommende drift 
og vedligehold. Dermed er der skabt en god konkurrencesituation i det kommende års 
udbudsforhandlinger. 

Den kommende operatør vil være ansvarlig for sikkerheden og skal uddanne letbanens 
personale, herunder ikke mindst et antal letbaneførere. Efter åbningen bliver det 
operatørens ansvar at styre drift og vedligeholdelse samt rengøring af letbanens materiel 
og infrastruktur. 

De fem bydere i udbuddet af drift og vedligehold er i alfabetisk rækkefølge: 

• Arriva Danmark A/S
• Keolis Danmark A/S
• Metro Service A/S
• Odense Lightrail Service A/S (partnerskab mellem Umove A/S og Transdev Sverige AB) 
• Stockholms Spårvägar AB 

>

Byrådet har i årets 
løb også besluttet 

at indkøbe to ekstra 
togsæt i forhold til 

de 14, der oprindeligt 
var lagt op til. Med i 
alt 16 letbanevogne 

bliver der nemlig 
mulighed for at øge 
afgangsfrekvensen i 
dagtimerne, så der 

kan komme afgang 
med 7½ minuts 

interval – i stedet 
for hvert 10. minut, 

som der oprindeligt 
var lagt op til. Det 

har dannet grundlag 
for denne foreløbige 

frekvensplan for 
letbanens drift.

DRIFTEN BLIVER DET NÆSTE FOKUSOMRÅDE
Odense Byråd besluttede i august, at Odense Letbane P/S 
fra nytår også skal fungere som driftselskab for letbanen. 

Med valget af Odense Letbane som driftsorganisation 
har byrådet lagt vægt på, at det vil sikre en fastholdelse 
af værdien af kommunens investering i infrastruktur 
og letbane. Det bliver således et hovedfokus for 
driftsorganisationen, at den understøtter byudviklingen.

Når anlægsselskab og driftsselskab er den samme 
juridiske enhed, sikrer det kontinuitet og en mere glidende 
overgang fra anlæg til drift. Der vil fra Odense Letbane 
naturligvis være særligt fokus på operatørens opnåelse og 
opretholdelse af sikkerhedsgodkendelserne. 

Samtidig får kommunen i dialogen om letbanedriften ét 
sted at henvende sig som ejer, fordi driftsselskabet bliver 
’single point of contact’. Konstruktionen betyder, at Odense 

Letbane som driftselskab udlejer togsæt og infrastruktur til 
operatøren, der står for den daglige drift og vedligehold. 
Derudover skal Odense Letbane arbejde tæt sammen med 
FynBus, som er byens trafikselskab. 

Byrådet godkendte ikke blot, at vi skal være driftsselskab 
i det forgangne år. Byrådsmedlemmerne godkendte også 
udbudsmaterialet. I dén forbindelse blev der udtrykt tillid til, 
at Odense Letbane har de nødvendige kompetencer til at 
udfærdige materialet – og derfor har byrådet ikke foretaget 
en klinisk gennemgang af det omfattende materiale. 

Der er tale om en tillid baseret på indgåelsen af de to 
store foregående kontrakter på transportsystemet og 
togsættene. Odense Kommune har foretaget en vurdering 
af, at udbudsmaterialet giver de optimale vilkår for den 
fremadrettede drift i overensstemmelse med 
kommunens ønsker.
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ODENSE ER VELINFORMERET OM LETBANEN
Det er Odense Letbanes ambition, at byens borgere og 
erhvervsliv har kendskab til letbaneprojektet. Det gælder 
både på den korte bane med det konkrete arbejde i byens 
gader og de deraf følgende gener. Men også på den lange 
bane i forhold til, hvordan fremtidens Odense vil tage sig ud 
med letbanen, og hvad byen kan se frem til. 

Derfor har også 2017 budt på en række nye tiltag på 
kommunikations-fronten, hvor det især har været den 
direkte kommunikation ansigt-til-ansigt, der har været lagt 
vægt på. 

I maj kunne Odense Letbane præsentere en ny, mobil 
udstilling, som er indrettet i en gammel skurvogn. Den har 
siden været hele byen rundt, hvor der arbejdes, eller hvor 
der færdes mange mennesker. Her kan man i åbningstiden 
altid snakke med en letbanemedarbejder, og man kan via 

plancher, genstande, video og et nyudviklet interaktivt kort 
blive klogere på hele letbaneprojektet.

Et andet nyt tiltag var en række guidede cykelture langs 
hele letbanens 14,5 kilometer lange rute. De velbesøgte 
cykelture blev gennemført hen over sommeren og det 
tidlige efterår. Og senest i december er endnu et nyt 
tiltag vokset frem – nemlig lokale byvandringer langs 
letbanesporet, hvor man som deltager har kunnet dykke 
ned i den helt lokale påvirkning, både på kort og lang sigt.

Derudover har letbanens kommunikationsafdeling 
naturligvis også fortsat den omfattende indsats på de mere 
bredt favnende platforme – herunder Odense Letbanes 
hjemmeside, de sociale medier, vores SMS-service, 
nyhedsbreve, den lokale presse, kampagner i byrummet og 
trykt infomateriale i mange forskellige former.

Det helt store nye kommunikationstiltag i 2017 har været den mobile letbaneudstilling, der er indrettet i en gammel skurvogn. 
Hen over sommeren og efteråret har den haft åbent de fleste af ugens dage, altid bemandet med en medarbejder fra letbanens 

kommunikationsafdeling – som også selv har stået for indretningen. Se en video om skurvognen på odenseletbane.dk/video2017 >

Odense Letbane har tilknyttet en tilgængelighedgruppe med 
ældre borgere og personer med forskellige handicap, som bistår i 
designprocessen og sikrer, at der bliver bygget letbane for alle. Tidligere 
på året var gruppen i Bergen for at samle inspiration og input til Odense.

>

Letbanen var emnet for den 
årlige case-konkurrence 

på SDU-uddannelsen 
International Virksomheds-

Kommunikation. Vinderen blev 
et kampagneforslag med fokus 

på letbanen som et frirum uden 
trafikbøvl, som skal få bilister til at 

vælge at lade bilen stå. Se  
dem præsentere deres idé på  

odenseletbane.dk/video2017 >
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De lokale medier har naturligvis skrevet 
og fortalt meget om letbanen i løbet 
af året. Dog ikke så meget som året 

før – hvilket kan tyde på, at letbanen 
og letbanearbejdet efterhånden er ved 
at være noget, som odenseanerne har 

vænnet sig til. At de store kontrakter 
er blevet underskrevet, og sikkerheden 
omkring projektet er blevet styrket, har 

sikkert også bidraget til, at der har været 
mindre medieomtale end i de foregående 

år. Helt konkret har ordene ’odense’ og 
’letbane’ ifølge Infomedia optrådt sammen 

cirka 1750 gange i nyheder på tryk og på 
nettet i 2017. Året før lå det tal på over 

2000. Det er naturligvis de lokale medier, 
der beskriver letbaneprojektet mest. Ofte 

indgår letbanen i positive sammenhænge, 
for eksempel i forbindelse med historier 

om den positive byudvikling i Odense. 
Men der har naturligvis også været 

negative historier om letbanen. Herunder 
om faldende passagertal hos FynBus, 

hvor letbanearbejdet i Odense C får en 
del af skylden, eller i forbindelse med den 

kommunale valgkamp i november, hvor 
flere lister stillede op med modstand mod 

letbanen som en politisk mærkesag.

>
ÅRETS BEDSTE HISTORIER
I løbet af året er der blevet bragt næsten 150 nyheder og artikler på 
letbanens hjemmeside, odenseletbane.dk. De mest interessante historier 
er dem, som enten kommer lidt bag om projektet, som tegner billedet af 
fremtiden med letbanen, eller som ganske enkelt er gode nyheder. Det 
viser statistikken på Facebook, hvor Odense Letbane snart runder 10.000 
følgere. Her er en top-5 over de opslag, som er årets højdespringere på 
Facebook – rækkevidden står i parantes:

1. Gennemgang af hele letbaneprojektet i magasinform, baseret på 
plancher fra mobil udstilling. (48.600) 

2. Video med gennemgang af investeringer for mere end 15 mia. kroner, 
der bliver foretaget langs letbanen. (44.700) 

3. Præsentation af Odense Letbanes online-detaljekort, hvor man kan gå 
på opdagelse i fremtidens byrum med letbanen. (41.000) 

4. Svar på oplagte spørgsmål om, hvad udskydelsen af åbningen af 
letbanen i Aarhus betyder for Odense. (30.900) 

5. VandCenter Syds arbejde på Østre Stationsvej er færdigt et halvt år 
tidligere end oprindeligt planlagt. (19.800)

Odense Letbane har 
arrangeret et antal 
populære cykelture med 
guide langs letbanesporet. 
Én af de mere specielle var, 
da en gruppe blinde på 
tandemcykler var på tur.

>

To lokale lærere har i 
samarbejde med Odense 

Letbane udviklet nyt 
undervisningsmateriale til 
folkeskolen med letbanen 

som omdrejningspunkt. 
Det blev i slutningen af året 

testet på Provstegårdskolen.

>



39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21K u lt u r

F y e n s s t iF t s t ide nd e
F r e d a g  3 .  m a r t s  2 017

 

Musik: Skandinavisk musik i amerikansk forklædning  
- scandinavia - og dansk sangskat stikker hovederne sam-men torsdag 9. marts kl. 19. 

Her danner Vollsmose Kulturhus i Odense nemlig ram-men om en dobbeltkoncert med musikerne M.C. Hansen & Jacob Chano - henholdsvis sang, guitar, banjo og har-
monium, sang - samt trioen Zenobia, hvis medlemmer er veletablerede fortolkere af den danske sang-, salme- og 
visetradition. 

Afslutningsvis spiller Hansen, Chano og Zenobia helt 
unikt et par numre sammen. (sisø)

scandicana møder dansk sangskat

Marie Jung  
mju@fyens.dk

Lyrik: Hvor tit kan man kom-
binere en cykeltur med litte-
rære overraskelser, serveret 
undervejs? Formentlig yderst 
sjældent - men det er et af 
tilbuddene, når festivalen 
Odense Lyrik finder sted fra 
11. til 19. marts. Den poetiske 
cykeltur går gennem Oden-
se og har hemmelige statio-
ner undervejs, hvor der ser-
veres litterære overraskelser 
i form af fortælling og optræ-
den. Guider er forfatteren Jo 
Hermann og de to festivalar-
rangører Cindy Lynn Brown 
og Finn Wiedemann.

Cykelturen er en udløber 
af festivalens tema, som i år 
er "Spor" - inspireret af de 
spor, den kommende letba-
ne trækker gennem Odense.

- I stedet for at se sporar-
bejde som en forstyrrelse af 
hverdagen, kan vi vende det 
om til noget spændende, at 
stationer og spor opstår, der 
kan lede os nye steder hen og 
få nye mennesker til Odense, 
siger Cindy Linn Brown, der 
arrangerer festivalen sam-
men med Finn Wiedeman.

spor bagud
- Som mennesker afsætter vi 
spor overalt i verden og i hin-
anden. Digte, kunst og littera-
tur afspejler dette og sætter 
nye spor i os. Spor forbinder 
steder ad nye ruter, og spor 
fører tilbage til det, der gik 
forud.

Det, der gik forud, er re-
præsenteret ved en mindeaf-
ten for digteren Vagn Steen, 
som døde sidste år, og som 
var en varm fortaler for en 
legende, demokratisk litte-
ratur, der skulle være for al-
le. Han arbejdede også visu-
elt med digtobjekter, og ly-
rikfestivalen har fået en unik 
særudstilling af hans plaka-
ter og installationer til byen i 
tre dage. Kritikeren Lars Buk-
dahl vil causere over Vagn 
Steen på mindeaftenen tors-
dag 16. marts.

Forinden er et spor gået til 
Island i skikkelse af digter og 
forfatter Gerður Kristný, som 
i en samtale i Nordatlantisk 
Hus tirsdag blandt andet vil 
fortælle om sin feministiske 
modernisering af islandske 
sagaer.

Og så er der selvfølgelig 
- som de foregående 10 år, 

hvor Odense Lyrik har eksi-
steret - rige muligheder for at 
høre digtere læse egne vær-
ker højt.

Man kan, som arrangører-
ne siger, opleve "debutanter 
og etablerede stjernepoe-
ter, danske og internationa-
le, form-eksperimenter med 
musik og visuelle effekter, 
personlige beretninger om 
kræft, alkoholmisbrug og 
moderskab, et nyt poetisk 
leksikon og mange andre 
enestående, funklende vær-
ker af ord."

Oplæsningerne foregår på 
festivalens "Main Station" 
- Teater 95 B - fra fredag til 
søndag.

Var det noget selv at skabe 
eller ligefrem opræde med 
ord, er der også mulighed for 
det, henholdsvis på et skri-
vekursus med Pia Juul (også 
i Teater 95 B) og på en åben 

scene i Studiestuen, Nederga-
de i Odense.

Forfatteren Claus Beck-
nielsen begravede sig selv 
og sit navn og blev til das 
Beckwerk og siden til den 
nuværende Madame nielsen. 
PR-foto

islandske Gerður Kristny har 
blandt andet skrevet ”drapa”, 
et langdigt om kvindemord  
indspireret af oldnordiske 
skjalde og moderne nordiske 
krimier. PR-foto

Odense Lyrikfestival finder 
sted lørdag 11. til søndag 19. 
marts.

Den arrangeres af Cindy 
Lynn Brown og Finn 
Wiedemann i samarbejde 
med - blandt mange andre 
- Odense Centralbibliotek, 
studiestuen og Litnet.
Medvirkende er blandt 
andre: Blandt navnene er 
Maja Lucas, Gerður Kristny, 
sarah Linderoth Bouchet, 
Mikael Josephsen, Nadia 
Josefina El said og den 
stærkt eksperimenterende 
Madame Nielsen, tidligere 
kendt som blandt andet 
Claus Beck-Nielsen og Das 
Beckwerk. Digteren Viggo 
Madsen står tradtionen tro 
for afslutningen.

Festivalen støttes 
af statens Kunstråd, 
Autorkontoen, Odense 
Kommune og Dansk 
islandsk fond.

se mere - blandt andet hele 
listen over de optrædende 
- og læs også om gruppen 
Tenorlyrik, der giver 
koncert: www.odenselyrik.
com

fakta
Odense Lyrik-
festivaL

BOganMeLdeLse
Bjarne Gregersen 
kultur@fyens.dk

Bøger: Det er en ordentlig 
omgang blandet konfekt, 
79-årige Bent Abkjer Hansen 
præsenterer i "Fortolkninger 
- en samling noveller og no-
velletter samt Dit og Dat".

Dit og dat? Ja, mon ikke. 
Bent Abkjer Hansen har prø-
vet lidt af hvert i livet, og han 
har efter eget udsagn skrevet 
i mange år, blandt andet de-
batindlæg og kronikker til 
for eksempel Fyens Stiftsti-
dende. Nu har han fået sine 
skriverier samlet i en bog.

De 32 tekster, klædeligt 
korte, indeholder spredte 
guldkorn, mens andre er vel 
fortænkte. Det er bestemt en 
herlig oplysning, måske og-

så lidt skræmmende, at man-
den har regnet ud, at hans 
hjerte i de 79 år har slået to 
milliarder, syvogfyrre milli-
oner, sekshundredeogfirstu-
sinde gange (!).

Kort om meget
Bent Abkjer Hansens 32 tekster er klædeligt 
korte, men vel rigeligt fortænkte.

nOveLLer
,,,,,,
ForFatter: Bent Abkjer 
Hansen
titel: ”Fottolkninger”
195 sider, 168 kroner,  
Forlag: Højers Forlag

I en novelle kommer skri-
benten med den vovelige på-
stand, at kvinder falder for 
mænd, der er rene og skære 
gennemførte røvhuller. De 
gamle dyder er ikke ubru-
gelige eller slidt op, under-
streger forfatteren, der også 
smukt skriver om alderdom-
mens små besværligheder.

Som bonus fortæller Bent 
Abkjer Hansen fem historier 
fra sin tid i Canada. De har 
skær af skrøner og et dryp af 
Jørgen Riel over sig.

Letbane inspirerer lyrikfestival
Odense lyrik har valgt "Spor" som tema for sin 11. udgave, 
som også inviterer på guidet poesicykeltur

Pressemeddelelser sendes til
E-mail: kultur@fyens.dk

Kulturkalenderen 
Telefontid: man-fre: 9-17, 
 63 45 23 26
kulturlister@fyens.dk

VAMPYRERNES DANS · ALADDIN · CATS · WE WILL ROCK YOU
DIRTY DANCING · PHANTOM OF THE OPERA · MAMMA MIA · EVITA

Billetter er nu tilgængelig til: Odense: Odeon og Ticketmaster.dk - tlf. 70 15 65 65+ Aarhus: Musikhuset og Billetlugen.dk - tlf. 70 263 267 + www.starsofmusicals.com

BYGNING
.sak.dk • Tirs.- søn. kl. 11-16

Gratis entré på ferniseringsdagen

Line Taarnberg
Lotte Kjøller

Annelise Jarvis Hansen
Lotte Horne

Jeff Ibbo
Olav Johannisson
Grethe Tranberg

Esben Fog
Lars Kræmmer
Barry Pringle

I Privaten udstilles en række originaltegninger
fra arbejdet med den Oscar-nominerede

animationsfilm ”Sangen fra havet”.
Udstillingen er en del af festivalen Svendborg
Graphic og den kan ses frem til den 5. marts.

18 2. sektion

Onsdag 5. juli 2017

Trafik
Kurt Rasmussen  
kuras@uao.dk

Odense: - Dette er den næst-største milepæl overhovedet for Odense Letbane. Det bli-ver kun overgået af, når vi åb-ner letbanen i slutningen af 2020 og sætter den i drift, sag-de en stolt direktør for Oden-se Letbane, Mogens Hagel-skær, da han 14. juni under-skrev en kontrakt med skin-ne- og togleverandørerne.De vil kunne påbegynde anlægsarbejdet, når de aller-sidste forberedende indsat-ser er færdige i efteråret, og på det tidspunkt vil letbane-projektet have været 30 må-neder undervejs.

Omfattende projektStartskuddet til projektet lød torsdag 5. februar 2015, da "Lov om Odense Letbane" blev vedtaget af Folketinget, og i april samme år begynd-te de lokale forsyningsselska-ber at omlægge ledninger og rør langs ruten. Broer er ble-vet forstærket, tunneler er blevet ombygget, og bygnin-ger er blevet revet ned for at gøre plads til den nye trafik-åre. Det har gennem hele pe-rioden afstedført en del trafi-kale problemer, men den del af letbaneprojektet er lang-somt ved at finde sin ende.Sideløbende med arbej-det i gaderne har Odense Letbane stået for udbuddet om, hvem der skal anlægge skinner, og hvem der skal le-vere vogne til Odense. Disse store udbud er blevet afgjort da Odense Letbane skrev kontrakt med både spanske Comsa S.A.U, der skal lægge skinner, rejse master og byg-ge stationer, samt med ty-ske Stadler Pankow GmbH, der skal levere letbanetog til Odense.

Takketaler
Det var en stolt direktør for Odense Letbane, der kunne byde Stadler og Comsa vel-kommen ved en ceremoni på Odense Stadion 14. juni.- De vil ikke blot komme til at anlægge en letbane og sætte vognene på skinner. De vil komme til at forandre byen, fordi letbanen, når den er færdig, vil gøre hverdagen meget nemmere for tusind-vis af odenseanere, og fordi letbanen udgør rygraden i byens udvikling, sagde Mo-gens Hagelskær ved den lej-lighed.
Herefter takkede letba-neselskabets bestyrelsesfor-mand, Jesper Rasmussen, for det gode samarbejde, der har været i processen med letba-nen.

- Alle, der har gjort klar til, at letbanen kan blive anlagt, 

har udført et upopulært styk-ke arbejde. Borgerne er ble-vet sat på prøve med mange trafikændringer og støjgener. Det bliver ikke lettere frem-over, når vi bygger letbanen. Men den afgørende forskel er, at fremover vil det kunne ses oven over jorden, at let-banen tager form, sagde Jes-per Rasmussen blandt andet i sin tale, hvor der lød en sær-lig tak til Odense Byråd.

- Byrådet vedtog i samlet trop, at Odense skal have en letbane. At vedtage og stå fast på et så visionært pro-jekt som en letbane, der gi-ver hele byen store udfor-dringer under anlægsfasen, kræver mod, lød det fra Jes-per Rasmussen.

Op af jorden
Næste fase bliver selve an-lægsarbejdet, hvor der skal 

laves nye vejbaner, cykelstier og fortove. Det baner vej for, at der kan blive anlagt skin-ner, stationer og kørelednin-ger med mere til letbanen.Odense Letbane har plan-lagt at denne fase kan starte i efteråret, når de sidste forbe-redende projekter er færdige.På grafikken på næste side kan du følge med i, hvor me-get der mangler af det ”un-derjordiske” arbejde.

Direktør i Odense Letbane, Mogens Hagelskær, deltog for to år siden  på transportmessen Innotrans i Berlin. Her blev der indhentet tilbud til de skinner og letbanetog, der nu er forhandlet færdige. Arkivfoto: Birgitte Heiberg

Bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen, er taknemmelig over, at byrådet har udvist et specielt mod i beslutningen om at projektere letbanen. Privatfoto

Letbanen er nået halvvejsEfter mere end to år med arbejde under asfaltniveau, kan Odense letbane snart tage fat på at klargøre strækningen i et mere synligt niveau.

Nyborgvej har været hårdt ramt af letbanearbejdet, men her kan trafikanterne snart se en ende på de mange forhindringer i trafiken. Foto: Kim Rune

På Østre Stationsvej er der i denne tid taget fat på flytningen af de sidste ledninger under 
asfalten. Foto: Kurt Rasmussen
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Redaktion:
Debatredaktør Jens Rasmussen, 

jra@fyens.dk, 65 45 51 75

Opinionsredaktør Peter Hagmund, 

peh@fyens.dk, 65 45 51 76

Jane Ditlevsen, 
Nørrelunden 23, 
Odense S - Nye 
Borgerlige, Odense

Kommentar: Som med-
lem af Nye Borgerlige 
ønsker jeg, at der bli-

ver taget hånd om de ældre, så de får et 
værdigt ældreliv, uanset om de vælger 
at bo længst muligt i eget hjem, eller de 
foretrækker at bo under trygge og gode 
forhold på et plejehjem, hvor de ansat-
te tager sig godt af dem og skaber gode 
hjemlige rammer. 

Jeg mener, det er vigtigt, at de ældre 
bestemmer mest muligt over eget liv.

Kommer de ældre f.eks. på pleje-
hjem, er det omsorgen og fagligheden, 
der bør vægtes højt. De pårørende skal 
være trygge ved at sende deres kære på 
plejehjem, og det er de kun, hvis de æl-
dre har det godt, hvor de er. 

Det skal derfor være en ret, at de på-
rørende samt den ældre selv er med i 
beslutningen om, hvornår en anbrin-
gelse skal ske, og hvor den ældre skal 
bo. Det er familien, der bedst kender 
den ældre og den ældres situation.

Som det er i dag, har man mange ste-
der alt for lidt indflydelse på, hvor ens 
kære skal tilbringe sin sidste tid. Dette 
vil jeg godt opfordre til, at der bliver la-
vet om på.

I dag "visiteres" den ældre sædvan-
ligvis til en plejehjemsplads af kom-

munen, der egenhændigt styrer, hvor 
mange pladser der er, og hvornår der 
er en plads ledig. Kvaliteten af nogle af 
disse plejehjem er meget svingende. 
Flere steder er personalet ofte fortrav-
let, og/eller maden er for dårlig og ke-
delig. Dette er lig med dårlig trivsel og 
livskvalitet for den ældre.

Det er altså ofte Kommunen,  der be-
stemmer, hvor og hvornår den ældre 
har gavn af at få en plejehjemsplads. 
Man skulle ellers tro, at de pårørende 
og den ældre selv i mange tilfælde vil 
være dem, der bedst kan mærke, når 
det er tid til at flytte på et plejehjem.

Kommunerne bestemmer efter gan-
ske bestemte skemaer, og passer man 
ikke lige ind i et af dem, så er der ikke 
altid den store hjælp at hente, og der-
for er der i dag en tendens til, at man 
umyndiggør de ældre og sætter fami-
lien til at løbe spidsrod mellem de for-
skellige sagsbehandlere, især hvis fa-
milien ikke er enig i kommunens afgø-
relse.

Er det værdig ældreomsorg? Nej, be-
stemt ikke.  

En plejehjemsplads er selvfølgelig 
ikke billig, og selvfølgelig skal den æl-
dre også have et behov for den, men i 
stedet for den hjælp, der eventuelt stil-
les til rådighed i form af hjemmepleje, 
hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske 
m.m., så kunne hjælpen bestå i en vou-
cher, som den ældre sammen med de 

pårørende frit kan vælge at købe hjælp 
for.

Maksimumsummen kunne være det 
beløb, som det koster at have en ældre 
på plejehjem. Hvis det så vurderes, at 
den ældre ikke har brug for fuld hjælp, 
bliver voucheren det mindre, og hvis 
familien og den ældre ønsker at bru-
ge voucheren til at købe en plads på et 
plejehjem, så kan de det. Hvis vouche-
ren ikke dækker det fulde beløb, kan 
familien eller den ældre selv spæde til. 
Væk er nu behovet for "visitering" til 
plejehjem, og ind kommer værdighe-
den og valgfriheden i den ældres liv.

Det bliver iKKe Dyrere  for det offentlige, 
måske endda billigere, da kommunen 
nu ikke længere skal styre udbud og ef-
terspørgsel på plejehjem. 

Der vil så helt sikkert opstå en mas-
se forskellige private tilbud, som kan 
konkurrere både på pris og på kvalitet. 
Kommunens rolle bliver derved meget 
mindre. 

De skal nu kun føre tilsyn med alle de 
private plejehjem for at sikre, at de æl-
dre får, hvad de har krav på og løben-
de vurdere de ældres behov og sikre 
at voucheren har den rigtige størrelse, 
men den skal hverken bygge eller drive 
plejehjem. Det klarer det private mar-
ked i fair og åben konkurrence.

Modellen bruges på tyvende år og 
med stor succes i Tyskland. 

Velfærd.  
En værdig alderdom

��  Jeg tror ikke på dem, der siger, at hvis 
vi bare gJorde som i den private sektor, var 
alle problemer løst i den offentlige.
sophie Løhde, minister for offentLig innovation. i poLitiken.

..
.

Manfred Federau, Langelinie 99, 
Odense M

læserbrev: Hvis man vil være opdate-
ret, er det næsten nødvendigt at lytte til 
radioprogrammet P1 Morgen.

Desværre skæmmes dette tretimers 
nyhedsvindue af alt for meget privat 

smalltalk mellem de to medvirkende.
Onsdag morgen gav dette imidlertid 

føde til en misforståelse, man kan gri-
ne ad i flere dage. I en kommentar til 
Brexit-diskussionen, der nærmest bar 
præg af at være rettet til medværten, 
udtalte nyhedsvært Dorthe Krogsgaard 
sig om briternes vane med at undgå re-

ligiøse hilsener som Happy Easter og 
Happy Christmas.

Hun påstod, at de i stedet nøjes med 
at ønske hinanden “Happy Seasoning”!

Jeg glæder mig til hele juli, når pro-
grammet P1 Morgen af ferie- og spare-
hensyn igen køres af en enkelt studie-
vært.

radio.  
Godt krydret, Dorthe
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dagens brev

Steen Møller - rådmand, De 
Konservative, Beskæftigelses- og 
Socialudvalget, Odense Kommune

læserbrev: LA’s spidskandidat har 
fuldstændig ret, når han i Fyens Stift-
stidende onsdag skriver, at ideen om 
en letbane i Odense oprindeligt er 
fostret af vi Konservative, men deref-
ter kommer et element af fake news 
fra Tonny Vest, når han hævder at 
grunden var, at vi ikke ønskede bi-
ler i byen. Det ved jeg med absolut 
sikkerhed, for jeg deltog både i dis-
kussionerne internt i byrådsgrup-
pen, i by- og kulturudvalget samt i 
byrådet. 

Tværtimod har Konservative i 
mange mange år arbejdet for, at det 
skulle være nemt at komme ind til 
byen, forstået som bymidten, og 
meget nemmere at finde en p-plads. 
Derfor har vi sammen med det store 
flertal i byen stemt for nye p-plad-
ser, sikret at der ikke undervejs i 
byggeperioderne har været færre p-
pladser, end før vi gik igang og været 
initiativtager til det stadig forholds-
vist nye p-henvisningssystem. 

At der lige i øjeblikket er talrige 
eksempler på, at letbanearbejdet 
påvirker bilisternes mulighed for at 
komme frem, er evident, men så-
dan må det nødvendigvis være i an-
lægsfasen. Men letbanen kommer til 
at bidrage til fremkommeligheden, 
når den lokker nuværende og ellers 
kommende bilister til at lade bilen 
stå eller helt undlade at investere 
i en. Det er nemlig det, en letbane 
kan - i modsætning til alle mulige 
forskellige slags busser. 

Til gengæld er busserne fleksible, 
og det er netop grunden til, at de ik-
ke tiltrækker investeringer. Det gør 
letbanen til gengæld, og der er vel at 
mærke tale om private investerin-
ger i meget stort tal. Lige som vi også 
skal huske, at letbanen var forudsæt-
ningen for, at regionen ville placere 
universitetshospitalet i Odense syd 
for universitetet. 

LA fremturer med, at de med fem-
ten mandater vil stoppe projektet. 
Udover at det faktisk er Folketinget, 
der har magten til at stoppe projek-
tet, da det er baseret på en anlægs-
lov, kan man vel bare sige held og 
lykke.

LA med samme Tonny Vest i spid-
sen prøvede det samme ved val-
get i 2013, hvor vælgerne valgte 29 
tilhængere af letbanen, og 0 (nul) 
modstandere, så demokratiet har jo 
talt, også tilbage i 2009, hvor resul-
tatet var tilsvarende. Til november 
er kontrakterne med de firmaer, der 
skal bygge letbanen indgået og ar-
bejdet gået i gang, så sandsynlighe-
den for at flertallet af odenseanerne 
vil give den ellers efterhånden glem-
te talemåde ”der går Odense i den” 
nyt liv, tror jeg ikke meget på.

Letbane.  
Letbanen er forud-
sætning for Nyt OUH
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deltag i debatten:
Debatindlæg og kronikker mailes til
debat@fyens.dk - vedhæft gerne foto.

Manuskripter kan sendes til: 
Meninger, Fyens Stiftstidende, 
Banegårdspladsen 1, 5100 Odense C

Angiv altid navn og adresse. Redaktionen forbeholder  
sig ret til at forkorte indlæg.

længde på indlæg:
Læserbrev: Maksimalt 1000 anslag
Kommentar: Maksimalt 3500 anslag

Fynske Billeder: 400.000 løg var lagt i jorden, da blomsterløgparken i Langesø for 50 år siden slog portene 
op til en ny sæson. Parken fyldte samtidig 10 år og havde gennem årene haft 611.000 gæster. På dagens 
billede glæder forsøgsleder Erland Schelbeck (til venstre) og gartner Poul Mose sig over de blomster, der 
allerede står i fuldt flor. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

april 1967: Jubilæum i langesø

Bent Thaisen, Stenløsevej 123, Odense S

Læserbrev: Det var dog en slem gang 
udenomssnak, de to socialdemokratiske 
byrådsmedlemmer Tim Vermund og An-
ders W. Berthelsen stillede med i dagens 
brev i FS 9. april.

Man kommer jo slet ikke ind til kernen 
omkring letbanen. Man fortæller, at let-
banen bliver fantastisk, og letbanen bliver 
den største og mest progressive investering 
i Odense.

Der bliver så fortsat med det sædvanli-
ge reklamefremstød. Letbanen er stabil og 
forudsigelig, og man kender ruten, (hvilket 
vel ikke er noget særlig for offentlige befor-
dring). Videre at den kan transportere 200 
passagerer ad gangen, hvilket svarer til ad-
skillige fyldte bybusser og voldsomt man-
ge personbiler.

Ja, men hvad er det dog for en sammen-
ligning, man tror vel ikke, at alle personbi-
ler bliver opstaldet, fordi man får en letba-
ne. Hvis det var tilfældet, var der jo ingen 
grund til at investere i den nye parkerings-
kælder.

Ifølge Odense Letbanes egen vurdering 
vil første og anden etape af letbanen in-
den for fem minutters gang kunne betjene 

45.000 beboere. Tilbage er der så mere end 
150.000 af Odenses indbyggere, der af geo-
grafiske grunde ikke vil have mulighed for 
at benytte letbanen, men alligevel skal væ-
re med til at betale.

Hvorfor ikke blot en letbane fra Odense 
banegård til OUH og SDU?

Et par opklarende spørgsmål.
Hvordan ser driftsbudgettet ud for letba-

nen, herunder hvor mange passagerer reg-
ner man med og til hvilken billetpris?

Hvad bliver det årlige underskud, som 
skal dækkes af skatteyderne?

Og et tillægsspørgsmål. Hvad er Odenses 
andel af underskuddet for busdriften p.t? 
Passagertallet vil jeg med de forhold, man 
byder passagerer og busser, ikke snakke 
om.

I artiklen nævnes, at der er 200 andre 
europæiske byer, som har letbane eller er 
i gang med at bygge en, og at man i byer-
ne Lund og Helsingborg forbereder en let-
bane.  Det kan vi ikke bruge til noget. Det 
drejer sig om forholdene i vores egen lille 
storby, Odense. 

PS. Hvis underskuddet bliver for stort, 
så kan byrådet jo blot betegne det som 
velfærd og med den begrundelse forhøje 
kommuneskatteprocenten.

Letbanen.  
reklamens magt er stor

Tim Vermund - byrådsmedlem, 
Socialdemokratiet, Odense Byråd, politisk 
ordfører

Læserbrev: Det er vist kun i Odense, at et 
så progressivt initiativ som den fremtidige 
letbane i den grad kan blive fremstillet så 
negativt på debatsiderne. 

For mig at se er det tydeligt, at Liberal Al-
liance og Frank Eistrup med det parti, han 
har stiftet, forsøger at skabe sig en plat-
form og har gjort det til et projekt at tale 
vores letbane ned. Man forsøger at udnyt-
te irritationen over det meget vejarbej-
de i midtbyen til at skabe en protestagtig 
stemning imod letbanen, fordi der snart er 
kommunalvalg. 

Det er alles demokratiske ret at være 
uenige med de beslutninger, vi tager, men 
mener man helt seriøst, at vi bør stop-
pe letbaneprojektet nu, hvor vi er nået så 
langt?

Selvom vi skulle få lov af Folketinget, så 
har vi gravet halvdelen af byen op og er 
næsten klar til at lægge skinner. Grunde 
er blevet solgt, og et supersygehus er ble-
vet placeret, ud fra den forudsætning, at 
der ville komme en letbane. Vil man så 
fylde hullerne op og sige til vores borgere, 
at de penge, som allerede er blevet brugt, 
er spildt, sige til de private investorer, sta-
ten og regionen, at vi ikke vil have deres 
penge, at vi har ombestemt os, og vi ikke 
vil overholde vores aftaler? Det ville give 
os et alvorligt troværdighedsproblem som 
by, og jeg tvivler på, at man i fremtiden vil-

le tage os seriøst eller kigge vores vej, når 
fremtidige investeringer skal placeres. 

Nogle har forelsket sig i det såkaldte 
BRT-bussystem, og det er da givetvis også 
en meget god form for busdrift, men ikke 
lige så godt som en letbane. En bus er nu 
engang en bus, og skal man for alvor flytte 
folk fra biler over i kollektivtrafik, er let-
baner eller metroer vejen frem. Fordele-
ne ved letbanen er mange både i forhold 
til komfort, rettidighed og det faktum, at 
man kender ruten, da man ved, hvor skin-
nerne ligger og stationerne er.

Sidst, men absolut ikke mindst vil en let-
bane understøtte erhvervsudviklingen i 
byen og føre til vækst. Den såkaldte "skin-
neeffekt" er en effekt, som er dokumente-
ret overalt, hvor der er blevet bygget letba-
ner. Ejendomspriserne stiger, og der op-
står nyt erhverv langs linjen, samtidig med 
at det gør hele byen mere grøn og attraktiv 
for nye skatteborgere og virksomheder.  

Det er derfor, at letbanen i Bergen og 
metroen i København er kæmpe succeser 
og den eneste grund til, at Aalborg indfør-
te BRT-bussystemet, var, at de ikke kunne 
få statsstøtte til at anlægge en letbane, hvil-
ket vi har fået i Odense, og det bør vi glæde 
os over.   

Læserne af denne avis vil vide, at havde 
der været noget at skændes om vedrøren-
de etableringen af en letbane, var byrådets 
partier højst sandsynligt også blevet ueni-
ge, men vi står samlet, fordi letbaneprojek-
tet er et entydigt godt projekt for byen.

Letbanen.  
et samlet byråd støtter letbanen

Finn Sørensen, Rulkehøjen 8, Odense S

Læserbrev: Tim Vermund og Anders W. 
Berthelsen har i søndagsavisen et forsvar 
fremme til fordel for letbanen, dels som 
svar til Tonny Vest, dels formentlig til os 
”sure gamle mænd”.

At nogen forsøger at tale projektet ned, 
den største og mest progressive investering 
i Odenses infrastruktur i mange år, går til-
syneladende efter eget udsagn over begge 
de herrers forstand.

Herefter remser de fordele op som, at 
banen er stabil, man kender ruten, den kø-
rer hvert 10. minut, den er behagelig at kø-
re i, den er støjfri, og at den kan transpor-
tere 200 passagerer ad gangen, hvilket sva-
rer til adskillige fyldte busser.

Alle disse fordele og flere til har BRT-
busser i busbaner. Herudover skriver TV 
og AWB, at kun Folketinget kan omgøre 
beslutningen, men mon ikke trafikordfø-
rerne i Folketinget godt kunne ”lokkes” til 
at tage en ny beslutning, hvis den situation 
skulle opstå?

Tænk hvad vi kunne spare, hvis vi valgte 
BRT i de korridorer, der nu forberedes til 
sporvognene. Byens borgere kunne have 
sparet enorme summer på ikke at skulle 
flytte rør, ledninger og fjernvarme under 

letbanen for ikke at tale om ændringerne 
af Albanigade-broen og broen over jern-
banen på Middelfartvej. Disse beløb er jo 
ikke indeholdt i de tre milliarder, letbanen 
vil koste i anlæg. Læg dertil driftsunder-
skuddet som vel bliver ca. 100 millioner pr. 
år - i hvert fald i begyndelsen.

BRT har en betydelig højere fleksibilitet 
end letbanen, den er betydeligt billigere i 
anlæg, man får løbende adgang til den ny-
este teknologi i busudviklingen. Busserne 
kører i særskilte busbaner som letbanen, 
men er ikke nødvendigvis bundet til dis-
se, og vi undgår en masse grimme elma-
ster langs hele ruten. At dette går over Ver-
munds og Berthelsens forstand, må alle vi, 
som gerne havde set en BRT-løsning, så ta-
ge højde for ved valget.

Mon ikke forstand her forveksles med 
følelser? Skulle politikerne i Aalborg og 
f.eks. Malmø ligefrem være dummere en 
vores byråd? De har nemlig, som så mange 
andre byer, valgt den meget billigere BRT-
løsning til deres byer.

Jeg er ikke imod byens udvikling på an-
dre områder. Blot bekymret over hvordan 
byen skal klare økonomien, når vi kender 
de problemer, vi har i dag på de sociale 
områder.

Letbanen.  
Argumentation må kunne gøres bedre

Ole H. Christiansen, Daltoften 20, Agedrup

Læserbrev: Da borgmester/rådmand An-
ker Boye for mange år siden fortalte om sit 
nye store projekt - en sporvogn gennem 
Odense til 1,7 milliarder kroner - havde 
han en vision om, at den kun skulle køre 
på strækninger, der ikke var anden trafik 
på. 

Og med det snævrest mulige flertal i by-

rådet i demokratiets hellige navn fik han 
projektet til at køre videre.

Embedsmændene rettede ind til højre 
og sagde tilsyneladende, han skal få spor-
vogn, den karl, og det kaos, der er fulgt ef-
ter beslutningen, kunne de måske forudse. 

Men de var jo ”kun” embedsmænd og 
skulle få det hele til at køre bedst muligt i 
den kommende storby, der har vist sig at 
have Danmarks største mindreværdskom-

pleks.
Vi var en flok, der mente at kunne se, at 

den sporvogn havde byen ikke brug for, 
og at det ville blive en dyr historie, så by-
en i værste fald ville gå fallit. Der blev lok-
ket med, at byen ville blive samlet endnu 
bedre, fordi Hans Jensens Stræde med H.C. 
Andersens Hus nu kunne samles igen, hvil-
ket i hvert fald ikke bliver tilfældet. Trafik-
kaos er det, vi kan se i dagtimerne i dag. Ja, 

sikke noget.
Men den gode letbanechef, Mogens Ha-

gelskær skrev 27. august 2013, at 35.600 vil 
benytte dette vidundertransportmiddel 
dagligt, hvorfor man derfor må bruge 178 
sporvognsafgange hver dag med 200 pas-
sagerer i hver, som to byrådsmedlemmer 
skriver i et læserbrev. 

De tre må jo vide det, da det er dem, der 
bestemmer.Nu får vi se.

Letbanen.  
en storby med et kæmpe mindreværdskompleks

02 odense.
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Rune Blichfeldt 
rkr@fyens.dk

Odense: Buskunderne i Oden-
se må for tiden finde sig i me-
get, mens store dele af byen 
er gravet op i forbindelse 
med forberedelserne til let-
banen

Fra mandag den 26. juni, 
når en del af Østre Stations-
vej lukkes i fem uger, bliver 
det endnu værre, når Fyn-
bus er nødt til at gennemfø-
re en af de største midlertidi-
ge busomlægninger i Oden-
se i flere år. Omlægninger-
ne vil betyde forsinkelser i 
sommerperioden, oplyser 
Fynbus.

- Vi kan ikke med sikker-
hed vide, hvor hårdt det 
rammer, men forsinkelser 
på fem-ti minutter er nok 
et realistisk bud. Skal man 
nå et tog, opfordrer vi til, at 
man tager en tidligere bus, si-
ger Mikkel Maier Henriksen, 
der er kommunikationskon-
sulent ved Fynbus.

Røromlægningerne er 
planlagt til at foregå i som-
merperioden, hvor trafik-
ken er mindre intensiv, for at 
undgå at belaste trafikafvik-
lingen mere end højest nød-
vendigt, oplyser Tine Christi-
ansen, der er kontorchef i By-
rum og Mobilitet hos Oden-
se Kommune.

de fleste busser flyttes
Konkret skal Fjernvarme 
Fyn som led i forberedel-
serne til den kommende let-
bane grave på tværs af Østre 
Stationsvej på strækningen 
mellem Nørregade-krydset 
og McDonalds. Det betyder, 
at Østre Stationsvej på styk-
ket lukkes helt for bil-, last-
bil- og bustrafik i perioden. 
Cykler og fodgængere vil 
stadig kunne komme igen-
nem, ligesom fodgængere 

også stadig vil kunne krydse 
mellem banegården og Kon-
gens Have.

For biler - og lastbiler - vil 
omvæltningerne dog ikke 
være helt så store som for 
buskunderne, da de blot sen-
des bag om banegårdsbyg-
ningen via Adamsgade, hvor 
busserne har holdepladser 

i dag. Lidt mere besværligt, 
men faktisk kan man kalde 
det en forsmag på fremtiden, 
da det netop er meningen, at 
biltrafikken skal sendes den 
vej, når letbanen er anlagt.

At bilerne skal køre bag-
om betyder, at der i de fem 
uger ikke bliver plads til bus-
holdepladser, hvor de plejer 

at være. Derfor flyttes bus-
sernes ankomst- og afgangs-
terminal til OBC Nord - helt 
omme på bagsiden af Ba-
negården ved Dannebrogs- 
gade og Danmarks Jernbane-
museum. Mange af busserne 
vil stadig køre igennem ter-
minalen på Østre Stations-
vej, men de stopper ikke. 

Det gælder også city- og hav-
nebussen.

Ved OBC Nord i Danne-
brogsgade etableres en mid-
lertidig hovedterminal for 
busserne som, for at gøre 
forandringerne så lette som 
mulig at leve med i perio-
den, fastholder det velkend-
te system med platforme, der 
har bogstavnavne som A, B, 
C og så videre. Bus 61, 62 og 
91 kommer ikke til at få hol-
depladser i den midlertidi-
ge terminal, men fortsætter 
som i dag med at sætte pas-
sagerer af og tage nye om 
bord ude på Thomas B. Thri-
ges Gade. Det samme gælder 
i øvrigt rute 21-24.

Fynbus klar med hjælp
Tine Christiansen fra Byrum 
og Mobilitet forventer ikke, 
at man som bilist vil opleve 
det helt store trafikkaos, for-
di det for bilerne stadig bliver 
muligt at køre bagom bane-
gården.

- Der er mindre trafik i den 
her periode end normalvis, 
så vi tror og håber, den vil 
kunne afvikles fornuftigt, si-
ger hun.

Fynbus vil i den første uge 
efter omlægningerne placere 

guider rundt omkring, som 
kan hjælpe eventuelt forvir-
rede buspassagerer med at få 
svar på de spørgsmål, de har.

Efter planen bliver situati-
onen normaliseret omkring 
30. juli, men datoen er sat 
med forbehold for, at uven-
tede ting kan dukke op, når 
først arbejdet går i gang.

Desuden kan det hele ta-
ges som en forsmag på, hvad 
der venter til vinter. Om-
kring årsskiftet er der nem-
lig planlagt endnu en total-
spærring af Østre Stationsvej. 
Denne gang ikke blot nogle 
uger, men derimod i flere 
måneder.

Østre stationsvej lukkes i fem uger
Fjernvarme Fyn skal flytte rør forud for etableringen af letbanen, og det betyder store busomlægninger 
hen over sommeren. Bilerne får lov at køre bag om banegården som en forsmag på fremtiden.

fynbus har lavet dette kort, som giver et overblik over ændringerne i de fem uger, gravearbejdet på Østre stationsvej står på. Kort: fynbus

��   
Vi kan ikke med  
sikkerhed vide, hvor 
hårdt det rammer, 
men forsinkelser på 
fem-ti minutter er 
nok et realistisk bud.
MiKKel MaieR HenRiKsen,  
KoMMuniKationsKonsulent 
ved fynBus
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BERLINGSKE 

1. SEKTION LØRDAG 23. SEPTEMBER 2017

E
n 28-årig mand fra Brøndby Strand 

har forsøgt at sende avanceret og iføl-

ge politiet »professionelt« droneud-

styr til terrorbevægelsen Islamisk Stat 

(IS).

Det fremgik af politiets sigtelse fredag ef-

termiddag under grundlovsforhøret i Køben-

havns Byret, hvor manden blev varetægts-

fængslet til 17. oktober.

Ifølge anklagen har den 28-årige i butikker 

i københavnsområdet bl.a. købt seks termiske 

infrarød-kameraer, seks »tunere« til modta-

gelse af TV-signaler samt ekstra propeller og 

andre reservedele.

Dronekomponenterne var ifølge politiets 

sigtelse tiltænkt Islamisk Stat til brug i kamp 

mod terrorbevægelsens modstandere i Sy-

rien og Irak.

Manden er dermed sigtet for forsøg på med-

virken til terror.

Forbrydelsen skal angiveligt være foregået 

mellem 11. november 2016 frem til anholdel-

sen.
Den 28-årige – en bredskuldret mand, der 

under grundlovsforhøret var iført orange og 

blå arbejdsbukser med seler, kasket, termo-

sokker og plastiksandaler – nægter sig skyldig.

En anden mand med tilknytning til Dan-

mark, som menes at opholde sig i Tyrkiet, er 

varetægtsfængslet in absentia – altså uden at 

være tilstede – for angiveligt at have efter-

spurgt, modtaget og videresendt droneudsty-

ret til IS.
Manden, som skal have modtaget udstyret 

til IS, er tidligere dømt i en international ter-

rorsag.
Ifølge politianklager Sidsel Klixbüll er man-

den, der menes at opholde sig i Tyrkiet, ikke 

bekendt med sigtelsen mod sig for medvirken 

til terror. Med varetægtsfængslingen efterly-

ses han internationalt med krav om udlevering 

til Danmark.

Københavns Byret har nedlagt navneforbud 

i sagen, og grundlovsforhøret blev holdt for 

lukkede døre. Ofentligheden får dermed i før-

To fængslet for at sende droneudstyr 

og termiske kameraer til IS

I forbindelse med sagen en 28-årig mand sigtet for forsøg på medvirken til terror ransagede politiet torsdag en adresse i Brøndby Strand.  

Foto: Mads Claus Rasmussen

Københavns Byret har varetægtsfængslet to mænd, som står sigtet for at have hjulpet Islamisk Stat med teknisk 

udstyr til terrorbrug. En af dem, en 28-årig mand, nægter sig skyldig. Den anden sigtede i sagen er fortsat på fri fod.

Af Jens Anton Bjørnager  jabj@berlingske.dk og Allan Sørensen also@berlingske.dk

ste omgang ikke kendskab til sagens øvrige 

detaljer.
Den 28-årige mand blev anholdt torsdag ef-

ter en større politiaktion i Brøndby Strand.

Her blev også en 29-årig kvinde anholdt, men 

hun er ikke fremstillet ikke i grundlovsforhør.

Anholdelserne og ransagningerne skete i 

tæt samarbejde med Politiets Efterretnings-

tjeneste (PET).

»Det er vigtigt i denne sag at understrege, 

at de afdækkede kriminelle aktiviteter alene 

vurderes at have haft til formål at støtte grup-

pen, der kalder sig Islamisk Stat i Syrien og 

Irak,« lød det torsdag i en pressemeddelelse 

fra Flemming Drejer, operativ chef i PET.

Udover det ifølge politiet »professionelle« 

droneudstyr fandt politiet også lere compu-

tere under ransagningerne.

Islamisk Stat har gjort brug af droner på alle 

sine fronter i Irak og Syrien. Ofte for at spio-

nere mod de angribende styrker, men i en ræk-

ke tilfælde også ved at udstyre dronerne med 

sprængstofer og sende dem af sted som jern-

styrede missiler eller såkaldte »selvmordsdro-

ner«.
I en video, der blev ofentliggjort den 24. ja-

nuar 2017 viser IS, et af disse droneangreb mod 

en gruppe irakiske soldater, angiveligt i Mosul.

Mens dronen ilmer, lader den en spræng-

ladning falde ned mod gruppen af soldater. Da 

sprængladningen rammer jorden, eksploderer 

den, og man ser efterfølgende soldaterne ligge 

på jorden.

Først blev skinnerne lået op. Siden 

blev de lagt på ny i Aarhus, og i Oden-

se og København er de også på vej.

Dermed er vejen banet for et gen-

syn med sporvogne i Danmark, når 

de første passagerer i dag stiger på en 

moderne udgave af sporvognen fra 

Aarhus Letbane. 

Sporvognen gør comeback

I dag tager Aarhus sin 

letbane i brug. Entusiasten 

jubler, men traikforskere er 

skeptiske over at se 

sporvognen vende tilbage. 

Af Christian Grunert Rantorp, Ritzau

Og det er på tide, at sporvognen 

kommer tilbage i bybilledet, mener 

sporvognsentusiast og forfatter til bo-

gen »Der kommer altid en sporvogn«, 

Flemming Søeborg. 

»Der har indtil for år siden været 

en skræk blandt politikere og byplan-

læggere over for sporvognen, og det 

er ganske uforståeligt. København er 

på linje med Albaniens hovedstad 

Tirana og islandske Reykjavik de ene-

ste europæiske hovedstæder, der ik-

ke har en sporvogn,« påpeger Flem-

ming Søeborg.

Men at lægge nye skinner igen ef-

ter 45 år er en meget dyr løsning for 

samfundet. 

Og set med de samfundsøkonomi-

ske briller er letbaner da også en dår-

lig forretning, siger traikforsker og 

professor på Københavns Universitet, 

Mogens Fosgerau.

»Den simple årsag er, at de er me-

get dyre at bygge,« siger han.

Første etape af letbanen i Aarhus 

har kostet 3,7 mia. kr., og en rapport 

på Aarhus Letbanes egen hjemme-

side viser, at samfundets udgifter til 

letbanen ikke kan tjenes ind igen. 

Tværtimod giver projektet et under-

skud på 1,4 mia. kr. Til gengæld »vær-

disætter den samfundsøkonomiske 

analyse ikke fuldt ud letbanens be-

tydning for byudviklingen i Aarhus-

området«, lyder det fra parterne bag 

letbaneprojeket.

Men det er noget sludder, mener 

Mogens Fosgerau.

»Man siger, at letbanen skaber nye 

arbejdspladser, men faktum er nok 

snarere, at den bare lytter rundt på 

nogle arbejdspladser. Så samfunds-

økonomisk vinder man ikke ret me-

get på at bygge den.« 

Allerede nu er der planer om at in-

de milliarder til lere skinner, så let-

banen kan komme vidt omkring i Aar-

hus. Traikforsker ved Aalborg Uni-

versitet Niels Melchior råder dog po-

litikerne til først at se tiden an, før de 

bruger lere penge på letbanen:

»Der er rigtig mange penge på spil, 

så jeg mener, at man bør vente nogle 

år, så man kan se, hvordan det er gå-

et med at lytte passagerer over i let-

banen. 
En undersøgelse fra Wilke viste sid-

ste år, at hver femte aarhusianer slet 

ikke vil benytte Aarhus Letbane, når 

den første etape åbner. 
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AnAlyse

Letbanen i Odense er et projekt, der 
er delte holdninger til, og modstan-
den er tiltagende, synes de menings-
målinger, Odense Letbane har fået 

lavet, at antyde. Nyheden om, at letbanen 
ser ud til at kunne finansieres inden for det 
budget, der er til rådighed, vil derfor for 
nogle være godt nyt, mens andre vil ærg-
rer sig.

Hvis vi tager de sidste først, må kritiker-
ne nok sande, at med meddelelsen om, at 
økonomien ser ud til at holde, røg reelt nok 
den sidste sidste spinkle mulighed for, at 
projektet kunne løbe ind i problemer, der 
enten kunne begrænse eller - hvis det hav-
de set rigtig slemt ud - helt aflive det. For 
med samtlige nuværende byrådspartier og 
et solidt folketingsflertal forenet bag pro-
jektet skulle det have været økonomi - ik-
ke politik - der skulle have været argumen-
tet, hvis letbanen på nuværende tidspunkt 
skulle have været afsporet. Det største in-
frastrukturprojekt i Odenses historie kan 
nu ikke længere bremses.

Tilhængerne af letbaneprojektet, ikke 
mindst dem på rådhuset, må til gengæld 
drage et lettelsens suk efter at have hørt, 
hvordan den økonomiske prognose ser 
ud. For igen og igen er letbanen de seneste 
par år blevet italesat som intet mindre end 
rygraden i den igangværende byomdan-
nelse. Havde den økonomiske virkelighed 
i de bud, der er kommet ind, vist, at det ful-
de projekt ikke kunne realiseres, havde det 
mildt sagt efterladt et alvorligt forklarings-
problem.

Hvordan ville man lige have drejet det til 
en positiv historie, hvis det havde vist sig, at 
strækningen fra banegården til Tarup skul-
le have været udskudt, som var den mulig-
hed, der reelt kunne være kommet i spil, 
hvis priserne havde vist sig for høje? Hele 
fortællingen om en by, der har lagt planer 
og holder fast i det, der er besluttet, ville 
være blevet sat alvorligt tilbage. Odense vil-
le kort sagt være blevet til grin, hvis det var 
endt med en halv letbane.

Forude venter nu nogle særdeles hårde 
år. For at anlægge 14,4 kilometer letbane 
gennem byen er ikke bare at smide nogle 
skinner i jorden. Vejforløb skal ændres, ga-
deprofiler skal bygges helt om, og omgivel-
serne langs hele letbaneruten får et nyt og 
andet udtryk.

De trafikale gener vil øges i intensitet, 
inden en ny normaltilstand opstår frem 
mod år 2020. Herefter vil Odense være en 
forvandlet by. Om man er for eller imod. 
Spændende bliver det at se udfaldet.

nu kan 
letbanen ikke 
bremses

journalist 
Rune H. 
BlicHfeldt

    
Odense ville være blevet  

til grin, hvis det var endt med en 
halv letbane.

Rune Blichfeldt  
rkr@fyens.dk

Den sidste store sten ser ud 
til at være ryddet af vejen for 
Odenses Letbane. 

Letbanens adm. direktør, 
Mogens Hagelskær, oplyser 
nemlig nu for første gang, 
hvad der hidtil har været 
fortroligt; at de billigste af de 
endelige priser, der er kom-
met ind, viser, at letbanen i 
sin fulde form med 14,4 ki-
lometer spor og 26 stationer 
kan anlægges inden for bud-
gettet med brug af en del af 
reserverne.

Nærmere bestemt kræver 
det ved kontraktindgåelse et 
forbrug på 347 millioner kro-
ner af den samlede reserve-
pulje, der er på 30 procent af 
det samlede budget - svaren-
de til 633 millioner kroner.

Dermed synes det alterna-
tive scenarie med en forkor-
tet letbane, hvor stræknin-
gen fra banegården til Tarup 
skulle udskydes, ikke at være 
inde i billedet, eftersom det 
i anlægsloven er fastslået, at 
reserverne er til for at reali-
sere det fulde projekt til den 
aftalte kvalitet. 

- Personligt har jeg svært 
ved at se, hvad der skal kun-
ne gøre, at vi ikke får 14,4 ki-
lometer letbane. Jeg glæder 
mig til at kunne åbne i år 
2020, siger en særdeles til-
freds Mogens Hagelskær.

Samme leverandør
Bliver letbaneselskabets an-
befaling fulgt, skal spanske 
Comsa S.A.U. anlægge selve 
letbanen. Det vil sige spor, 
stationer, master, køreled-
ninger og kontrolcenter. 
Stadler Pankow GmbH skal 
levere togsættene.

Selskabet har hovedsæde i 
Schweiz, men får togene pro-
duceret på en fabrik nær Ber-
lin. Det er i øvrigt også Stad-
ler Pankow, der leverer tog til 
Aarhus Letbane og ligeledes 
har selskabet bybanen i nor-
ske Bergen på kundelisten.

Comsa S.A.U. har anlagt 
letbaner i en lang række byer, 
men dog mest under varme-
re himmelstrøg end de dan-
ske. At firmaet ikke før har 
leveret i Norden, bekymrer 
ikke Mogens Hagelskær. For 
Comsa leverer kvalitetsletba-
ner, fastslår han.

- Når du lukker bydere ind 

i folden fra prækvalifikatio-
nen og begynder at forhand-
le med dem, så er det, fordi 
du tror på, de kan levere et 
ordentligt kvalitetsprodukt. 
Ellers var de ikke blevet præ-
kvalificeret. 

- Alle, der har været med i 
det her kapløb, er anerkend-

te firmaer, og Comsa har så 
vist sig at være i stand til at le-
vere til den bedste pris, siger 
han.

Konkurrence har virket
I løbet af den kommende 
måneds tid skal stat, region 
og Odense Kommune sige 

Spansk 
letbane 
med tyske 
tog på vej  
til Odense
Odense Letbane anbefaler at vælge en 
spansk letbane med tog fra Tyskland. 
På den måde kan det fulde projekt 
med 14,4 kilometer spor og 26 stationer 
realiseres inden for budgettet ved 
brug af en del af reserverne.

Ligesom i Aarhus, hvor billedet her er fra, tegner det til tyske 

tog fra stadler Pankow i Odense. stadler Pankow har egentlig 

hovedkvarter i schweiz, men togene leveres fra et datterselskab 

med fabrik lige uden for Berlin. Foto: Axel schütt

     
PeRsonligt HaR jeg svæRt 
ved at se, Hvad deR skal 
kunne gøRe, at vi ikke fåR 
14,4 kilometeR letBane. 
jeg glædeR mig til at 
kunne åBne i åR 2020.
MOgens HAgeLskæR, AdM. diRektøR FOR Odense LetBAne
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Trine Bramsen - MF, Socialdemokratiet, 
retsordfører - og Peter Rahbæk Juel - 
borgmester, Socialdemokratiet, Odense 
Kommune

Kommentar: Rockere og bander stod 
bag 54 skudepisoder i 2016.

Det er fuldstændig uacceptabelt, og 
det skal vi sætte alt ind på at få stoppet. 
For ingen kan være tjent med, at helt 
almindelige mennesker skal opleve, at 
der skydes i gaderne.

Derfor skal vi give rockerne og ban-
derne kamp til stregen, når de forsøger 
at tage kontrollen over hele boligom-
råder, og når de chikanerer og skaber 
utryghed blandt andre mennesker.

Netop derfor har det længe været vo-
res ønske at styrke politiets redskaber 
over for især dén gruppe af dybt krimi-
nelle. 

Det er lykkes med bandepakken, 

som er en solid aftale, der med 35 nye 
tiltag effektivt skal bekæmpe rocker- 
og bandekriminalitet. Med bandepak-
ken får vores myndigheder dermed 
langt bedre redskaber til at tage kam-
pen op og effektivt sætte ind over for 
rocker- og bandemiljøer. 

Det er et særdeles godt skridt i den 
rigtige retning, og med bandepakken 
er der lagt en hård linje, hvor der bliver 
lagt maksimalt pres på rocker og ban-
der.

Vi sKal haVe luKKet deres Klubhuse,  og 
så skal vi ramme dem på pengepun-
gen. Det gør vi ved at slå hårdt ned på 
skattefusk og socialt bedrageri.

Herudover skal vi have stoppet af-
presning af butikker, vold mod hjemlø-
se, skyderier og hensynsløs narkohan-
del. Det kræver en fælles indsats, hvor 
vi står sammen mod banderne.

Stat, politi, kommune og borgere – 
alle skal vi stå sammen mod bandernes 
kriminelle uvæsen.

Men samtidig skal vi også sørge for 
at stå sammen med de unge, der er i fa-
re for at blive optaget i banderne. Der-
for skal vi fortsætte og prioritere vores 

forebyggende arbejde. Vi tror nem-
lig på en retspolitik, der bygger på tre 
stærke grundpiller i form af forebyggel-
se, sanktioner og resocialisering. 

Bandepakken har i høj grad fokus på 
sanktionerne, men mangler i dén grad 
forebyggelsesdelen og resocialiserings-
delen. 

Det rammer skævt, for vi skal ikke 
bare gøre livet mere surt for bande-
medlemmer.

Vi sKal også gøre det mere  attraktivt at 
komme ud af bandemiljøet, og så skal 
vi have sat prop i, så færre unge ender i 
rocker- og bandekriminalitet.

Det skal vi beskæftige os indgående 
med den kommende tid både på Chri-
stiansborg og kommunalt.

Her findes ingen hurtige snuptags-
løsninger - det bliver et langt sejt træk. 
Det er dog afgørende, at vi prioriterer 
det forbyggende arbejde, for det er net-
op dét, der kan være med til at forhin-
dre de unge i at søge banderne.

Og kun på den måde får vi stoppet 
tilgangen til fødekæden og sikret os, at 
der ikke bare bliver ved med at komme 
nye til. 

Bandekriminalitet.  
Unge skal hjælpes uden om banderne

��  Jeg er parat til at bruge tvang, når 
det handler om børn, der ikke har et 
tilstrækkeligt ordforråd.
Mai Mercado, børne- og socialMinister. i inforMation.

..
.

Poul Torbensen, Villestoftehaven 66, 
Odense NV

læserbreV: Det vækker undren og for-
bavselse, når Tim Vermund (S) i tirsda-
gens avis afslører, at man i Odense ikke 
har styr på, hvem af de ledige man har 
satset på i forbindelse med et AMU-
kursus forløb. 

Et gennemført uddannelsesforløb 
uanset indenfor hvilket område må alt 
andet lige være en opkvalificering af 
den enkelte, men hvis det forholder sig 

som påstået af Vermund, at kommu-
nen ikke registrerer indsatsen og den 
affødte udgift, er det da klart, at den 
ledige ingen respekt har for kommu-
nens bekæftigelsesstrategi og den me-
ningsløse "indsats".

Så selvom det halve af byen enten er 
gravet op med store huller, som ellers 
skulle medføre flere i arbejde, oplever 
vi det modsatte. Endnu engang kan vi 
sige, at "der er gået Odense i den". Men 
hvorom alt er, så er det de valgte by-
rådspolitikere, der skal sætte dagsorde-

nen, både den visionære som den ad-
ministrative for byen. Så Tim Vermund, 
gør ord til handling, det forpligter, når 
man gerne vil stå i den politiske front-
linje.

Sluttelig er det jo nok omsonst at 
spørge, om det store ledighedstal i 
Odense, som kun er overgået af Ishøj, 
har noget at gøre med den store ind-
vandrermængde, som netop disse to 
byer er kendt for at have. Spørgsmå-
let kan jo kun besvares, hvis man ved, 
hvem der gør hvad.

Ledighed.  
Ingen styr på uddannelsen

  s
ta

ts
m

in
is

te
re

n

Lizzia Hasler, Højstrupvej 15, Odense V

læserbreV: Hvor er det tåbeligt med al den 
snak om, at Danmark skylder Vestindien en 
undskyldning. Det giver ingen mening, at 
nogen, hvis for længst afdøde forfædre, gjor-
de noget forfærdeligt mod nogle andres for 
længst afdøde forfædre, kan have gavn af at 
give en undskyldning.

Så hellere give en officiel undskyldning til 
de mænd fra Godhavn, der som børn blev så 
grusomt svigtet af de danske myndigheder, 
og som stadig bærer de følelsesmæssige sår 
deraf. De har brug for at modtage en und-
skyldning for at forlige sig med deres skæbne 
i dette liv. Men uha, tænk hvis de mænd så 
skulle finde på at bede om penge, tænker po-
litikerne. Men husk, anstændighed bærer in-
tet prismærke.

Vestindien. 
Anstændighed bærer 
intet prismærke

Allan Holm Nielsen, Grævlingevænget 163, 
Nyborg

læserbreV: På det nye Lindø mangler de folk 
hele tiden. Det samme gør vognmandsfirma-
et Alex Andersen Ølund. Og i Robotklyngen 
er den helt gal. Virksomhederne kæmper 
en brav kamp for at finde folk. Alligevel er 
Odense den by i Danmark med anden-flest 
arbejdsløse. Er der igen gået O'ense i den?

 

O'ense i den igen?

  

dagens brev

Tonny Vest, Kongensgade 71, Odense 
C - spidskandidat Liberal Alliance

læserbreV: Et enigt byråd har be-
sluttet, at Odense skal have en letba-
ne. Det kan borgerne i og for sig ikke 
brokke sig over, for de har jo stemt 
på dem. Ideen er oprindeligt fostret 
af De Konservative, som i grøn gen-
fødsel ikke ønskede biler i byen, og 
et enig byråd har tilsluttet sig.

I foranalysen fra januar 2011 viste 
undersøgelsen, at to ud af tre af de 
adspurgte foretrak direkte buslinjer 
frem for en kombination af bus og 
letbane. Ikke desto mindre dumpe-
de man BRT-løsningen politisk. 

Borgerne får en brat opvågning, 
hvis letbanen bliver rullet ud som 
planlagt. Fra Højstrup til Hjalle-
se bliver byen skåret over i to dele. 
Jernbaneskinnerne kommer til at 
ligge på jorden, og dem kan du ikke 
køre over i bil, du må køre udenom.

Allerede op til kommunalvalget 
i 2013 sagde vi, at Odenses størrelse 
og struktur er meget bedre tjent en 
løsning med el- og gasdrevne busser 
i busbaner, således at trafikafviklin-
gen glider mere harmonisk. Hertil 
kommer, at vi ikke er låst fast i gam-
mel teknologi, som en letbane er.

Giv os 15 mandater, så stopper vi 
projektet.

Letbane.  
Giv os 15 mandater, så 
stopper vi letbanen

10 meninger.
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Tommy Hummelmose 
- kandidat til 
kommunalvalget 
for Konservative 
og selvstændig 
erhvervsdrivende

Hvem er ikke træt af 
den kommende letbane lige i øjeblik-
ket? Der er hele tiden veje, der graves 
op, og man skal finde nye ruter rundt i 
byen. Og det varer flere år endnu.

Frustrationer er helt naturlige midt 
i byggerodet. Derfor er det også na-
turligt, at mange stiller spørgsmålet: 
”Hvorfor ikke bare køre med busser i 
stedet for sporvogne” og ”lukkede vi 
ikke sporvognene i 1952, fordi de var 
gammeldags?”

Jo, i 50’erne var Odense i fuld gang 
med at etablere sig som en industriby. 
Derfor skulle der for enhver pris skabes 
ekstra meget plads til biler i midtbyen. 

Vi etablerede faktisk en motorvej 
tværs igennem Odenses ældste og mest 
historiefyldte kvarter for at få plads til 
biler. 

Havnen, industrivirksomhederne og 
Lindøværftet var byens omdrejnings-
punkt, og ingen kunne se en ende på 
den industrielle succes for Odense.

Men det havde en ende, og vi var for 
langsomme til at reagere. 

Derfor stod Odense for få år siden i 
en situation, hvor vores industrivirk-
somheder var lukkede, og hvor vores 
havn lignede et stykke post-apokalyp-
tisk historie, og centrum blev mere og 
mere tomt for liv.

Odense var ikke bare  ved at gå i stå, nej 
vi var ved at sygne hen. Det var i sidste 
øjeblik, at byrådet, med konservative i 
spidsen, tog fat på at genskabe Odense 
og skabe liv i byen.

Det var meget på én gang: Omdan-
nelse af havnen, Odins bro, ny satsning 
på kultur og liv samt lukning af Tho-
mas B. Thriges Gade og etablering af 
letbanen. De to sidste var klart de stør-
ste beslutninger. 

Men det er alle initiativerne tilsam-
men, som gør, at vi nu er ved at gen-
skabe en by, der tiltrækker store inve-
steringer, flere borgere og nye virksom-
heder.

Men byggerod og vejomlægninger er 
generende. Så det var naturligt, at der 
var modstand mod lukningen af TBT, 
og at en borgergruppe forsøgte at kom-
me i byrådet i 2013 på den ene sag. Det 
rakte ikke til en byrådsplads. 

Det var måske meget godt, for i dag 
synes enhver modstand mod lukning 
af TBT at være et fortidslevn.

Nu er det så letbanebyggeriet, der 
skaber store gener. Så derfor er der og-
så kommet en ny borgergruppe - imod 
letbanen og for busser.

argumentet Om busser  fremfor sporvog-
ne; ”de er mere fleksible og billigere” ly-
der endda lidt besnærende.  

Heldigvis er der generelt stor enig-
hed om behovet for en ny transport-
løsning i Odense. Uenigheden er alene: 
Busser eller sporvogne?

Uagtet det besnærende, så dur busser 

ikke. Skinnetransport er driftssikkert, 
og langt mere præcist end busser. 

Samtidig er kapaciteten langt større, 
og busser vil, som i dag, ikke kunne op-
fylde kravet om transport i spidsbelast-
ninger.

Tænk på dig selv, hvis du rejser i en 
by, hvilken type transport vælger du, 
hvis der både er mulighed for bus og 
tog? 

Du vælger toget. Det virker mere sik-
kert, fordi vi kan følge linjeføringen, 
så vi er helt sikre på hvad vej vi kører, 
samtidig går det hurtigt, der er plads, 
og det er behageligt.

Letbanens linjeføring til Nyt OUH og 
Universitetet skaber, via banegården, 
tilmed en meget effektiv forbindelse 
fra disse to områder til resten af landet. 
Det vil tiltrække investeringer udefra.

Når skinnerne er lagt, har erhvervs-
virksomheder, investorer og ikke 
mindst husejere garanti for, at trans-
portnettet ikke pludseligt bliver om-
lagt. Alle eksperter – og ja, de er blevet 
spurgt til råds - peger entydigt på en 
letbane som bedste løsning. Ingen an-
dre byer har fravalgt en letbaneløsning 
med det argument, at de mente busser 
var en mere effektiv transportløsning.

Odense vil meget hurtigt tage letba-
nen til sig. Ligesom vi er ved at gøre det 
med TBT. Om få år vil vi mærke, hvor-
dan Letbanen åbner vores by op, ska-
ber liv og danner rammen for investe-
ringer i boliger og erhvervsvirksomhe-
der.

 

Letbanen.  
Letbanen vil åbne byen og skabe liv

��  Uffe elbæk lever i en drøm. Han lever 
sig så stærkt ind i den, at Han forveksler 
det danmark, Han drømmer om, med den 
virkeligHed, som omgiver Ham.
Pernille Vermund, formand for nye Borgerlige. i Berlingske.

. .
.

Niels Erik Søndergård, Rasmus 
Rasks Alle 95, Odense SV - 
regionsrådsmedlem, Dansk Folkeparti

Læserbrev: Der må sættes en stopper 
for den uddeling af halalmad, der fin-
der sted på sygehusene i Region Syd-
danmark.

Angående fjerkræ er det kun Gråsten 
Fjerkræ, Sødam, Allegården og Løgis-
mose, der ikke halalslagter.

Angående oksekød er det kun Fri-
land i Randers, der ikke halalslagter.

Hvis efterspørgslen efter ikke-ha-
lalslagtet oksekød stiger, så vil der være 
flere slagterier, der udbyder det.

Halalslagtning er en muslimsk rituel 
slagtning, hvor der betales afgifter til 
imamerne.

Halalslagtning er et sharia-lovgiv-
ningskrav. Den muslimske sharia-lov-
givning skal ikke bestemme noget i 
Danmark.

Stop for halalmad på sygehuse
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Grethe Søndersø, Rulkehøjen 54, Odense S

Læserbrev: Susanne Crawley Larsen skrev i 
søndagsavisen, at H. C. Andersen er mere re-
levant end nogensinde. Det kan jeg kun gi-
ve hende ret i. Men der er børn og unge her 
i Odense, der ikke har mulighed for at læse 
hans eventyr, nemlig de ordblinde børn.

Får man et barn, der er ordblind, skal for-
ældrene selv søge oplysninger om hjælpe-
midler, selv presse på for at få disse til deres 
børn. Lærerne i skolerne vil gerne hjælpe, 
men de er slet ikke klædt på til den opgave. 
Derfor spildes der dage og uger, før der sker 
noget for barnet.

Derfor, Susanne Crawley Larsen, gør noget 
ved dette problem nu. Du og andre i byrå-
det har jo vedtaget en skattestigning, så brug 
nogle af de penge på de ordblinde børn. I 
Skive og Thisted Kommune har de fundet ud 
af det. Det må vi også kunne gøre i Odense.

Og det kan kun gå for langsomt.

Læsning.  
Hjælp de ordblinde børn

  

dagens brev

Søren Rasmussen, Ravnebjergvænget 
1, Odense M

Læserbrev: Regeringen har afsat 50 
millioner til at forbedre tilgængelig-
heden for handicappede på landets 
stationer. 

Pengene er nu fordelt eller rettere 
delt, en stor del er afsat til synshan-
dicappede. 

Det vil sige, at pengene kun bruges 
på tilgængelighed for blinde. 

Der bruges ikke en krone på til-
gængelighed for de tusindvis af 
svagtseende, der findes i Danmark.

Pengene på synsområdet skal bru-
ges på ledelinjer, på en række sta-
tioner i hele landet. Ledelinjer er de 
fliser eller metalstykker som er på 
f.eks. perroner. 

Der er ingen tvivl om, at det er en 
rigtig god ting for dem, der bruger 
en blindestok til at mærke med.

Langt størstedelen af synhandi-
cappede bruger det restsyn de har 
og ikke en blindestok. 

For denne store gruppe er læsbare 
skilte, afmærkede stolper/trapper, 
kontrast farver meget vigtigere. Den-
ne gruppe omfatter også de mange 
ældre medborgere som har svært 
ved at se.

Det er kritisabelt, at pengene kun 
bruges på en lille gruppe. 

Det viser, at enten bliver beslut-
ningstagerne vejledt forkert, eller 
også sidder der folk med flere ka-
sketter.

Alle handicappde skal tilgodeses 
når staten deler penge ud.

Handicap.  
Alle handicappede 
skal tilgodeses
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Debatindlæg og kronikker mailes til
debat@fyens.dk - vedhæft  gerne foto.

Manuskripter kan sendes til: 
Meninger, Fyens Stift stidende, 
Banegårdspladsen 1, 5100 Odense C

Angiv altid navn og adresse. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Længde på indlæg:
Læserbrev: Maksimalt 1000 anslag
Kommentar: Maksimalt 3500 anslag

Mogens Hagelskær 
- adm. direktør, 
Odense Letbane P/S

KOMMENTAR: Frank 
Eistrup skriver i FS 
3. oktober, at Oden-
se Letbane, i lighed med Aarhus Letbane, har overskredet det oprindelige budget med 700 mil-lioner kroner.

Det er faktuelt forkert. Men det gi-ver mig lejlighed til at rette en tilsyne-ladende udbredt misforståelse.I 2014 var det nødvendigt at tilføre Aarhus Letbane 700 millioner kroner ekstra, fordi det oprindelige budget ikke stod mål med de priser, der kom ind i anlægsudbuddet. Hos Odense Letbane arbejder vi derimod stadig med den samme budgetramme, som vi har arbejdet med i de seneste fi re år. Nemlig 2,689 milliarder kroner – vel at mærke i 2010-priser.
Årstallet er vigtigt, fordi alle of-fentlige anlægsprojekter i Danmark, altså også letbaneprojekterne i både Aarhus og Odense, hvert år får frem-skrevet budgettet eft er det såkaldte 

anlægsindeks. Det er en procentsats, som bliver fastsat i forbindelse med fi nansloven, og som vi som bygherrer derfor ikke har nogen indfl ydelse på.
SYV ÅRS FREMSKRIVNING  af det oprinde-lige budget til 2017-priser giver i alt 442 millioner kroner, der skal læg-ges til.

Dertil kommer en række såkaldte tilkøb, som Odense Byråd løbende har vedtaget. Det er ting, som ikke har været en del af det oprindelige letbaneprojekt:
• Grønt græstæppe langs størstede-len af letbanesporet.
• To nybyggede stitunneler ved L. A. Rings Vej og Campusvej.
• Forskønnelse af byrum langs let-banen med stenbelægning.
• Skift espor to steder, så en eventu-el etape 2 nemt kan tilføjes senere.• Samt to ekstra togsæt, så letbanen kan have afgang med 7½ minuts in-terval i dagtimerne – i stedet for hvert 10. minut, som der oprindeligt var lagt op til.

Disse forbedringer er ikke nød-vendige for letbanens funktionalitet, 

men Odense Kommune har ønsket at tilføje dem eft erfølgende. 
Derfor har byrådet besluttet sig for tilkøbene ad fl ere omgange siden 2014. I alt løber de op i 178 millioner kroner. 
Ved at fremskrive det oprindelige budget i 2010-priser til nutidspriser og indregne Odense Kommunes se-nere tilkøb når man frem til de 3,309 milliarder kroner, som Odense Letba-ne samlet set er prissat til i dag. 

DER ER PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT  ikke noget, der tyder på, at Odense Letba-ne ikke kan bygges inden for det bud-get, som vi hele tiden har haft  at ar-bejde med. 
Vi har nu skrevet kontrakter for mere end 90 procent af letbanens samlede kontraktsum. 
Alle de store udbud er indtil videre blevet gennemført tilfredsstillende og inden for rammen. Det gælder både de to største entrepriser, sporarbejdet og letbanevognene, samt de første fi -re af i alt syv anlægsudbud. 

Dermed er de store risici for en budgetoverskridelse fj ernet.

Letbane. 
Letbanen holder sit budget

Finn E. Hansen, Åbakken 43, Od. SV
LÆSERBREV: Jeg har netop været en tur rundt i Sydfrankrig og bl. a. be-søgt Bordeaux. Der har man letba-ner,  men inde i byen/city - ingen ”overhead”-ledninger.

Det ene billede viser en sporvogn - undskyld: letbanevogn - som har kontaktbøjlen oppe (foto til venstre), og som får strøm fra overhead-led-ningerne.
Foto til højre viser den samme vogn, men hvor kontaktbøjlen over vognen er foldet ned mod vognen. Hvorfor og hvordan? 
Skift et sker, når vognen kører fra ci-

ty ud til yderkvartererne af storbyen, hvor man accepterer de uæstetiske overhead-ledninger, mens man inde i Bordeaux city ikke ønsker at skam-fere byen med ledninger, men ikke mindst de stativer/ophæng, som i gi-vet fald er nødvendige. 
Man har naturligvis batterier med tilstrækkelig kapacitet i vognene til, at de kan køre gennem city-området - de oplades igen under kørslen uden-for city. 
Odense, som jo er eller skal være en storby, er trods alt næppe større end city-området i Bordeaux, og det vil derfor utvivlsomt være muligt at lade overhead-ledningsnettet i udkanten 

af Odense oplade vognene ude på disse strækninger, så vil vi være fri for luft ledninger i den indre/gamle by. Mon måske er det for sent at æn-dre/modernisere strømsystemet her i Odense eller ...?

Fri for luftledninger

Vagn T. Jensen, Roers Alle 12, Odense NV

LÆSERBREV: Under overskrift en ”Dy-rere og dyrere og …” skriver Frank Ei-strup i FS 3. oktober, at prisstigningen for Odense Letbane bliver den sam-me som på Aarhus Letbane, nemlig 0,7 milliarder kroner. Han skriver: ”I udredningsrapporten for Odense Let-bane 2013 er prisen på letbanen be-regnet til 2,7 milliarder kroner, og det seneste tal lyder på 3,3 milliarder, alt-

så en stigning på 0,7 milliarder".Frank Eistrup har ord for at være pålidelig og grundig, og de nævnte tal er korrekte. Men nu er Eistrup også blevet politiker. 
Når man beslutter et stort off ent-ligt byggeri og lægger et budget, bli-ver det hvert år prisreguleret med en procentsats fastlagt at staten – det så-kaldte anlægsindeks. 
Anlægsindekset bliver fastsat i for-bindelse med fi nansloven.
Over de syv år er fremskrivningen 

af budgettet til 2017-priser altså på i alt 442 millioner kroner.
Dertil kommer, hvad der eft erføl-gende bliver bestemt fra politisk hold og krav fra Transportministeriet – som ligger ud over det, der oprinde-ligt er budgetteret med tilbage i 2010. Odense Letbanes budget er altså uændret, men andre forhold har fået det til at vokse hen over årene. Det er blevet fremskrevet til 2017-priser og tilføjet eft erfølgende tilkøb til pro-jektet.

Letbane-budget er uændret

Helle Oldefar, Turkisvej 4, Od. NV - kandidat til Ældrerådet
LÆSERBREV: Jeg er kandidat til Ældrerådet i Odense.Jeg vil arbejde for et meget mere synligt ældreråd, som i modsætning til det nuværende går aktivt ind og er talerør for alle Odenses ældre borgere - uanset politisk observans.I den egenskab var jeg lørdag 30. september til møde på Seniorhuset, hvor byens politikere fra de herskende par-tier deltog. Et af emnerne var demokrati, idet der generelt var utilfredshed med den nuværende blokpolitik, hvor et enkelt spinkelt mandat er afgørende, så den ene halvdel af Odenses befolkning bestemmer, hvad der ske ske og sætter den anden halvdel uden for indfl ydelse.I et demokrati lyttes der også til mindretallet, som jo net-op kan udgøre næsten halvdelen.Jeg vil derfor igen foreslå, at antallet af byrødder ændres til 28, så det er et lige antal. Det vil tvinge det til enhver tid siddende regerende styre at samarbejde med hele byrådet.Det vil i de fl este tilfælde kræve mere end ét mandats fl er-tal, så vi undgår som nu, at et snævert fl ertal "demokratisk" bestemmer over den anden halvdel uden at tage hensyn.Som det er nu, er det i mine øjne demokratur - fl ertals-diktatur.

Drop fl ertalsdiktatur

Bent Balle Hansen, Teisensvej 2D, Odense C
LÆSERBREV: I FS den 22. september skriver Vivian Kapper, "at folkepensionister (med kun denne pension) og andre med lav indkomst" skal "undvære et par hundrede kro-ner hver måned" som følge af den skattestigning, som det snævre byrådsfl ertal har vedtaget.Det er rigtigt, at også folkepensionister skal betale mere i skat til kommunen. Men der er ikke tale om "et par hun-drede kroner hver måned". Et par hundrede kroner hvert år er et mere realistisk bud. Og så kan pensionisterne til gen-gæld glæde sig over, at beløbet fra skattestigningen er øre-mærket til ældre og mennesker med handicap.De kan også glæde sig over, at de lidt fl ere penge i kom-munekassen derudover skal bruges på de yngste børn, sko-lebørn og børn i udsatte positioner. Deres børnebørn får altså også glæde af "velfærdsprocenten".

Skattestigning for pensionister

Lars Voldsgaard, Klemmeløkken 21, Odense SV - byrådskandidat, Venstre

LÆSERBREV: Lige kommet hjem fra USA sidder jeg og læser gamle aviser og ser, at Nadia Nadim, der spiller på kvinde-landsholdet, skulle have udtalt, at hun stadig har en plads i hjertet for Afganistan, hvor hun er fl ygtet fra.For mig lyder det meget normalt. Jeg besøger mange amerikanere af dansk oprindelse i USA, og selv om de er vel integrerede og assimilerede, så har de stadig gamle Dan-mark i deres hjerter og følger meget med i, hvad der foregår i Danmark.
Min amerikanske kone Lucinda er 5. generations indvan-drer fra Skotland. Skotland betyder stadig meget for hendes familie, og da vi var i Skotland for nogen tid siden, skrev hun under på en opfordring til at gøre Skotland uafh æn-gigt.
Jeg tror, at det at kende sine rødder betyder meget, og det gælder selvfølgelig også for Nadia Nadim. Jeg glæder mig til at se mange fl ere fodboldkampe med Nadia, og ingen kan være i tvivl om, at hun kæmper for Danmark.

Vigtigt at huske sine rødder

Uff e Clausen, Hjortevej 8, Korup - kandidat til Ældrerådet
LÆSERBREV: Mogens Banke skriver 3. oktober, at kommu-nen ikke har pligt til at opfylde ønsker fra Ældrerådet.Der er dog en grund til, at der oprettes ældreråd, og det er, at man gerne vil have rådgivning i ældrepolitiske spørgs-mål, og her har ældrerådene stor betydning, hvis de har en synlig ældrepolitik og ældrepolitiske visioner.Med mere synlighed skabes dynamik, og byrådspoliti-kerne og borgerne får klare signaler om, hvilken ældrepoli-tik Ældrerådet på de ældre medborgeres vegne gerne ser, at byrådet fører.

Hvis Ældrerådet vælger ikke at være synlige og ikke delta-ger i debatten, bliver indfl ydelsen på ældrepolitikken også mindre. Derfor er det vigtigt med synlighed.Alle ældrerådsmedlemmer må deltage i debatten og er kun bundet af de almindelige regler om tavshedspligt.

Ældre-rådgivere
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Helena Holmenlund Christensen  
hehoc@jfmedier.dk

I de lyse lokaler i Børne- og 
Ungdomspsykiatrien i Oden-
se kommer 1700 børn og 
unge årligt gennem dørene. 
Med farvestrålende malerier 
og forskelligtformet legetøj 
er det et sted, hvor børn og 
unge skal føle sig trygge og få 
hjælp til at tackle de psykiske 
udfordringer, de står med. I 
marts startede det nye sund-
hedsambulatorium, der skal 
være med til at forebygge 
livsstilssygdomme hos dem, 
der søger hjælp.

Sygeplejerske Anne Bir-
gitte Madsen har sammen 
med de andre sygeplejersker 
startet sundhedsambulato-
riet, hvor de siden marts har 
forsøgt at øge fokus på kost, 
motion, rygestop og særligt 
søvn.

- Sundhedsambulatoriet 
skal hjælpe til en mere sund 
livsstil. Vi ved, at folk med 
psykiske sygdomme i gen-
nemsnit dør 20 år før an-
dre. Det gør de blandt andet, 
fordi de ofte har en livsstil 
med rygning, for lidt moti-
on og dårlig mad. Og så ved 
vi, at vægtøgning er en kendt  
bivirkning ved den medi-
cin, mange med psykiske  
lidelser får. De har oftere 
mindre overskud til at fin-
de motivationen til sunde-
re livsstil, siger Anne Birgitte 
Madsen. 

Nogle af de børn og unge, 
der har haft gavn af sund-
hedsambulatoriet, har kæm-
pet med autisme, ADHD el-
ler angst, og på Børne- og 
Ungdomspsykiatrien i Oden-
se er det noget nyt, at man ta-
ger en snak om kost, motion 
og søvn.   

Hjælp til søvnen
Udover kost, motion og ryge-
stop har sundhedsambulato-
riet sat søvn i fokus. 61 børn 
og unge har i løbet af de sid-
ste syv måneder været en del 
af ambulatoriets søvnforløb. 
Her kommer børn og un-
ge, der har store problemer  
med at sove. Personalet ta-

ger en snak med forældre og  
barnet om, hvad der skal til, 
for at man får gode soveva-
ner.

- Nogle med psykiske lidel-
ser har store søvnproblemer. 
De har for eksempel lang 
indsovningstid og vågner fle-
re gange om natten. Det gør, 
at deres psykiske symptomer 
forværres, og de for eksempel 
lettere bliver sure, irriterede, 
har koncentrationsbesvær og 
sværere ved at magte deres 
hverdag. Så søvnen er vigtig 
for at minimere de sympto-
mer, som børn og unge med 
psykiske lidelser har, og søv-
nen bliver på en måde som 
en tryllestav, fordi den er så 
afgørende, siger Anne Birgit-
te Madsen.  

En af de måder, sundheds-
ambulatoriet kan hjælpe 
barnet til at få sovet, er ved 
hjælp af en tyngdedyne, der 
med indsyet metal vejer seks 
kilo. På OUH lavede de for ti 
år siden et forskningsprojekt, 
der viste, at børn med AD-
HD havde hyppigere søvn-

forstyrrelser end den alme-
ne befolkning, og at en tyng-
dedyne kan hjælpe dem til 
nemmere at falde til ro og få 
søvn. Nye brugere af tyngde-
dynen laver en søvndagbog 
14 dage før og efter, de be-
gynder at sove med den, og 
dagbogen viser ofte et klart 
resultat.

- Tyngdedyne har god ef-
fekt. Den lægger sig om hele 
kroppen og berøringen gør, 
at man snyder hjernen til at 
koncentrere sig om det, så 
man ikke kan ligge og tæn-
ke på alt muligt andet. Det 
gør, at kroppen og hjernen 
lettere falder til ro, og man 
hurtigere falder i søvn og ik-

ke får afbrudt sin søvn i sam-
me grad, siger Anne Birgitte 
Madsen. 

For nogle er dynen nok. 
For andre er dynen et sup-
plement til medicin og an-
den behandling som fysiote-
rapi, som sammen mindsker 
symptomerne. Ifølge Anne 
Birgitte Madsen er søvnfor-
løbet og særligt tyngdedy-
nen med til at vende spira-
len og give en mere velfun-
gerende hverdag. 

- Vi ser, at de får mere over-
skud. De får bedre relationer, 
og det er vigtigt, at vi menne-
sker kan fungere i en eller an-
den sammenhæng med an-
dre. Søvn er vigtig for at fun-

Nyt sundhedsambulatorium 
forbedrer unges hverdag

PAARUP: Trine Anderschou har udstilling i Paarup Sogne-
gård frem til midt i december. Svendborg-kunstneren la-
ver grafisk kunst og oftest med meget detaljerede ætsnin-
ger. Paarup Sogns Kunstforening arrangerer, og værkerne 
kan beskues i sognegårdens åbningstid.  (RAS)

Anderschou-kunst i Paarup

Hanne storm (th) er kommet på sundhedsambulatoriet med sin datter, Josefine. Her har 

sygeplejerske Anne Birgitte Madsen (tv) hjulpet til at forbedre Josefines søvn. Blandt andet ved 

hjælp af dynerne i forgrunden. Foto:  Birgitte Carol Heiberg

siden marts har 
et nyt sundheds
ambulatorium i 
Børne og Ungdoms
psykiatrien Odense 
tilbudt hjælp, 
der skal mindske 
risikoen for livsstils
sygdomme. særligt 
søvnforløbet har 
været effektivt.

��   
vi ved, at folk med psykiske sygdomme i gen-
nemsnit dør 20 år før andre. det gør de blandt 
andet, fordi de ofte har en livsstil med rygning, 
for lidt motion og dårlig mad. 
Anne Birgitte MAdsen

Jørgen Volmer  
jvo@fyens.dk

Det er fem erfarne virksom-
heder, der kæmper om den 
endelige ordre på at drive og 
vedligeholde Odenses kom-
mende letbane, når den skal 
køre på skinner fra slutnin-
gen af 2020. Det fremgår af 
listen over de fem virksom-
heder, der i første omgang 
er prækvalificeret til at være 
med i den videre proces.

- Vi har med de fem byde-
re opnået en god konkurren-
ce-situation det kommende 
års tid, hvor forhandlinger-
ne om udbuddet foregår, si-
ger Mogens Hagelskær, adm. 
direktør for Odense Letbane 
P/S.

Sidste af tre store aftaler
Han påpeger, at der er ta-
le om et "godt felt" fra både 
ind- og udland, der alle har 
udbredt erfaring med at dri-
ve letbaner.

De fem er:
Arriva Danmark A/S (drif-

ter busser i Jylland og via Ar-
riva Sverige AB to letbanelin-
jer i Stockholm).

Keolis Danmak A/S (letba-
ne-operatør i Aarhus).

Metro Service A/S (drifter 
metroen i København).

Odense Lightrail Service 
A/S (Umove og Transdev 
Sverige AB, der drifter bus-
ser og letbaner flere steder i 
verden).

Stockholms Spårvägar 
AB (drifter to letbanelinjer i 
Stockholm).

Kontrakten om letbanens 
drift og vedligehold er den 
sidste i rækken af store kon-
trakter i hele letbaneprojek-
tet. Foruden de tre store kon-
trakter om transportsyste-
met, letbanevognene og den 
kommende drift, indgås der 
løbende syv kontrakter ved-
rørende flytning af veje, for-
tove og cykelstier. 

Det er især disse sidste 
kontrakter, der gør det van-
skeligt at bevæge sig rundt i 
Odense på fire hjul, fordi der 
graves op og dækkes til igen 
som forberedelse til egentli-
ge sporlægning.

De fem prækvalificerede 
ansøgere er blevet udvalgt ud 
fra opstillede kriterier, hvor 
de har skullet dokumentere 
deres tekniske formåen og 
erfaring med lignende pro-
jekter.

Forhandlingerne med de 
fem bydere vil foregå frem 
til udgangen af 2018, hvor der 
forventes indgået en endelig 
kontrakt. 

Den samlede kontrakt om-
fatter levering af førerne til 
letbanevognene, personale 
til det store center for vedli-
geholdelse og styring af den 
daglige drift og vedligehol-
delse. 

Der er ikke opgivet noget 
om, hvor mange personer 
det i alt cirka vil svare til.

Fem vil drive 
Odenses letbane
Prækvalifikation til at drive og 
vedligeholde Odenses letbane fra 2020 
sender fem erfarne letbanevirksomheder 
videre mod den endelige ordre.

Fem virksomheder, der har erfaring med at drive letbaner, er 

med i opløbet om at drive og vedligeholde letbanen i Odense. 

Billedet er fra forberedelserne til at få letbanen i Århus i gang, 

og det er som bekendt endnu ikke sket. Arkivfoto: Axel schütt Fredag 3. november 2017

KLAREGADE 16-18/SKT. KNUDS KIRKESTRÆDE 15 
ODENSE C - 66 12 95 12 - www.risumfeldt.dk

Mandag-onsdag 10.00 - 17.30
Torsdag 10.00 - 18.00
Fredag  10.00 - 19.00
Lørdag  10.00 - 16.00
Søndag efter aftale

BRAX
Kom ind og se vort store udvalg af benklæder fra Brax
100% uld fra ........................................................kr. 999,-
Uld/polyester ......................................................kr. 899,-
Bomuldsfløjl ........................................................kr. 899,-
Uldfløjl ...............................................................kr. 1299,-
Vinterbomuld ......................................................kr. 899,-
Samt med foer ....................................................kr. 899,-
Jeans fra .............................................................kr. 799,-
Jeans med læg ..................................................kr. 899,-

Alle artikler findes i flere farver
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Nybolig Palle Jensen
City & Hunderup
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mail: 5230@nybolig.dk
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Spar 50-80% på din
tandbehandling

Professionel og
smertefri behandling

i høj kvalitet

Garanti på din
tandbehandling

Kontakt Tandrejser og hør nærmere
Tlf. nr.: 5178 0004
www.tandrejser.dk

Vi taler dansk på Europas
førende tandklinik Kreativ

Dental i Budapest.

246. årgang Uge 44 Nr. 312 Kr. 23,00
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DANMARK 4 

Politiets eksperter
kan ikke åbne 
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1. SEKTION 8

Charlotte Pedersen
chap@fyens.dk

Fynboerne vender busserne 
ryggen.

Fra 2015 til 2017 er Fyn-
bus gået fra at have 18,4 mil-
lioner passagerer om året til 
15,8 millioner, og de seneste 
to år har været en lang udfor-
dring for busselskabet, der er 
ejet af de fynske kommuner 
og Region Syddanmark.

Fynbus-direktør Carsten 
Hyldborg Jensen sidder og 
kigger på passagertal, der 
kun går én vej: nedad.

- Da vi lavede regnskab 
for det første kvartal af 2017, 
regnede vi med et fald på 1,3 
millioner passagerer, men 
det må vi nedjustere en gang 
mere med yderligere 700.000 
i forhold til 2016. Så fra vores 
højeste niveau i 2015 til ud-
gangen af 2017 har vi mistet 
2,6 millioner passagerer. Jeg 
håber, vi eft erhånden har 
ramt bunden, siger direktø-
ren.

Årsagerne til det store dyk 
er fl ere, mener Carsten Hyld-
borg Jensen. 

Han peger på letbane-
arbejdet og opgravning af 
Odense centrum, omlæg-
ning af bussterminalen samt 
overgangen til rejsekortet 
som store mavepustere.

- Da letbane-byggeriet be-
gyndte i 2016, mistede vi 
nærmest en million passa-
gerer over night, siger han.

I december fremlægger 
han de nye tal for Fynbus-
bestyrelsen.

Morten Andersen (V), for-
mand for Fynbus og borg-
mester i Nordfyns Kommu-
ne, mener, at der skal gøres 
en ekstraordinær indsats for 
at få passagererne tilbage.

- Vi ved, at passagererne 
fi ndes derude, og det hand-
ler i bund og grund om at 
få stabiliteten og tilliden til 
bussen tilbage. Folk forsvin-
der, hvis de er gået forgæves 
eft er en vare i en butik, men 
jeg håber, at alle de opgrav-
ninger og udefrakommende 
ting snart fi nder et leje.  

Fynbus 
styrtbløder 
passagerer
2016 og 2017 har været rædselsår 
for busselskabet. 2,6 millioner 
passagerer er forsvundet.

1. SEKTION 10

Fem-årige Sander Breinholt Duun giver 
den gas i halloween-udklædning. Han 
lider af den sjældne muskelsvindlidelse 
SMA i den mest alvorlige variant. Han er 
et af de eneste danske SMA-børn, som 
har fået chancen med den 
rasende dyre Spinraza-
medicin. Behandlingen 
opleves som et 
mirakel, siger 
hans mor.

Sander får
kostbar medicin

Privatfoto

1. SEKTION 6

22 Ugeavisen Odense
Onsdag 30. august 2017

Trafik
Thomas Bruun 
Odense Letbane

Odense skal have en letba-
ne. Det er nu ved at blive 
synligt i gadebilledet på Ør-
bækvej. Her har gravemaski-
ner nemlig indtaget den ene 
vejside, hvor asfalten er ble-
vet skrællet af. Over de kom-
mende måneder vil nye vej-
baner, cykelstier og fortove 
tone frem – sammen med 
det otte meter brede areal til 
letbanens spor. 

Anlægsarbejdet på Ørbæk-
vej er det første af i alt syv 
store stykker vejarbejde, der 
skal skabe plads til de frem-
tidige letbanespor. Opstar-
ten af arbejdet på Ørbækvej 
markerer samtidig et stort 
skift i den rolle, letbanesel-
skabet har.

Det letbanearbejde, som 
odenseanerne hidtil er stødt 
på i gaderne, har primært 
handlet om at flytte forsy-
ningsledninger inden til det 
egentlige letbanearbejde. 
Hér er det de forskellige for-
syningsselskaber, der som 
bygherre har stået for plan-
lægningen og udførelsen, 
mens Odense Letbane har 
haft en koordinerende rolle.

- Derfor har vores primæ-

Nu er anlægsarbejdet i gang – og Odense Letbane skifter rolle

   

Letbane

Anlægsarbejdet er i gang.

re fokus på letbanekontoret 
hidtil været på de store ud-
bud. Vi har haft ansvar for 
nogle meget omfattende og 
grundige udbudsprocesser 
omkring anlægsarbejdet, 
det kommende sporarbejde 
samt indkøb af letbanevogne 

– som er faldet godt ud, så vi 
kan få en letbane til tiden og 
til pengene i Odense. Frem-
over vil vores primære ar-
bejdsopgave være som byg-
herre på selve arbejdet med 
at anlægge letbane gennem 
byen, forklarer Mogens Ha-

gelskær, administrerende di-
rektør i Odense Letbane P/S:

- Det er en rolle, som vi har 
glædet os til. I en bygge- og 
anlægsorganisation, hvor der 
færdes mange teknikere og 
ingeniører, er det altid noget 
særligt at gå fra udbudsfasen 

til bygherrefasen. Det er hér, 
arbejdet for alvor går i gang.

Anlægsarbejdet er som 
sagt begyndt på Ørbæk-
vej, hvor M.J. Eriksson A/S 
har vundet kontrakten. In-
den længe går arbejdet og-
så i gang i Hjallese, igen med 

M.J. Eriksson A/S som entre-
prenør. Samt på Rismarksvej, 
hvor det er Arkil A/S, der skal 
stå for arbejdet.

Efterhånden som arbejdet 
med at skabe plads til let-
banens spor bliver afsluttet 
de forskellige steder i byen, 
vil den spanske entrepren-
ørkoncern Comsa gå i gang 
med at lægge skinner, rejser 
master og bygge stationer – 
også med Odense Letbane 
som bygherre.

Selvom anlægsarbejdet 
nu for alvor er gået i gang, er 
Odense Letbanes rolle som 
ansvarlig for udbud endnu 
ikke helt afsluttet.

Et enkelt af de fire store ud-
bud mangler fortsat at blive 
gennemført. Det gælder drift 
og vedligeholdelse af den 
færdige letbane. Derudover 
er der fortsat fire af de i alt 
syv anlægsentrepriser samt 
nogle mindre entrepriser i 
forbindelse med anlægsar-
bejdet, der mangler at blive 
udbudt.

SPAR

50%

KUGLEKANDE
Design Ole Palsby.
Sort eller hvid med
rustfrit stål låg.
0,94 liter. Før 349,95

KNiv

nu fra
349,95
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stefan Brix  
stbr@fyens.dk

Odense: Endnu er der ikke an-
lagt spor. Men sporene, på at letbanen er på vej, er nemme at få øje på i gadebilledet.

Det frustrerer især den del af borgerne, der er imod he-
le projektet. Nogle så seriøse, at de stadig indædt kæmper imod letbanen.

Fredag brugte gruppen "Drop Odense Letbane" to ti-
mer i gågaderne for at sam-
le underskrifter ind. Missio-
nen er at få sat en stopper for projektet, der allerede er i fuld gang.

Det er snart to år siden, for-
syningsselskaberne begyndte at omlægge ledninger og rør langs den 14,5 kilometer lan-
ge rute. Først senere i år be-
gynder arbejdet med at bygge selve letbanen med skinner, stationer, køreledninger, og indtil da mener modstands-
folkene altså, at der er håb endnu for at sætte foden ned og skifte retning.

Og gruppen er ikke alene om at være imod. På to timer samlede man helt præcist 394 underskrifter ind mod letba-
nen.

- Alt i alt en rigtig god dag, hvor vi jo ikke på forhånd anede, hvordan borgerne ville tage imod os, men jeg må sige, jeg har det rigtigt, rigtigt godt nu, og vi fornemmer, at vo-
res arbejde ikke har været for-
gæves, siger en af folkene bag, Frank Eistrup. Han stiller i øv-
rigt op til byrådsvalget for par-
tiet Nyt Odense med sagen som en mærkesag.

stadig flere for end imod
Frank Eistrup ønsker en løs-
ning med de såkaldte BRT-
busser (Bus Rapid Transit) i 

stedet for letbanen.
- Vi fortsætter kampen i håb om, at byrådet vil besinde sig og revurdere projektet, for de er ikke klar over modstanden, som vi har kunnet fornemme 

i dag, siger han.
Der er dog stadig flere for end imod i den brede befolk-

ning. En meningsmåling la-
vet af Megafon blandt 400 odenseanere viste i januar, at 

45 procent var for projektet, mens 38 procent var imod. Opbakningen er dog dalende. I 2015 var 58 procent således for en letbane i Odense.
Megafon spurgte også 200 

virksomheder om deres op-
bakning til letbanen, og her er opbakningen også dalen-
de, omvendt der er overvægt til dem, der er for letbanen. I 2015 var 65 procent for, men 

i 2016 var det faldet til 45 pro-
cent. I 2016 var 34 procent imod projektet.

Odense Letbane ventes at være færdigbygget til at gå i drift i slutningen af 2020.

Letbanemodstandere jagtede underskrifter i gågaderneModstandsgruppen "Drop Odense Letbane" gik fredag på gaden for at samle underskrifter ind mod projektet.

394 underskrifter samlede gruppen ind i løbet af to timer. de fortsætter nu kampen, lyder det. foto: frank eistrup

HOLLuf PiLe: Det er ofte en god idé at tjekke, om der er nogen hjemme i det hus, man har tænkt sig at begå indbrud i.Måske var nøjagtig sådan to personer tænkte, da de kort efter midnat natten til lørdag bankede på døren til  en beboelsesejendom i Nøglens Kvarter i det sydøstlige Odense.
Beboeren i huset vågnede af bankeriet og så to personer  - hvoraf den ene var iført elefanthue - løbe væk fra ejendommen. Beboeren tilkadte politiet, som efterfølgende ankom uden at kunne lokalisere mistænkelige personer. (jahe)

Mand med elefanthue stak af

Lars Krejberg  
lakl@fyens.dk

CentruM: En 20-årig mand fra Odense blev natten til søndag ramt af en kniv under uro-
ligheder foran McDonalds i Kongensgade. 

Politiet var efterfølgen-
de til stede ved fastfoodre-
stauranten, hvor en 21-årig mand omkring klokken halv tre blev anholdt og sigtet for 

overtrædelse af ordensbe-
kendtgørelsen og fornærme-
lig tale mod politibetjente.

Han modsatte sig anhol-
delsen, ligesom han nægte-
de at oplyse sit navn. Det op- lyser vagtchef Kenneth Taan-
quist.

Ambulance til saxovej
Om den 21-årige også stod bag knivstikket, er politiet ik-
ke klar over. 

Den 20-årige, der havde en overfladisk ridse på ma-
ven, ville nemlig ikke forklare  politiet, hvad der var fore- gået. 

Politiet kom i kontakt med ham, fordi der klokken 02.48 blev tilkaldt en ambulance til Saxovej, hvor den 20-årige be-
fandt sig.

Fyns Politi prøver nu at komme til bunds i sagen, hvor der en en sigtelse efter den 

grove voldsparagraf i straffe-
loven på spil.

så du noget
Har du set noget ved McDo-
nalds i Kongensgade omkring klokken 02.30, der kan bidra-
ge til opklaringen, bedes du henvende dig til Fyns Politi på telefon 114.

Politiet søger oplysninger efter knivstik
Uroligheder foran McDonalds i Kongensgade endte lørdag nat med et knivstik. Politiet søger vidner, der har oplysninger om episoden.

DET HALVE

KONGERIGE

MOHAIR SOKKER
uld bluser - tørklæder 

 børnetøj m.m.
www.dethalvekongerige.dkWebshop: 24/7 

Butik:  Åben efter aftale. 
Ferritslevvej 101 . 5540 Ullerslev 2341 6990

2

Det bør det sidste farvel også være 
Livet er noget særligt

begravelsedanmark.dk 

Heden 6, Odense C

66 13 24 55 

Bøilerehauge
begravelse

Falen 63, Odense C

Odense  
Begravelses- 
forretning

66 12 01 32 

Susan H. Askholm
Jette Haahr

Gunnar  
Bundgaard
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AFSLUTTET  De arkæologiske udgravninger ved Thomas B. Thri-

ges Gade er nu afsluttet. Arkæologerne har siden maj 2013 gjort 

mange spændende fund, og fra maj 2017 kan fundene ses i en 

særudstilling på Møntergården. Find mere information om de nu 

afsluttede udgravninger på www.museum.odense.dk.

Tre års arkæologisk arbejde er slut

DRIFT  Region Syd har netop lagt sidste hånd på budgettet for 

Ambulance Syd, og alt tyder på, at regionens ambulanceselskab 

kan drive ambulancerne til samme pris som BIOS. I normale 

driftsår forventer regionen at drive ambulancerne for 400 mil-

lioner om året, hvilket kun er én million kroner mere end BIOS.

Ambulance Syd samme pris som BIOS

Af Jane Thoning Callesen 

ANALYSE  I mange år har alt 
været ved det gamle i Oden-
se Byråd. 

Anker Boye (S) har i årtier 
siddet tungt på tronen med 
Jane Jegind (V) som den evi-
ge udfordrer, og størstede-
len af aftalerne er kommet i 
stand henover midten. 

Men når stemmerne er talt 
op efter kommunalvalget 21. 
november, vil virkeligheden 
se noget anderledes ud. 

For det første har Anker 
Boye trukket sig og overladt 
borgmesterkontoret og det 
socialdemokratiske spids-
kandidatur til Peter Rahbæk 
Juel.

Dernæst har fem andre 
profi ler bebudet, at de træk-
ker sig fra lokalpolitik. 

Det drejer sig om Per Ber-
ga Rasmussen (EL), Helle 
Nielsen (S), Alex Ahrendtsen 
(DF), Dorte Hjertstedt Boye 
(S) og senest den nuværende 
beskæftigelses- og socialråd-
mand Steen Møller (K).

Flere af profi lerne er gar-
vede politikersmede, der 
tidligere har trukket mange 
personlige stemmer.  

Ved sidste kommunalvalg 
i 2013 fi k de seks afgående 
profi ler tilsammen 30.275 
personlige stemmer, hvilket 
udgør mere end en fjerdedel 
af de 110.244 stemmer, der i 
alt blev afgivet ved valget.

Dermed er der nu lagt op 
til et åbent bal, hvor alt kan 
ske. 

De Konservative indstille-
de sidste torsdag en ny spids-
kandidat i form af Søren 

Windell, der er kendt som 
ejer af Restaurant Grønttor-
vet og initiativtager til Oden-
ses populære tarteletfestival.

Det bliver interessant at 
se, hvordan udpegningen 
af Søren Windell som spids-
kandidat vil påvirke styrke-
forholdet mellem Venstre og 
Konservative, og om blå blok 
samlet kan trække stemmer 
nok til at overtage magten i 
byrådet.

Endelig kan det ikke afvi-
ses, at lokallister såsom det 
nye parti “Nyt Odense”, der 
omtales andetsteds her på 
siden, kan ende med at spil-
le en rolle, når regnskabet 
gøres op.

Det bliver et forrygende 
interessant politisk år, og 
her på Lokalavisen Odense 
glæder vi os til at formidle 
begivenhedernes gang. 

For at gøre det nemt at 
følge med, samler vi allere-
de nu alt om valget under 
hashtagget #OdenseValg17 
på vores Facebook-side.
#OdenseValg17 vil led-

sage alle opslag, der handler 
om politik og kommunal-
valg, herunder vores artik-
ler, men også dine menings-
ytringer, hvis du altså husker 
at tilføje hashtagget #Oden-
seValg17. Dermed samles 
valgkampen under én over-
skrift, og vi 
håber, du vil 
læse med. 

Venlig hilsen
Jane Thoning 
Callesen

Lokalredaktør

Byråd i opbrud
Alt kan ske, når odenseanerne 21. 
november svinger kuglepennen i 
stemmeboksen til kommunalvalget. 
Følg Lokalavisens valgdækning på 
Facebook og Instagram med 
hashtagget #OdenseValg17

Tekst og foto af Emil Hermann

PARTISTIFTER  Når du skal sæt-
te kryds ved kommunalvalget 
i november, kan du formentlig 
stemme på et helt nyt parti.

 Det hedder ’Nyt Odense’ og er 
stiftet af Frank Eistrup, Kim Slott 
Nielsen og Gert Broxgaard. 

 Siden sommer har de tre 
garvede herrer arbejdet på et 
partiprogram, og det er nu 
ved at være færdigt og klar til 
præsentation. 

 26. januar holder ’Nyt Oden-
se’ et stiftende møde for offent-
ligheden klokken 19 i Bolbro 
Brugerhus.

Letbanen er mærkesag

Selvom partiets linje endnu 
ikke er helt på plads, så kan 
Frank Eistrup godt fortælle lidt 
om, hvad partiets største mær-
kesag er lige nu. 

De seneste år har den pensi-
onerede slagter brugt sin fritid 
på at søge aktindsigter i bud-
getter og fakturaer fra byens 
letbaneprojekt til forbruget i 
vækstprojektet Odense & Co.

Han har også skrevet fl ere 
hundrede læserbreve i Fyens 
Stiftstidende, hvor han ret-
ter massiv kritik mod Oden-
se Letbanes nuværende 
udformning.

“Jeg har lavet beregninger, 
der viser, at driften efter etab-
leringen i 2020 vil komme til 

at koste kommunen 100 mil-
lioner årligt. Disse penge vil 
man hente fra nedlagte busru-
ter, så vores bybustrafi k bliver 
forringet. Det er ikke rimeligt 
for vores borgere,” konstaterer 
Frank Eistrup. 

Skoleområdet, ældreplejen 
og almennyttigt boligbyggeri 
er også blandt de 40 punkter i 
partiprogrammet, der vil være 
på dagsordenen.

“Vi har hver især vores for-
skellige stofområder. Jeg er 
stor modstander af Odense 
Letbane og har været det i 2,5 
år, fordi det er en alt for dyr 
løsning for skatteborgerne.”

Frank Eistrup, der bor i 
Tarup, stiller ikke selv op til 
valget, da han er blevet lidt for 
gammel til at sidde i byrådet.

“Jeg bliver 69 inden valget, 
så når valgperioden er over-
stået, er jeg 73. Men jeg støt-
ter vores andre kandidater og 

hjælper partiet med at udbre-
de budskabet om at få ryddet 
op i kommunens økonomi, 
der fl ere steder bliver brugt på 
forkerte projekter.”

Har tidligere stillet op

I 2009 og 2013 stillede Gert 
Broxgaard og Kim Slott Niel-
sen op til kommunalvalgene i 
Odense med partiet Folkefl ok-
ken, der blev skabt efter ned-
læggelsen af Centrum-Demo-
kraterne, men de blev ikke 
valgt ind.

Frank Eistrup stillede op 
til sidste kommunalvalg for 
Centrum Listen, som var stor 
modstander af lukningen 
af Thomas B. Thriges Gade. 
Frank Eistrup fi k 56 person-
lige stemmer, mens partiet 
høstede 1056 - dog rakte det 
ikke dengang til en plads i 
byrådet.

Vil rydde op i økonomien: 

Nyt parti er imod letbanen
Den nye lokalliste 
’Nyt Odense’ er stor 
modstander af Oden-
se Letbane. Den er  
for dyr i den nuvæ-
rende udformning, 
mener medstifter

68-årige Frank Eistrup, der tidligere har været slagter, direktør og indkøbschef, er medstifter af ’Nyt Odense’.

KOLLEKTIV TRAFIK
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Udfordringer i en letbanetid!
Der er fuld gang i letbanebyggeriet i Odense. De mange gadelukninger og gravearbejder udfordrer 
trafikken, og det gælder i høj grad også for busserne. Set fra et kollektivt trafiksynspunkt er det fantastisk, 
at der investeres tre milliarder kroner i en letbane. Vejen til, at den kører, er dog ikke uden bump.

Af Kommunikationschef 

Martin Bødker Krogh, FynBus

mbk@fynbus.dk

Formålet med denne artikel er at give et 
nøjere indblik i de mange udfordringer og 
sideeffekter, som anlægget af en letbane 
giver. Ofte er der meget stort fokus på selve 
anlægsarbejdet, mens de afledte effekter 
er mere skjulte eller diffuse. Det er artiklens 
håb at medvirke til et mere nuanceret bil-
lede af de mange konsekvenser og udfor-
dringer, det har at bygge en letbane.

Alle, der er involveret i eller er vidner 
til det enorme arbejde, det er at opføre en 
letbane, må forbløffes over, hvor meget der 
skal være tænkt over og taget højde for ved 
anlæggelsen af en over 14 kilometer lang 
letbanestrækning gennem hjertet af en pul-
serende dansk storby.

Mens man på afstand således kan 
falde i staver over anlægsarbejdets stor-
hed og sans for detaljer, snegler trafikken 
sig langsomt afsted gennem midtbyen, 
mens den zigzagger ind og ud gennem de 
forhindringer, som letbanearbejdet lægger 
ud i kølvandet på det store arbejde.

Biler, cykler og busser må alle finde sig 
i, at det, der var i går, ikke er der i dag. Og 
her starter udfordringerne for FynBus og 
Odense kommunes teknikere.

Køreplanlægningen
Siden lukningen af Thomas B. Triges Gade 
den 27. juni 2014, som markerede den før-
ste store ændring, er køreplanerne blevet 
lavet om talrige gange. En af trafikselska-
bets helt store udfordringer er at sikre koor-

dineringen og tilpasningen af køreplanerne 
i forhold til anlægsarbejdet. Hver gang en 
ny etape af arbejdet igangsættes, har det 
stor indflydelse på bussernes ruter gen-
nem indre by. Dertil kommer de forsinkel-
ser, som direkte afledes af nye omkørsler 
og kødannelser, der igen har indflydelse på 
bussernes færden i byen. Endelig er det re-
gionale busnet på Fyn opbygget, så en stor 
del af den regionale trafik kører ud og ind af 
Odenses centrum. Dermed er størstedelen 
af den offentlige bustrafik på Fyn påvirket 
af de trafikale uregelmæssigheder, som ar-
bejdet med en letbane i indre Odense by 
nødvendigvis må give.

Teknikere fra FynBus er i konstant og 
tæt dialog med såvel letbanens folk som 
folk fra Odense kommune og politiet, så 
de fleste scenarier forudsiges, og de mest 
optimale løsninger hele tiden sikres. Det 
handler om samarbejde og om sammen 

at kende og erkende byggeriets timing og 
konksekvenser, så der kan tages højde for 
det meste i forhold til trafikkens afvikling 
og dermed i sidste ende over for opgaven 
med at drive den kollektive trafik midt i en 
letbanetid.

Kunderne
Letbanearbejdets første år er gået hårdt 
ud over kunderne, og FynBus’ store udfor-
dring har været og er fortsat at sikre god 
og bred trafikinformation til kunderne og 
dermed sikre, at kendskabet til enhver for-
andring, der påvirker ruter og tider, er kendt 
(og forstået!) blandt kunderne. Hver gang 
et stoppested nedlægges eller flyttes, har 
det konsekvenser for mennesker, der er af-
hængige af den kollektive trafik. Pludselig 
ændres stoppestedets placering, og det 
flyttes måske så langt væk, at kunderne 

Figur 1. Gravemaskiner side om side med biler og cykler i Odense indre by. Foto: Kennett 
Krebs / Odense Letbane

Erik Thomsen  
ert@fyens.dk

Odense: Den første blev af-
viklet den 2. april. Og alle-
rede nu er den førstkom-
mende tur i maj helt booket. 
Dermed tegner en ídé med at 
lave guidede cykelture langs 
med letbanens strækning på 
14,4 kilometer til at blive lidt 
af et hit. 

På turene er der guide på, 
og når man starter ved Ta-
rup Centers hovedindgang, 
så går der cirka tre timer, in-
den man slutter på Hjallese 
Station.

- Letbanen bliver langt  
mere virkelig, når man  
cykler langs den kommende 
bane, lyder det fra Jens Hen-
riksen fra Cyklistforbundet  
i Odense, der gerne anbe- 

faler den til andre.
Alle ture afvikles om søn-

dagen mellem 10 og 13, og vil 
man med i feltet, skal man 
tilmelde sig på Odense Let-

banes hjemmeside. Først-
kommende ledige tur er 4. 
juni, og så er muligheden der 
også 6. august, 3. september 
og 1. oktober.
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Turene på cykel starter ved Tarup Center og Rismarksvej, der 
i letbanens streger kommer til at se sådan ud. illustration: 
Odense Letbane

Affaldssugeanlægget fylder ikke meget over jorden, som her ved ungdomsboligerne i Odeon, 

der var de første til at blive tilsluttet. når man smider husholdningsaffald, pap eller papir i røret, 

sendes det med 70 km/t til en modtagestation i Enggade. Arkivfoto: Kim Rune

Letbaneture på to hjul er sikkert hit

TARUP OG PAARUP: På søndag 
kl. 10 åbnes dørene i Paa-
rup-Hallerne til det 32. TPI-
loppemarked, og indtil kl. 
14 vil der kunne gøres en 
god handel med auktion kl. 
11.30 over særlige effekter. 
Prøv også tombolaen med 
fine præmier, og sluk tørst 

TPI lopper  
på søndag

Gør et godt fund i Paarup-
Hallen. Foto: Poul Madsen

ÅsUM: Åsum skal brandes bedre i fremtiden, 
hvis det står til beboerforeningen. Det ind-
kaldes der til møde om onsdag kl. 19 i Ryt-
terskolen.

Politikere og embedsmænds øje er "stift 
rettet mod store investeringer", mens om-
råder som Åsum ikke har deres opmærk-
somhed, står der i foreningens pressemed-
delelse.

På mødet skal formuleres byens mange 
kvaliteter samt dens mangler, så man  
ved henvendelser til embedsmænd og  
politikere har en klar forståelse af, hvad 
man vil.

En sådan forståelse falder ikke ned fra 
himlen. Det kræver en diskussion, lyder det 
fra Beboerforeningen. Mød op med din me-
ning. (RAS)

Landsbyen Åsum vil brande sine mange kvaliteter

fra onsdag til fredag mellem 
13 og 17 samt lørdag mel-
lem 9 og 15. TPI sørger for 
afhentning lørdag mellem 9 
og 15,hvis du ringer på 66 18 
05 78 eller 66 14 65 58.

Overskuddet fra loppe-
markedet, der er et tilløbs-
stykke, går til indkøb af in-
ventar og rekvisitter. (RAS)

og stil sulten i TPI-caféen.
Alle kan aflevere effekter 

Simon Staun (51 61)
sim@fyens.dk
Morten Vilsbæk (51 68)
mvi@fyens.dk
Ane Johansen (57 46)
anjoh@fyens.dk
Linea Marie Andersen (57 44)
limai@fyens.dk

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

Redigeret af:
Ingelise Nygaard Rasmussen

Øjendagen på Fyn
Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00-21.30

Foredrag om den nyeste viden
om øjensygdomme
Patologisk Institut, J.B.Winsløwsvej 15

5000 Odense ved Odense Universitetshospital

Program:
Lær symptomerne på nogle alvorlige øjensygdomme at kende

Velkomst v/lokalformandMogens Bjørn Jensen/best.medl.:Axel Gomard

1. Hvad er nethindeløsning, og hvordan opdager jeg det, før det er for sent ?

v/Maiken Braa Sjøholtstrand, læge ved øjenafd. OUH

2. Lys og svagsynethed - lysets biologiske betydning og LED- lysets muligheder

v/Per Mortensen, synskonsulent, Center for Kommunikation

ogVelfærdsteknologi
3. Kort pause, hvor der bydes på en forfriskning.

4. Blodprop i øjet eller hjernen kan påvirke synet alvorligt - hvordan opdager jeg det, og

hvordan kan det forebygges? v/HenrikAndreas Lundberg, læge ved øjenafd. OUH

Der kan stilles spørgsmål efter hvert foredrag.ALLE - BÅDEMEDLEMMER OG IKKE

MEDLEMMER - ERVELKOMNE.GRATISADGANG.

Foreningens medlemmer har fortrinsret. Hvis du vil være medlem, kan du kontakte

formanden på tlf. 27 59 90 02.Årligt kontingent 150,- kr.ægtepar 225,- kr.

Grundet begrænset plads er tilmelding nødvendig på SMS 27 59 90 02 senest d. 24. april

2017. Hvis der ikke er plads, vil du blive kontaktet. Hvis du intet hører, er du tilmeldt.

Kom og hør om, hvordan du bedre kan passe på dit syn.

Med venlig hilsen Lokalafdelingen Fyn v/ Mogens Bjørn Jensen

HAVRES MULTISERVICE
Skal haven være ren og flot, så er det Havres – det er godt

Alt i have – og anlægsarbejde
– både privat og erhverv.

Nyanlæg og vedligeholdelse af alle
former for haver.

Græsslåning af både private og industriarealer

Udlejning af mindre maskiner og trailere
i flere størrelser.

Uanset om du ringer som privat eller som erhvervsdrivende

– har vi altid det helt rigtige tilbud til dig

Ring til Michael på mobil 60 75 56 81
eller send en mail på havres@live.dk for et uforpligtende tilbud hellere i dag end i morgen

Havres Multiservice
Tlf. 6075 5681

Heden 24 - 5450 Otterup
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Camilla Ahlmann-Jensen  
caje@fyens.dk

Odense: De skal flytte vejba-
ner, cykelstier og fortove. Og 
så skal de anlægge det nye 
byrum, der bliver skabt til 
både gående, cyklister og kol-
lektiv trafik foran Odense Ba-
negård Center.

Det danske entreprenør-
selskab Barslund A/S har 
med et bud på knap 39 mil-
lioner kroner vundet en li-
citation og den femte ud af 
i alt syv anlægskontrakter i 
forbindelse med etablerin-
gen af Odenses letbane.

- Anlægsarbejdet på Vestre 
og Østre Stationsvej er noget 
af det mest bynære og kom-
plicerede, vi har på letbanens 
strækning, siger Mogens Ha-
gelskær, administrerende 
direktør for Odense Letba-
ne P/S.

- Så vi var naturligvis 
spændte på at modtage re-
sultatet af licitationen. Der-

for er vi også glade for, at det 
endnu en gang er lykkedes at 
lande et letbaneudbud inden 
for budgettet. Det er et tegn 
på godt og grundigt forar-
bejde i udbuddet - samt på 
at det er lykkedes os at skabe 
god konkurrence i markedet 
om letbaneopgaverne, me-
ner han.

Barslunds arbejde be-
gynder i januar, og der skal 
blandt andet skabes et otte 
meter bredt areal langs he-
le stationsvejen - både den 
østre og vestre del. 

Og Mogens Hagelskær er 
godt tilfreds med at få end-
nu en entreprenør med om 
bord i letbanebyggeriet. De 
fire første anlægskontrak-
ter har Arkil og M.J. Eriksson 
vundet.

- Endnu en entreprenør vil 
øge robustheden i forhold 
til kapaciteten, så vi bedre 
kan sikre fremdriften i vores 
samlede tidsplan, forklarer 
letbanedirektøren. Og hos 

Barslund er der - ikke over-
raskende - også glæde over 
samarbejdet. 

- Det er en spændende op-
gave, hvor planlægning af 
trafikanternes fremdrift og 
tilrettelæggelsen af vores ar-
bejdsområder er nøglen til 
succes. Opgaver som denne 

kræver, at vi udnytter den 
erfaring, vi har i Barslund, så 
projektet kan udføres med 
færrest mulige gener, siger 
Ulrich Jørgensen, der er afde-
lingschef hos Barslund A/S.

To af de syv anlægskon-
trakter mangler endnu at bli-
ve udbudt. Det sker de kom-

Endnu en entreprenør hopper 
om bord på letbanen
det danske entreprenørselskab Barslund har vundet letbane-
udbud og skal skabe nyt byrum ved banegården.

når letbanen kommer, forsvinder bilerne foran Odense Banegård Center. der skal skabes et 
nyt byrum, som entreprenørselskabet Barslund skal lave, og bilerne bliver i stedet sendt bag 
banegården. illustration: Odense Letbane

mende måneder, og forvent-
ningen er, at al anlægsarbej-
det næste år når i gang.

Derefter rykker letbanes 
entreprenør på sporarbejdet 
- Comsa S.A.U. - ind og tager 
fat på at lægge skinner, bygge 
stationer og sætte letbanens 
elektroniske systemer op.

Odense: Odenses børne- 
og ungerådmand Susanne 
Crawley Larsen byder vel-
kommen, når skoleturne-
ringen Skolekegler 2017 
afvikles i Odense Keg-
lecenter på Bispeengen 
onsdag 6. december. Efter 
finalen vil Crawley Larsen 
også overrække præmi-
erne, fortæller en af arran-
gørerne, Jette Møller.

I finalen deltager fi-
re klasser fra henholds-
vis Østre Skole i Middel-
fart, Danehofskolen i Ny-
borg og de to odensean-
ske skoler Søhusskolen og 
Kroggårdsskolen.

Rådmand  
som dommer

AnsGAR: Odense Katedral-
skole-elever synger som 
altid i december julekon-
cert i Ansgars Kirke. I år 
lyder gymnasiestemmer-
ne onsdag klokken 19.30 
med organist Tina Chri-
stiansen som medspil-
ler og menigheden som 
medsynger ved fællessan-
gene. (RAS)

Katedralskole-
elever stemmer i

DKK 49,-

Sund menu i Nørregade
Stil sulten med 500 gram valgfri salat og 1

friskpresset juice hos Den lille Grønne i Nørregade.

Se dealen her: https://deal.dk/d/21550

Køb tilbuddet på Deal.dk i dag
Der tages forbehold for trykfejl

SPAR 50%VÆRDI 98,-

DKK 39,-

Sukkersød hyggestund
Tag børn eller børnebørn med til Bolchepigen i

Kerteminde og lav dine egne julegodter.

Se dealen her: https://deal.dk/d/21295

Køb tilbuddet på Deal.dk i dag
Der tages forbehold for trykfejl

SPAR 51%VÆRDI 80,-
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Rune Blichfeldt  
rkr@fyens.dk

Odense: Mon ikke de er ved at 
revne af spænding på konto-
ret hos Odense Letbane?

Det må man formode, for 
Odense Letbane oplyser, at 
der fredag langt om længe 
kommer svar på, om teori 
og virkelighed - budget og 
pris - stemmer, når de ende-
lige priser fra de bydere, der 
vil bygge letbanen og levere 
vognene, lander i indbak-
ken hos adm. direktør Mo-
gens Hagelskær.

I første omgang vil det kun 
være en lille kreds af perso-
ner, der får priserne at se, og 
der vil ikke blive meldt noget 
offentligt ud før senere. Næp-
pe før omkring 1. maj.

Men realiteten er, at der 
inden weekenden vil være 
et mindre antal personer i 
Odense Letbane, som ken-
der svaret på, om priserne fra 
byderne kan holdes indenfor 
det samlede budget for letba-
neprojektet på godt tre milli-
arder kroner inklusive en re-
serve på 30 procent.

Hos Odense Letbane er der 
ingen yderligere kommenta-
rer at hente på nuværende 

tidspunkt, hvor udbuddet 
er på vej ind i den afgøren-
de fase.

Flere scenarier i spil
Men lidt forsimplet er der, 
som avisen også tidligere har 
beskrevet, tre hovedscenari-
er for, hvad der kan ske efter 
fredag.

I "bedste" fald lander pri-
serne så lavt, at der ikke bli-
ver brug for reserven på 30 
procent, der er afsat i bud-
gettet. I det tilfælde kører 
letbaneprojektet med 14,4 
kilometer letbane og 26 sta-
tioner så at sige uanfægtet  
videre på skinner indenfor 
den tidsplan, der på nuvæ-
rende tidspunkt foreskriver, 
at letbanen skal stå klar til 
indvielse i slutningen af år 
2020.

Scenarie to er, at prisen 
lander på et niveau, som gør 
det nødvendigt at bruge af 
reserven, men stadig inden-
for budgettet på samlet cirka 
tre milliarder kroner. 

I så fald skal Odense Let-
bane, Odense Kommune 
og staten, der bidrager med 
cirka 1,1 milliard kroner, for-
handle om, i hvilket omfang 
der må bruges af reserven. 

Det fremgår af anlægslo-
ven for projektet. Der kan 
være flere udfald af det for-
løb, men det mest sandsyn-
lige er, at projektet kan køre 
videre, som det er planlagt. 
Det fremgår nemlig af an-
lægsloven, at reserverne er til 
for at realisere det fulde pro-
jekt til den aftalte kvalitet. 
Det vil sige, at både anlægs-
summen og alle reserverne 
skal være brugt, før der kan 
blive tale om at anvende spa-
rekataloget.

Den tredje mulighed er, 
at priserne, der kommer ind 
fredag, viser, at det samlede 
budget på tre milliarder kro-
ner ikke holder. I så fald må 
man konstatere, at Odense 
Letbanes beregninger af pro-
jektets pris har været for op-
timistiske, og så er flere mu-
ligheder fra sparekataloget 
lige pludselig i spil. 

En mulighed er at forsøge 
at overtale stat og kommu-
ne til at finde flere penge. Det 
vurderes dog ikke som spe-
cielt realistisk, og i så fald skal 
projektet beskæres.

I anlægsloven er det skit-
seret, at letbanen kan forkor-
tes, således at strækningen 
fra Odense Banegård Cen-

Holder prisen på 
Odenses letbane?
Bydernes endelige tilbud på at anlægge skinner og stationer 
samt levere togsæt lander fredag hos Odense Letbane. 
Offentligheden får dog ikke noget at vide før senere.

Odense skal nok få en let-
bane, som byrådet og Fol-
ketinget har vedtaget, men 
hvilken letbane er endnu 

for tidligt at sige.
Når en række personer i og om-

kring Odense Letbane på fredag 
som de første får mulighed for at 
se, hvad der gemmer sig af priser i 
de bud, byderne på letbaneprojek-
tet kommer med, så er der tale om 
tal, der kan få særdeles stor betyd-
ning.

For det, som står i buddene, afgør 
i sidste ende, om den letbane, der i 
årevis har fyldt så meget i debatten 
og byens bevidsthed, kan realise-
res, som den er tænkt. Med 14,4 ki-
lometer spor og 26 stationer.

Et er nemlig at lave teoretiske be-
regninger på, hvad sådan et trans-
portsystem koster, noget andet er 
praksis. Virkeligheden gemmer sig 
i de mails, der fredag tikker ind på 
letbanekontoret.

da denne avis sidste år besøgte 
transportmessen Innotrans i Berlin 
var det blandt andet for at stå an-
sigt til ansigt med kilder i letbane-
miljøet og i de firmaer, der er i spil 
til at levere Odenses letbane. For 
at få deres ædruelige og anonyme 
analyse af projektets realisme i for-
hold til budgettet på godt tre milli-
arder kroner.

Analysen "Letbanen er ikke fri 
af alle klippeskær" bragt i Fyens 
Stiftstidende 26. september sidste 
år kom til verden på baggrund af 
blandt andet besøget i Berlin. For-
nemmelsen var på det tidspunkt, 
at det ikke så helt let ud. Vendin-
gen "risiko for annullering" var én, 
man fra kilder med indsigt kunne 
støde på, når talen faldt på Odense-
projektet. 

Vurderingen fra nogle sider var 
ganske enkelt, at der var en reel ri-
siko for, at hele letbaneprojektet 

kunne ryge på gulvet på grund af et 
stramt budget og den stigende po-
litiske modvilje blandt nogle par-
tier i Folketinget, som jo bekendt 
har været med til at sikre finansie-
ringen.

avisen Har på det seneste talt med 
en række af de samme kilder, og in-
gen taler længere om "risiko for an-
nullering". 

Der er nu en bred opfattelse af, 
at Odense får en letbane, og nog-
le steder - ikke alle, skal siges - for-
nemmes ligefrem en vis optimisme 
omkring budgettet, der ikke var til 
stede i Berlin sidste år. Projektet er 
siden blevet skåret til gennem for-
handlingsrunder mellem letbane-
kontoret og byderne. 

Og både letbanekontoret og by-
derne har haft stramt fokus på 
budgettet med en bevidsthed om, 
at der næppe kommer flere penge. 
Grundtanken hos de mulige leve-
randører synes - selv om der er en 
nedre grænse - at være, at "det er 
bedre at tjene lidt end ikke at tjene 
noget". Og Odense-projektet rum-
mer desuden andre potentialer 
end blot den rå indtjening. F.eks. 
muligheden for at vise sig frem i 
Norden.

Det giver også grobrund for en 
vis optimisme, at alle bydere sta-
dig holder ved og ikke har trukket 
sig undervejs i forhandlingerne. 
Dels øger det konkurrencen i fre-
dagens sidste og afgørende bud, 
og desuden vidner det om, at by-
derne stadig tror på, at de kan løse 
opgaven til en pris, der er en reali-
stisk mulighed for at komme igen-
nem med. Havde de ikke troet på 
det, havde de trukket sig undervejs 
i udbudsprocessen.

de sidste Faser af udbuddet er også 
et pokerspil, hvor alle udmeldin-
ger - både til og især uden for citat 
- må tages med et gran salt. Derfor 
er det for farligt her endegyldigt at 
slå fast, om Odense Letbane ender 
med at kunne vælge på alle hylder 
blandt byderne, eller om kun nog-
le af dem holder sig inden for bud-
gettet. 

Det må tiden vise. Men fornem-
melsen er ret klart, at chancen for, 
at budgettet i en eller anden form 
ender med at holde hos i hvert fald 
nogle af byderne, synes at være ste-
get betydeligt siden sidste sommer.

ANALYSE 
Ingen taler længere om 
”risiko for annullering”

Journalist 
RuNE H. BLicHfELdt

    
Der er nu en bred opfattelse af, at 

Odense får en letbane, og nogle ste-
der - ikke alle, skal siges - fornemmes 

ligefrem en vis optimisme omkring 
budgettet.
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Hele året har været præget af vejarbejde i Odenses gader i forbindelse med ledningsflytningerne og selve anlægsarbejdet 
– med vejlukninger, indsnævringer, omkørsler og øget risiko for kødannelse. Men stemningen omkring letbanen ser ud til at have 

stabiliseret sig. Det viser en Megafon-måling, som Odense Letbane fik foretaget i slutningen november, hvor der blandt andet 
blev spurgt til holdningen til letbaneprojektet. Tallene for opbakningen er næsten identiske med dem fra sidste års måling. Der 

er fortsat lidt flere, mest markant hos erhvervslivet, der har en positiv holdning til letbanen, end det modsatte. Samtidig mener et 
klart flertal, med en markant stigning hos erhvervslivet, at informationsniveauet omkring projektet er tilfredsstillende. >

> Det er forventet, at letbanen vil skabe vækst og investeringer – og derved bidrage til transformationen af Odense fra 
industriby til videnby. Allerede nu er der tegn på, at Odense Letbane er med til at sætte gang i hjulene. En opgørelse lavet af 
Odense Kommune viser, at der inden for en radius på 400 meter fra letbanesporene bliver investeret mere end 15 milliarder 
kroner i byggerier i disse år. Det gælder både boliger, erhverv og offentlige institutioner, og der kommer flere og flere private 
investeringer til. En anden undersøgelse, et kandidatspeciale fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk 
Universitet, som i 2017 har fået topkarakter, har påvist, at ejendomspriserne omkring letbanen allerede nu er på vej op. Tæt 
på letbanens stationer er priserne således allerede på nuværende tidspunkt op til syv procent højere end andre steder i byen. 



41

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

Oplever du at have et tilstrækkeligt eller utilstrækkeligt kendskab til letbaneprojektet i forhold til dine behov? 

Meget positivt

Positivt

Hverken / eller

Negativt

Meget negativt

Ved ikke

I høj grad tilstrækkeligt

Tilstrækkeligt

Hverken / eller

Utilstrækkeligt

I høj grad utilstrækkeligt

Ved ikke

Borgere                  Erhvervsliv

16%

28%

15%

19%

20%

1%

Borger
Synes du generelt, at det er positivt eller negativt, at der anlægges 

en letbane i Odense?

Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke/Husker ikke

20%

29%

16%

16%

19%

0%

Erhverv
Synes du generelt, at det er positivt eller negativt, at 

der anlægges en letbane i Odense?

Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke/Husker ikke

18%

42%

17%

17%

5% 2%

Borger
Oplever du på nuværende tidspunkt at have et tilstrækkeligt eller 
utilstrækkeligt kendskab til Odense Letbane-projektet i forhold til 

dine behov? 

I høj grad tilstrækkeligt Tilstrækkeligt Hverken tilstrækkeligt eller utilstrækkeligt

Utilstrækkeligt I høj grad utilstrækkeligt Ved ikke

22%

47%

15%

11%

2% 2%

Erhverv
Oplever du på nuværende tidspunkt at have et tilstrækkeligt eller 
utilstrækkeligt kendskab til Odense Letbane-projektet i forhold til 

dine behov? 

I høj grad tilstrækkeligt Tilstrækkeligt Hverken tilstrækkeligt eller utilstrækkeligt

Utilstrækkeligt I høj grad utilstrækkeligt Ved ikke
Borgere                  Erhvervsliv
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Indhold og layout: Thomas Juhl Bruun
Ansvarshavende:  Benthe Vestergård
Tryk:     Grafisk Produktion Odense
Oplag:    150 eksemplarer

Fotos og illustrationer:
Odense Letbane P/S
Kenneth Krebs / Krebs Fotografi
NIRAS

PEJLEMÆRKER I DE KOMMENDE ÅR

MEDIO 2018  Anlægsarbejdet kommer i gang på alle de syv delstrækninger gennem byen.

MEDIO 2018  Det endelige design af og grafiske udtryk på letbanevogne og stationer bliver præsenteret.

MEDIO 2018  Sporarbejdet begynder på de første strækninger, og der arbejdes langs hele letbaneruten.
  
MEDIO 2018  Byggeriet af letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter forventes at begynde.

ULTIMO 2018   Letbanens sidste store udbud, drift og vedligeholdelse, forventes at blive afgjort, så den fremtidige 
   operatør kommer på plads.

PRIMO 2019   Den første letbanestation i Odense bliver færdigbygget.

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

MEDIO 2020  Sporarbejdet afsluttes, og letbanen skal testkøres i en periode for at få alt på plads.

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


