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Svendborg: Der er normalt 
masser af nuller på regnin-
gen, når kommunerne beder 
de store fi rmaer som Niras og 
Cowi tælle biler eller fodgæn-
gere, men nu har det fælles-
kommune fynske geoselskab, 
Geo Fyn udviklet et system, 
der kan tælle til spotpris.

De tællestationer, der si-
den 1. juli har været sat op 
10 steder i Svendborg, koster 
kun godt 1000 kroner stykket, 
og de skal nu i aktion på hele 
Fyn.

- Det er prisen, vi er så stol-
te af, fortæller projektchef 
Jesper Gaardboe Jensen, Geo 
Fyn, der har udviklet tælle-

stationerne i samarbejde med 
et fi rma fra Aalborg.

Deltagere ved store events
Projektet blev første gang ta-
get i brug, da man før som-
merferien ønskede et over-
blik over trafi kken på Jessens 
Mole på Svendborgs havne-
front. Nu skal det til Odense, 
hvor man vil undersøge, om 
det kan bruges til at få myld-
retrafi kken til at glide lettere.

Odense har investeret i 10 
såkaldt intelligente vejskilte, 

som kan ændres fra et kontor 
i trafi kafdelingen.

- Det er planen, at man skal 
kunne sidde på et kontor og 
se, hvornår trafi kken klum-
per sammen, så man på skil-
tene kan guide bilisterne ad 
ringvejen, forklarer Jesper 
Gaardboe Jensen.

Flere kommuner ønsker 
også at bruge systemet til 
at tælle antallet af borgere i 
idrætshallerne for at få et ind-
tryk af, om kapaciteten bliver 
udnyttet godt nok. Desuden 
ønsker man i Odense, Assens 
og Svendborg at fi nde ud af, 
hvor mange der møder op til 
forskellige store events.

- Det her er en del af smart-
city-tænkningen, hvor man 
prøver at gøre byen smartere 
ved at fi nde ud af, hvordan 
borgerne bruger byen, siger 
Jesper Gaardboe Jensen, der 
roser kommunerne for at vise 
interesse for projektet.

Fedt med interesse
- Det er fedt, at kommunerne 
er interesserede i at gøre ting 
målbare og se, om de initiati-
ver, man laver, giver mening 
eller ej. Det er det, den her 
teknik kan bruges til, forkla-
rer projektlederen.

Geo Fyn er et aktieselskab, 
der ejes af de 10 fynske kom-
muner. Torben Præstega-
ard Jørgensen, direktør for 
Kultur, Erhverv og Udvik-
ling, sidder i bestyrelsen for 
Svendborg Kommune.

Af Ole Grube
olgr@faa.dk

Hele Fyn skal dele måleudstyr
 ■Tællestationer skal 

afhjælpe trafikprop-
per i Odense og sørge 
for, at idrætshaller 
bruges fornuftigt

 ■Projektchef Jesper 
 Gaardboe Jensen rykker 
nu måleudstyret videre fra 
Svendborgs indre stræder 
til Odenses myldretrafi k. 
  Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Måleudstyret  fra GeoFyn 
 registrerer, når en person med 
en smarttelefon passerer. Det 
er dog et krav, at personen har 
 slået bluetooth på telefonen til.
Systemet  registrerer blandt 
andet på denne baggrund kun 
omkring 40 procent af de for-
bipasserende, og man arbejdet 
på at forbedre metoden - blandt 
andet i samarbejde med SDU.
Da det  i Svendborg mere er en 
udvikling end egentlig tal, der 
er interessante, er selve antallet 
ikke så afgørende.
Systemet  sletter straks op-
lysningerne og er godkendt af 
 Datatilsynet.

Sådan virker det

Svendborg: Hvilken vej går 
folk, når de træder ud af toget 
eller bussen på den nye trafi k-
terminal og går op mod byen?

Det er et af de spørgsmål, 
som byplanlæggerne i kom-
munen ønsker et svar på, og 
en ny teknologi kan nu hjælpe 
med at give svarene.

Siden den 1. juli har 10 
tælle stationer været opsat 
forskellige steder i byen, og 
de kan give et billede af, hvor 
folk bevæger sig hen.

- Tidligere var vi ude og  
lave manuelle tællinger på 
enkelte dag eller spurgte bu-
tiksejer Jensen om hans for-

Svendborg tæller 
byens fodgængere

 ■10 tællestationer skal vise, hvor fodgængerne 
bevæger sig hen i Svendborg - og om by og havn 
bindes sammen via den nye havnetrappe 

nemmelse, men nu kan vi få 
nogle helt eksakte tal og no-
get sammenlignelig data, for-
klarer Jesper José Petersen, 
der er byplanlægger og leder 
af projektet ”Liv i min by”.

Eksakte tal
Tællingerne vil blandt andet 
vise, om et af de overord-
nede mål med byfornyelses-
projektet, ”Den Grønne 
Tråd”, er lykkedes: nemlig at 
binde havn og by bedre sam-
men.

Tallene vil afsløre, om der 
er trafi k mellem havnen og 
byen, og så vil tællestationer-
ne vise, om borgerne bruger 
den nye trappe fra Møllerga-
de til trafi kterminalen.

- Det ser ud til, at der er 
rigtig mange, der bruger den 
nye trappe, men nu får vi 
nogle helt eksakte tal, der sort 
på hvidt kan vise, hvor mange 
der bruger den, siger Jesper 
José Petersen.

Tællestationerne har væ-
ret opsat fra 1. juli og frem til 
denne uge, og det er planen, 
at de skal sættes op igen i ef-
teråret, så det er muligt at se 
udviklingen.

Sammenligningen af tal-
lene vil vise, hvor stor en del 
af trafi kken på trappen der 
skyldes nyhedens interesse og 
de mange sommerturister, og 
hvor mange der har taget den 

nye strækning til sig som en 
fast rute.

Tællestationerne er også 
sat op fl ere andre steder 
i byen - blandt andet i mindre 
stræder, som er blevet reno-
veret som led i projektet ”Liv 
i min by”.

- Sigtet med disse renove-
ringerne har været at bringe 
de her stræder up-to-date og 
gøre dem mere trygge og rare 
at være i, og nu kan vi se, om 
de bliver benyttet, og om det, 
vi har gjort, har haft den øn-
skede effekt, siger Jesper José 
Petersen.

Måling to gange årligt
Det er planen, at antallet af 
fodgængere i fremtiden skal 
måles to gange om året på 
forskellige steder i midtbyen. 
Og byplanlæggerne har også 
planer om at bruge de nye 

tællestationer ved særlige ar-
rangementer.

- Det kan være ved store ar-
rangementer som Gammel 
Torvedag eller Kulinarisk 
Sydfyn, hvor vi kan få et mere 
præcist bud på, hvor mange 
folk der er i byen, men hvor vi 
også kan se, hvor de bevæger 
sig hen.

Teknologien kan ikke kun 
tælle folk, men også fortælle 
på hvilke tidspunkter, der er 
trafi k ved de enkelte tælle-
stationer.

 ■Den nye havnetrappe mellem Møllergade og trafi k-
terminalen skal binde byen og havnen sammen, og de nye 
 tællestationer skal nu afsløre, om det er lykkes som planlagt.

Af Ole Grube
Foto: Tim K. Jensen
Grafi k: Gert Ejton
olgr@faa.dk, tkj@fyens.dk,
ejton@fyens.dk

Svendborg: Medlemmerne af 
Økonomiudvalget havde kun 
ét punkt til behandling, da de 
satte sig til bordet tirsdag ef-
termiddag.

Udvalget skulle tage stilling 
til, om det ville følge admi-
nistrationens indstilling om 
at udarbejde et sparekatalog 
med forslag til, hvordan man 
eventuelt skal fi nde de 25 mil-
lioner kroner, der ser ud til at 
mangle på næste års drifts-
budget.

Borgmester Lars Erik Hor-
nemann (V) fortæller, at fl er-
tallet var enige om at følge 
administrationens oplæg.

Han understreger dog, at 
sparekataloget ikke vil inde-
holde endelige besparelser.

 - Vi godkendte indstillin-
gen, men har præciseret, at 
det her er et beredskab, og det 
derfor kun er et katalog over 
mulige besparelser og ikke 
fastlagte besparelser.

RV: Vi burde vente
Godkendt af et enigt udvalg 
blev indstillingen ikke. Hver-
ken Enhedslistens Jesper Kiel 
eller Hanne Ringgaard Møl-

ler fra Radikale Venstre kun-
ne støtte forslaget.

Sidstnævnte, som var ind-
kaldt som suppleant for Finn 
Olsen (Svendborg Lokal-
liste), mener, at det er en 
forhastet beslutning at sætte 
administrationen i gang med 
sparekataloget.

- Vi mangler simpelthen at 
få de sidste svar fra ministe-
riet i forhold til et særtilskud. 
De svar får vi sidst i august, 
og mit forslag var derfor, at 
vi skulle vente på de svar, da 
det vil kunne reducere det be-
løb, vi skal spare, siger Hanne 
Ringgaard Møller, der mener, 
at man kunne bruge bud-
getseminarer på at diskutere 
spareforslag mere grundigt.

- Vi har jo slet ikke nået at 
diskutere, om vi kunne sænke 
vores anlægsudgifter. Den 
diskussion savner jeg, og poli-
tisk mener jeg, at der er nogle 
andre håndtag, vi kan dreje 
på for at undgå de her store 
besparelser på velfærdsområ-
det, siger hun.

Borgmesteren forstår ikke 
Hanne Ringgaard Møllers 
ræsonnement.

- Vi skal jo i gang med det 
her, så administrationen har 
tid til at beskrive spareforsla-
gene, og så vi har tid til den 
politiske proces i udvalgene 
og til en regulær høringsfase.

Af Henrik Nguyen
heng@faa.dk

Sparekøre-
plan godkendt

 ■Økonomiudvalget 
godkender admini-
strationens oplæg 
til at udarbejde spare-
katalog. EL og RV var 
imod 

Tåsinge: Der inviteres både 
til masser af aktiviteter og 
fest, når Det Danske Spejder-
korps Tåsinge Gruppe næste 
lørdag 20. august fejrer jubi-
læum.

75 år har tåsingespejderne 
efterhånden på bagen, og det 
bliver markeret med manér 
ved Granhytten, der ligger på 
Granstien 8.

Der er lavet aktiviteter, 
som man kan deltage i uan-
set alder, størrelse, højde og 
drøjde, forsikrer spejderne 
i deres invitation. 

For de mindste vil der 
være rutsjebane, klatrestativ, 

 indianertipi og svævebane.
For de lidt ældre er der 

spejderværksted, kapløb på 
stridsvogne og træklatring.

For de ”gamle er der ud-
stilling og café”. Sidst men 
ikke mindst er der bålbrød og 
lejrarbejde for alle interes-
serede.

Jubilæumsfejringen fore-
går mellem klokken 13 og 17. 
Senere er der så jubilæums-
fest, som primært er for de 
voksne. Tilmelding og beta-
ling til festen skal ske senest 
11. august - altså i morgen 
- på telefonnummer 42 77 01 
79. (heng)

Tåsingespejderne fylder 75 år

Besparelserfor
25millionerlurer

ringen og Kommunernes
Landsforening. Og resultatet
er altså, at man skal finde 25
millioner kroner i driftsbud-
gettet i 2017.

Borgmester Lars Erik
Hornemann (V) stemmer ja

ikke endnu er konkrete ste-
der, hvor der kan spares, på
bordet. Det er en igangsæt-
telse af en proces, som ud på
efteråret skal resultere i reelle
spareforslag. Og så kan de 25
millioner kroner endda blive

Lars Erik Hornemann 
venter, at beløbet bliver 
dre, men han vil ikke 
lere i, hvor meget mindre 
kan blive.

- Vi forventer ikke 
millioner kroner

■Økonomiudvalget
kan sætte gang
i proces for at spare
25 millioner kroner
om året. Borgmester
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Den nye havnetrappe

Dro

HER TÆLLES 
FODGÆNGERE

 Rosa Due-
dahl, Odense: 
 - Jeg kommer 
lige nede fra 
bustermina-
len og havde 
helt glemt, 
at den var 

 kommet. Den er virkelig flot, 
og hvis jeg stadig boede her  
i området, ville jeg gå denne 
vej og bruge trappen. Her er 
virkelig en flot udsigt.

 Tine Ander-
sen, Vester 
Skerninge: 
 - Ja, jeg er 
begyndt at 
bruge trap-
pen, når jeg 
skal op imod 

byen. Tidligere ville jeg gå hen 
langs stationen og den vej op, 
men nu er det her en natur-
lig vej. Det er nemt og den er 
virkelig fin, men også hård at 
gå op ad.

 Tyge Lind, 
Svendborg: 
 - Jeg bruger 
faktisk den 
nye trappe 
rigtig meget, 
og det er en 
fornøjelse 

hver gang, for her en fanta-
stisk flot udsigt og så er den 
virkelig pænt lavet. Det her er 
meget pænere, end det der er 
lavet på Torvet.

 Ellen Han-
sen, V. Aaby: 
 - Vi kom-
mer mest til 
 Faaborg, så 
det her er 
faktisk første 
gang, vi ser 

den nye trappe, vi har læst så 
meget om. Den ser virkelig 
imponerende ud, og hvis jeg 
boede her, ville jeg bruge den. 
Udsigten over havnen er skøn.

 Christina 
Knudsen, 
Svendborg: 
 - Jeg tror, at 
jeg har brugt 
trappen 10 
gange,  siden 
den blev 

 åbnet for en måneds tid siden, 
så man kan godt sige, at jeg 
har ændret mine vaner. Der 
er en skøn udsigt heroppe fra, 
men der kunne godt være lidt 
mere grønt i siderne.

Den nye trappe fra trafik
terminalen til toppen af 
 Møllergade blev åbnet 1. juli 
som sidste brik i den store 
 renoveringsplan, Den Grøn
ne Tråd. Trappen er åbnet 
med et ønske at binde byen 
og havnen tættere sammen, 
og det kræver, at folk ændrer 
deres daglige vaner og går 
andre veje, end de plejer  
 nemlig via den nye trappe.

Vi har spurgt folk på trap
pen om de har ændret deres 
vaner, når de går en tur eller 
har et ærinde i byen.

Har du ændret 
dine vaner?


