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OPGAVE 1

KEND DIN LETBANE

Når du har løst opgave 1, kan du:

• Forklare, hvad en letbane er.

• Forklare hvor Odense Letbane kommer til at køre, samt nævne, hvor den starter
og slutter.

• Kende til forskellige holdninger vedr. en letbane i Odense.

• Nævne 10 byer i Europa, der allerede har en letbane.

LÆRINGSMÅL



ELEVVEJLEDNING 5.-6. KLASSE

Du skal lave en skriftlig præsentation og en video.

• Start med at se videoen ’Flyv en tur med Odense Letbane’. Den tager ca. 5 minutter.

• Beskriv kort hvad en letbane er, og hvad forskellen på en letbane og en sporvogn er.
Skriv gerne i punktform.

• Print et kort ud over Odense. Sæt kryds på kortet, ved den letbanestation, der bliver
bygget tættest på din skole, og der hvor du bor.

• Noter de tre ting, der er vigtigst for dig, for at du vil benytte letbanen, når den
er færdig.

• Besøg det sted, hvor den letbanestation, der er tættest på dig, kommer til at ligge.
Optag en kort video, hvor du viser, hvor letbanestationen skal ligge. Indtal hvad du
ser og hvad du ved om placeringen af stationen.

• Undersøg hvilke byer i Europa der også har en letbane og noter 10 byer.
Print et europakort. Find dine 10 byer på Google Maps og marker dem på dit kort.

Der er et stigende transportbehov i mange byer, det gælder også for Odense. Odense er 
i gang med en bytransformation, hvor en del af dette er etableringen af en letbane.

Letbanen, skal starte ved Tarup Centret, køre gennem Bolbro og midtbyen, og slutte i 
Hjallese. Strækningen er 14,4 kilometer lang og kommer til at have 26 stationer. 

Gennem arbejdet med opgave 1 får du svar på, hvad en letbane er, og hvorfor Odense 
skal have en letbane. 

OPGAVEFORMULERING

OPGAVE 1

KEND DIN LETBANE

FIND SVAR
Du kan få hjælp til opgaven på 
odenseletbane.dk 

Tøj til årstiden
Mobiltelefon/tablet

HUSKELISTE

https://www.youtube.com/watch?v=7J19t2hbmDA
https://www.google.com/maps/place/Odense/@55.3843628,10.2577381,11z
https://www.odenseletbane.dk/nyheder/snart-har-200-europaeiske-byer-en-letbane-eller-sporvogn/
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa#/media/File:Europe-da.svg 
http://maps.google.com/
http://www.odenseletbane.dk/



