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Visionen for Odense

Fra stor dansk by til dansk storby

• Danmarks tredje største by

• 200.000 indbyggere

• 45.000 studerende

• Investeringer for 44 milliarder kroner frem til 2022. 

• 38.000 midlertidige jobs og 10.000 permanente jobs



To store trafikale udfordringer i Odense 

I 2024 skal der hver dag ca. 60.000 

mennesker til Campus Odense 

(SDU, SUND, Nyt OUH mv.) 

Kapacitetsbehovet på Odense Banegårdscenter 

fordobles pga. øget transport på tværs af landet



Letbanens budget

2,041 milliarder kroner

1,164  milliarder  kroner

105 millioner kroner

3,31 milliarder kronerTotal

Bidragydere Bidrag *

*2017-tal



Længde:  14.4 km

Antal stationer: 26

Passagerer pr. dag: 34.000

pr. år:    12 mio.

Antal letbanetog: 16

Odense Letbane i tal

Køretid: Op til otte afgange i timen

42 minutter for hele turen





Byudvikling 

langs 

letbanen
Viva 
shoppingcenter

Odinsbro

City campus

Odense Havn 
i udvikling

ODEON 
Musik- og 
teaterhus

Fra Gade til 
By / TBT

CORTEX Park

SDUs helhedsplan –
bl.a. SUND fakultet

NYT OUH



• Ejendomsinvesteringer for mindst 15 

milliarder kroner frem mod 2020.

• Mindst 40 nye byggeprojekter 

• I alt ca. 800.000 m2 

• Mere end 2000 boliger 

• Alt sammen inden for 400 meters radius fra 

letbanen

Investeringer langs letbanen



Sådan bygger vi letbanen
1. Indledende arbejde (omlægning af rør, ekspropriation mm.)

2. Vejbaner, cykelstier / fortove

3. Skinner, køremaster og stationer

4. Beplantning, slidlag på vejbanerne mm.



Udbud i fire pakker

Baseret på erfaringer og dokumenterede løsninger

• Tæt samarbejde med 

myndighed

• Klart definerede grænseflader 

med TS

• Effektiv styring af faseovergange 

og trafikstyring

• Standardiseret, 

dokumenteret og 

integreret løsning

• ”End to end-system” –

præsterer som lovet

• Standardiseret, 

dokumenteret og 

integreret løsning

• ”End to end-system” –

præsterer som lovet

• Passagersikkerhed

• Kundefokus

• Præsterer som lovet

• Laveste livscyklus omkostninger

• Risici placeres hos dem, som er bedst til at håndtere dem

• Kvalitet i totalløsning, levering til tiden og til prisen

Udbudsprocessen og programmet er designet til at levere det bedst mulige udbytte



➢ 2015 – 2017

➢ 2015 - 2017

➢ 2016-2018

➢ Q2 2017

➢ 2017 - 2019

➢ Q4 2018

➢ 2019 - 2020

➢ Ultimo 2020

Tider er forventede

Aktuelle milepæle i projektet 

Ledningsomlægninger

Forberedende arbejder

Entreprenører til byrumsarbejde (CW) udpeget

Leverandører til togsæt (RS) og transportsystem (TS) udpeget

Etablering af byrum og transportsystem

Operatør til drift og vedlighold fundet (O&M)

Test- og prøvekørsel

Planlagt åbning af Odense Letbane



Udfordringer ved at bygge bynært

Det skal blive skidt, før det bliver godt.

• Det eneste bynære letbaneprojekt i DK

• Vi skal gennem smalle gader – meget lidt arbejdsareal og derfor meget lidt areal til 
passage / trafik

• Gående og cyklende skal færdes i samme areal – alle har dårlige vilkår

• Altid myndighedstilladelse – Vejmyndigheden er med i planlægningen og giver 
tilladelse



Arbejdsintensitet i letbaneprojektet

NB: Tidsplanen er med forbehold for ændringer. Udarbejdet 10AUG2017.

Høj intensitet fra midt 2018 - 2019



Odense Letbanes design



Togsæt

Tog

• Kontraktsum 327 mio kr.

• Stadler Pankow GmbH

• Tysk leverandør (Schwezisk koncern)

• Leveret letbanevogne til bl.a. Bergen og Århus

• Leverer alle typer af togsæt

• Gennemtestet teknologi



Toget set fra siden



Indvendigt



Flexrum



Benedikts Plads, Odense - FØR



Benedikts Plads – I FREMTIDEN



Odense-modellen



Stationsdesign



Middelfartvej



Odense Banegård



Hjallese Station



Civil Works (CW): Entreprenører 
OL (COWI) projekterer

• CW01 Rismarksvej - Højstrupvej Arkil A/S 

• CW02-03 Højstrupvej - Stadionvej - Middelfartvej -

Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej Barslund A/S

• CW04-08 Albanigade - Nyborgvej - Ørbækvej -

Campusvej - Hestehaven - Hjallese St. MJ Eriksson A/S



Transportation System – design and build kontrakt

CME-Konsortiet er hovedentreprenør:

• COMSA (Spanien)

• Efacec (Portugal)

• Munck (Danmark)



Sikkerhedsrunder og –møder mv.

Hver 14. dag og tilsyn fra Odense Letbane

• Odense Letbanes HSE Chef deltager på alle sikkerhedsmøder og –runder

• Aktuelle entreprenører deltager

• PSS for alle entrepriser – OL HSE opdaterer i samarbejde med 
Arbejdsmiljøkoordinatorer hos entreprenører



Tiltag

• OL HSE Manager runderer/tilsyn alle pladser 2-3 gange om ugen

• Sikkerhedsintroduktion til alle medarbejdere hos entreprenører og 
Odense Letbane

• Odense Letbane eget sikkerhedskursus: PP, sikkerhedsfilm og 
folder

• Roll-ups og mannequiner på alle sites i skurbyen

• Sikkerhedsfolder til alle medarbejdere









Tiltag

• Nyhedsmail til alle relevante hver måned

• Inkl. nyheder om regler/vejledninger/nyt fra BFA lovstof og alle hændelser

• Kvartalsmæssig HSE rapport til OL direktion: Aktiviteter, trends, særlige 
ulykker/hændelser

• Alle hændelser registreres 

• Arbejdsmiljøkampagne skydes i gang efter sommerferien

• Odense Kommunes Kontrolenhed: OL har aftale om kontrol af social dumping. 

• (Droneoverflyvninger afventer TBBS)



Arbejde og besøg på byggepladser:

• Civil Works (CW)

• Transportation System (TS)

Odense Letbanes sikkerheds-
instruktion 

Thomas Berget, HSE Manager



Program

• Baggrund for instruktionen

• Generelt

• Civil Works

• Transportation System

• Sikkerhedsfilm



Baggrund

De fem hyppigst anmeldte alvorlige ulykker

1. Fald til lavere niveau, fx ved tagarbejde (ca. 250 ulykker om året)

2. Fald i niveau, fx ved fald over affald, ledninger mv.

3. Akut overbelastning, fx ved løft af tunge byggematerialer

4. Skæreskader, fx ved brug af rundsave

5. Ramt af faldende genstand, fx når en murer rammes af løse stilladsdele

• Alle fem typer af ulykker kan forekomme på vores projekt

• 1/3 skyldes manglende sikkerhedshensyn under arbejdet

• 1/3 skyldes fejl og mangler i planlægningen hos entreprenørerne

• 1/3 skyldes fejl og mangler i projekteringen og planlægning hos rådgiver og bygherre



Civil Works: Adgang til byggepladserne

På byggepladsen skal du altid være iført:

Hjelm Reflekstøj kl. 2 eller 3 Sikkerhedssko

DS/ISO 471 eller ISO 20471



Civil Works: Andre krav

Desuden kan du få brug for:

Høreværn Sikkerhedsbriller Åndedrætsværn Arbejdshandsker



Civil Works: Kontakt byggeledelsen og bliv orienteret om 
forholdene



Civil Works: Sikker adfærd - brug adgangsvejene – hold afstand

Pas på dumpere og gravemaskiner – brug stier eller fortove



Civil Works: Vær opmærksom

Udgravninger skal indhegnes



Hændelser og nær-ved rapportering

• Alle hændelser og farlige situationer 
skal rapporteres:





Social dumping accepteres ikke

• Alle medarbejdere skal modtage løn, 
feriepenge, pension efter 
overenskomstlignende forhold

• Det påhviler arbejdsgiveren at sikre  
dette

• Medbring altid ID-kort, som skal kunne 
fremvises på forlangende



Sikkerhedsfilm fra Odense Letbane

Español English

Link til film

Man kommer relativt langt med få midler

https://www.odenseletbane.dk/sikkerhed


Udfordringer

• Udbudsmaterialet har på CW været mangelfuldt. 

• Omlægning af ledninger er ikke afsluttet

• Forskellig holdning hos CW entreprenører til hvad arbejdsmiljøkoordinering 
indebærer

• Transportsystemets design-build har udfordret os meget i ft. koordinering i 
designfasen

• Store kulturelle forskelle – OL, COWI, WSP, NIRAS/SYSTRA, COMSA (CME)

• Arbejdsmiljøet i OL’s projektorganisation

• Tidspres – uklarheder – relativt kort projekt – en meget stor og sammenbragt ”familie” hvor alle 
arbejder på forskellig måde og med forskellig baggrund, og hvor alt måles.



ODENSE LETBANE

Trivselsundersøgelse

AMO
Tina Marker, Thomas Berget, Per Feddersen

22. november 2017



AMO: Trivselsundersøgelse NOV2017
35 ud af 35 har svaret

• Der er en stolthed over at arbejde hos Odense 

Letbane

• Der er tilfredshed med jobbet – indhold og 

udfordringer

• Der er tilfredshed med samarbejde med kolleger 

og ledelse

• Der er mange opgaver

• Der er travlhed

• En ikke ubetydelig del er eller har været 

pressede, dvs. føler eller har følt sig stressede –

sover dårligt - påvirkes i privatlivet


