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FRA SKRIVEBORDET TIL GADEN
2015 var begyndelsens år for Odense Letbane P/S. Frem 
til 2015 var Odense Letbane en politisk beslutning og et 
skrivebordsprojekt i Odense Kommune – om end der var tale 
om en vigtig beslutning og grundige forberedelser i form af 
VVM-godkendelse, vedtagelse af lokalplan og planlægning af det 
kæmpe arbejde med at få en letbane på skinner.  

Men i 2015 blev letbanen etableret som selvstændigt 
anlægsselskab. Folketinget vedtog anlægsloven for Odense 
Letbane P/S, som trådte i kraft i marts måned. Letbanen blev 
et selskab udskilt af Odense Kommune og fik en professionel 
bestyrelse sammensat af erhvervsfolk. 

Vedtagelsen af anlægsloven var samtidig startskuddet til 
påbegyndelsen af ekspropriationer og dermed erhvervelsen af 
det nødvendige areal til at anlægge letbanen.  

Samtidig begyndte gravearbejdet i byen. Forsyningsselskaberne 
satte spaden i jorden og begyndte at flytte rør og kabler. 
Borgmester Anker Boye fræsede den første asfalt af 
Albanibroen som startskuddet på letbanens arbejde med at 
forstærke broen. For første gang mærkede byens borgere og 
erhvervsliv, at en letbane er på vej. 

Det er en udfordring at være nabo til et så stort anlægsprojekt, 
hvor der gentagne gange graves, støjes og møges foran ens 
gadedør. Ikke desto mindre mødes vi på vores mange banke-på-
besøg hos borgere og erhvervsliv generelt af en positiv holdning. 
Ligesom vores meningsmåling blandt mere end 600 borgere og 
butikker langs linjen viser opbakning til letbaneprojektet. 

Vi er særdeles taknemmelige for borgernes og erhvervslivets 
forståelse her i anlægsperioden. Den har vi brug for, for 
anlægsarbejdets gener bliver flere i de kommende år.  

Politikerne i Odense Byråd har både enstemmigt vedtaget 
letbanen og enstemmigt besluttet hver en nødvendig trafikal 
foranstaltning i 2015 for at gennemføre ledningsflytningerne. Jeg 
synes, det er tegn på mod, at politikerne vedholdende skuer 
mod fremtidens vækstpotentiale for byen ved anlæggelsen af 
letbanen, også når det begynder at gøre ondt ude i gaderne. 

Endelig blev 2015 året, hvor vi tog hul på tre af vores store 
udbud. Veje, fortove og cykelstier skal flyttes. Det vil vi finde de 
første entreprenører til i 2016, hvor arbejdet også begynder. 
Siden skal skinner lægges og stationer bygges. Og sidst men ikke 
mindst skal vi finde de rigtige letbanevogne til Odense. Det sker 
i 2017, men frem til da forhandler vi med de store virksomheder 
og konsortier, som vi har prækvalificeret til at byde. 

2016 bliver også året, hvor vi arbejder på op mod ti strækninger 
ad gangen i byen – og hvor der både flyttes forsyningsledninger 
og veje, stier og fortove samt anlægges nye pladser. Fremtidens 
Odense vil begynde at tage form i bybilledet. 

Tak til alle, som i 2015 har bidraget til letbanens tilblivelse.

Mogens Hagelskær
Adm. direktør
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I den ene ende af Vestre Stationsvej, mellem Vesterbro og Fjordsgade, blev ledningsarbejdet afsluttet i januar 2016. 
Herefter blev denne del af Vestre Stationsvej genåbnet for trafik i begge retninger - efter en periode med ensretning. 

For at gøre klar til det afsluttende kabelarbejde blev der inden julen 2015 lagt tomrør på tværs af vejen.  

>>
Albanigade blev i slutningen af april lukket af 
ved Albanibroen og spærret for gennemkørsel. 
I løbet af 2015 blev der udført et stort 
stykke arbejde i gaden, hvor fjernvarmerør, 
kloakledninger, kabler og så videre blev 
flyttet i begge sider af vejen. Albanigade var 
den ene af de to første strækninger, hvor 
der blev udført ledningsflytninger. Derfor var 
nervøsiteten naturligt nok stor hos naboerne 
og det lokale erhvervsliv. Odense Letbane P/S 
har dog haft en god og løbende dialog med 
alle de berørte i lokalområdet, som i december 
kunne glæde sig over, at letbanearbejdet indtil 
videre var overstået. En tilfredshedsmåling 
blandt naboerne i slutfasen af arbejdet viste, at 
selvom 75 procent følte, at deres hverdag var 
blevet påvirket, var 65 procent positive over 
for letbaneprojektet.

>>

FJERNVARMEN OG KLOAKKEN KOM PÅ TVÆRS
I løbet af 2015 oplevede odenseanerne for første gang i 
gadebilledet, at byen skal have en letbane. Letbanen gik fra at 
være et skrivebordsprojekt til at blive et anlægsprojekt, som 
kommer til at præge byen og forholdene for byens trafikanter i 
de kommende år.

Inden selve letbanen kan blive anlagt, skal der langs hele ruten 
flyttes rør og kabler i jorden. De må ikke ligge under letbanens 
kommende spor. Det er forsyningsselskaberne selv, der står for 
arbejdet, mens Odense Letbane P/S koordinerer og informerer 
borgerne.

I maj begyndte ledningsflytningerne på de første to 
arbejdsstrækninger gennem byen: Albanigade og Stadionvej. 

Siden er arbejdet også gået i gang på Ørbækvej, Campusvej, 
Vestre Stationsvej og i Benediktsgade samt senest på 
Højstrupvej og Middelfartvej.

Det har også medført en del ændringer i de trafikmønstre, som 
odenseanerne har været vant til. Især i Albanigade og på Vestre 
Stationsvej har arbejdet medført forskellige gener i form af støj 
og støv samt  begrænset adgang, ensretninger, vejlukninger og 
midlertidige omkørsler.

Ændringerne på disse vigtige gader har naturligt nok haft 
konsekvenser for både det lokale erhvervsliv og bilisterne. 
Naboerne bakker dog i høj grad op om letbanen - og glæder sig 
til, at den åbner i 2020.
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>> Ofte er det finmotorisk ’pillearbejde’, der afslutter en strækning, hvor der skal omlægges forsyningsledninger. Her er elektrikere 
i gang med at splejse nye kabler på Stadionvej som det sidste, inden vejarbejdet kunne afsluttes i december.

>>

I forbindelse med ledningsflytningerne er der blevet flyttet rundt 
på fjernvarmerør langs store dele af letbaneruten. Her er det på 
Ørbækvej, hvor Fjernvarme Fyn har store hovedledninger.

>>

Vandcenter Syd har benyttet lejligheden, mens 
der er blevet omlagt vandrør og kloakledninger 
på Ørbækvej, til at tage hul på arbejdet med at 

klimasikre området. Det er udfordret af store, 
asfalterede parkeringspladser og butikscentre, som 

gør det svært at afvande under skybrud. Langs 
Ørbækvej er der derfor blevet lagt en kæmpe 

regnvandsledning på to meter i diameter, som i 
fremtiden skal føre regnvand direkte ud i Odense Å.
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Efter at arbejdet med ledningsflytninger i den ene ende af Vestre 
Stationsvej, ned mod Vesterbro, blev afsluttet, blev den karakteristiske 

fortovsbelægning med gule ’odense-klinker’ genetableret. >>

>>

Ledningsflytninger bliver foretaget af ledningsejerne selv, altså de lokale 
forsyningsselskaber. Det er en følge af det såkaldte gæsteprincip, som 
betyder, at forsyningsselskaberne får stillet jorden gratis til rådighed 
af kommunen - mod til gengæld selv at stå for at flytte deres rør og 
kabler, hvis det bliver nødvendigt af hensyn til den infrastruktur, der er 
over jorden. Op til 10-12 forskellige ledningsejere har arbejdet på hver 
strækning, og Odense Letbane P/S har med projektchef Lars Scheuer 
i spidsen stået for den store opgave med at koordinere de forskellige 
forsyningsselskabers gravearbejde. Det kræver derudover grundig 
koordination med trafikmyndigheden, Odense Kommune.

>>

Det drilske danske vintervejr satte i perioder sit præg på arbejdet 
flere steder i byen. På grund af minusgrader frøs kabler sammen, 
og gruset kunne ikke bearbejdes, så kabelarbejdet var på vågeblus. 
Arbejdet med at flytte vand- og kloakrør fortsatte dog uhindret.
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I slutningen af 2016 uddelte Odense Letbane mere end 2000 gule trafikveste til elever i 0.-3. klasse på skoler langs 
linjeføringen. Formålet med uddelingen var at styrke trafiksikkerheden for de skolebørn, som oplever påvirkninger 

af skolevejen i forbindelse med arbejdet med at gøre byen klar til letbanen. I alt 12 skoler deltog i initiativet. >>

>>
22. maj gik medarbejdere fra Odense Letbane den første runde 
’banke på-besøg’ blandt de erhvervsdrivende i Albanigade. 
Det opsøgende kommunikationsarbejde blandt naboerne til 
ledningsarbejdet forud for letbanen bliver prioriteret højt, fordi de 
umiddelbare naboer - ikke mindst de lokale butikker - er dem, der 
bliver mest påvirket af gravearbejdet uden for hoveddøren. Banke 
på-besøg er i dag en fast bestanddel af letbanens kommunikation i 
forbindelse med ledningsflytningerne og det forberedende arbejde. 
Medarbejdere fra letbanen har i 2015 banket på mere end 500 døre 
for at informere om arbejdet og svare på spørgsmål og bekymringer.

>>

Inden arbejdet med at flytte forsyningsledninger går i gang 
på en strækning, afholder Odense Letbane - i samarbejde 
med Odense Kommune - et infomøde for beboerne og de 
erhvervsdrivende i området. Der er typisk en lidt bekymret, men 
dog nysgerrig stemning, blandt naboerne forud for arbejdet. 
Her er det fra det første infomøde på Stadionvej.
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VEJEN BLEV BANET FOR LETBANEN
>> Vejrguderne var med, da det ’første spadestik’ på Odense Letbane blev taget onsdag 1. juli. Borgmester Anker Boye førte 

maskinen, der fræsede den første asfalt af broen. Asfaltfræsningen var startskuddet til arbejdet på broen - og dermed på 
anlæggelsen af letbanen, da arbejdet på Albanibroen var det første store projekt med Odense Letbane P/S som bygherre.

>>Arbejdet med at forstærke 
Albanibroen, så den er klar 
til letbanen, begyndte i juli. 

12 betonelementer i midten 
af vejbanen - på op til 20 

tons hver - skulle udskiftes 
med kraftigere elementer, 

så broen er rustet til at 
modstå vibrationerne fra 
krydsende letbanetog og 

lastbiler. Se også billedet på 
forsiden. Odense Letbane 

P/S har som bygherre et 
stort fokus på sikkerhed i 
arbejdet med at anlægge 

letbanen. Arbejdet på 
Albanibroen blev 

afsluttet i november. 

Inden letbanen kan blive anlagt, skal byen gøres klar. Langs 
letbanens rute er der små mure og bygninger, der står i vejen. 
Og der er træer og beplantning, som skal fjernes, inden det 
egentlige letbanearbejde kan gå i gang.

De forberedende arbejder byder også på en række større 
projekter. For eksempel Albanibroen over Odense Å, der i løbet 
af 2015 blev forstærket på midten, så den er klar til letbanen.

Det er Odense Letbane P/S selv, der udfører det forberende 
arbejde, herunder også arbejdet på Albanibroen. Derfor blev 
den første fræsning af asfalten på broen udvalgt som det første 
egentlige spadestik i letbaneprojektet.

Borgmester Anker Boye førte fræsemaskinen på de første 
meter, og begivenheden blev fejret i flot sol af en række 
repræsentanter for Odense Kommune, Odense Letbane P/S og 
forskellige samarbejdspartnere.

Også andre store forberedende projekter har præget året. For 
eksempel byggeriet af en ny og forbedret stitunnel fra 
L. A. Rings Vej under Ørbækvej. Samt ombygningen af hjørnet af 
Kongensgade og Vestre Stationsvej, hvor der bliver lavet arkade 
for fodgængere, samt nedbrydningen af en bunker fra Anden 
Verdenskrig på Vestre Stationsvej. Dén begivenhed lokkede 
hundredvis af nysgerrige odenseanere til, som ville have et glimt 
af bunkerens indre, inden det var for sent.
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Selvom der bliver taget størst muligt hensyn til de mange træer langs letbanens linjeføring, kan det ikke undgås at fælde 
træer. For at sikre, at letbanen bidrager til Odenses grønne udtryk, er det bestemt i VVM-godkendelsen og lokalplanen, 

at der skal plantes to nye træer for hvert vejtræ, det er nødvendigt at fælde i forbindelse med letbaneprojektet. >>

>>

Den ny stitunnel under Ørbækvej bliver lavet ad to omgange. 
Først er den ene halvdel af den gamle tunnel blevet brudt ned og 
genopbygget. Derefter genetableres vejbanen ovenpå og trafikken 
bliver flyttet, så arbejdet kan gentages på den anden side af vejen. 
Arbejdet begyndte i august og er stadig i gang.

>>

Byrådet har truffet beslutninger om tilkøb, der ligger ud over den finansering, 
som er givet fra staten. Tilkøbene gælder forskellige sideprojekter, som bliver 
gennemført i forbindelse med letbanebyggeriet, og som har til formål at 
forskønne eller forbedre de forskellige byrum. Ét af de projekter er den nye 
stitunnel fra L. A. Rings Vej under Ørbækvej. I stedet for bare at forlænge den 
eksisterende tunnel, så der bliver plads til letbanen, har byrådet vedtaget at 
bryde den gamle tunnel ned og bygge en helt ny, bredere og lysere tunnel til 
glæde for de mange beboere samt ikke mindst skolebørn i området.
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Pladsen er trang på hjørnet af Kongensgade og Vestre 
Stationsvej, hvor der i fremtiden både skal være plads 

til vejbaner i begge retninger, fortove og cykelstier 
samt selvfølgelig letbanen. Derfor er det nødvendigt 
at inddrage stueetagen i bygningen på hjørnet, hvor 

der bliver lavet en ny arkade med fortov. I praksis laves 
arkaden ved at genanvende de eksisterende buer i de 

gamle vinduer ud mod Vestre Statiosnvej - og så flytte 
facaden knap to meter ind og anlægge et nyt fortov. >>

>>

Planlægningen og projekteringen af det forberende arbejde 
er i stort omfang blevet udført af rådgivere fra COWI under 
ledelse af projektchef Karsten Leth Brisell. Han leder også 
arbejdet, når der fra august skal anlægges nye vejbaner, 
fortove, cykelstier og byrum omkring letbanen.

>>

I december blev den tekniske ledelse styrket, da Steen 
Lykke blev ansat som teknisk direktør. Han har i mere 
end to årtier arbejdet med ledelse og rådgivning i store 
infrastrukturprojekter, senest hos Femern A/S.
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Hvordan nedbryder man en atomsikret bunker? Se en video 
fra bunkernedbrydningen på odenseletbane.dk/bunker >>

>>

I løbet af året er der gennemført en række ekspropriationer af ejendomme, som det har været uundgåeligt at gøre indgreb i. Ni 
ejendomme bliver totaleksproprieret, og omkring 150 bliver delvist eksproprieret. Ekspropriation er en alvorlig sag, og der er i 
planlægningen af Odense Letbane taget mest muligt hensyn til eksisterende bygninger. Én af de mest omtalte sager handler om 
bygningen, der indtil nytår husede Børnehuset Toppen. Den gamle villa ligger en smule længere ud mod vejen end de øvrige 
bygninger på Vestre Stationsvej. Derfor er der desværre ikke plads til den, når der om nogle år skal ligge en letbanestation.

>>

I november skulle en lille bunker i et buskads på 
Vestre Stationsvej, en såkaldt dækningsgrav fra Anden 
Verdenskrig, fjernes for at skabe plads til nye cykelstier 
og fortove. Inden nedbrydningsmaskinerne gik i gang 
med arbejdet, arrangerede Odense Letbane dog ’åben 
bunker’ i samarbejde med Odense Bunkermuseum. 
Det blev et enormt tilløbsstykke - det mest besøgte 
letbanearrangement i året, der gik. I løbet af efterårsferien 
var mere end 1.000 odenseanere nede i den velbevarede 
bunker for at se, hvad den gemte, inden det var for sent.
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POLITIKERNE GAV GRØNT LYS TIL START
Inden et byggeprojekt som Odense Letbane kan gå i gang, 
ligger der et enormt forarbejde. Ikke mindst omkring at få de 
nødvendige tilladelser og lovtekster på plads fra politisk hold.

Det vigtigste dokument i den politiske proces blev underskrevet 
af HM Dronning Margrethe i februar, da Folketinget vedtog 
’Lov om Odense Letbane’. Loven gav grønt lys til, at Odense 
Letbane P/S kunne blive stiftet som selvstændigt bygge- og 
anlægsselskab. Selskabet er ejet af Odense Kommune, men 
har en professionel bestyrelse bestående af erhvervsfolk med 
vigtige kernekompetencer, der kan komme letbaneprojektet til 
gavn på det strategiske plan.

Anlægsloven var også startskuddet til, at arbejdet med at 
ekspropriere ejendomme kunne gå i gang, så der kunne 
erhverves rettigheder til de nødvendige arealer. 

Lokalt er der dog også blevet udført et stort arbejde på det 
politiske niveau. I løbet af året er alle trafikplanerne for arbejdet 
med at flytte forsyningsledninger blevet godkendt enstemmigt af 
By- og Kulturudvalget.

I 2016 har udvalget desuden godkendt en samlet trafikplan for 
det kommende arbejde med at anlægge nye vejbaner, cykelstier, 
fortove og byrum, som skaber plads til selve letbanen.

>>

Anlægsloven for Odense Letbane var 
startskuddet til, at arbejdet med at anlægge 
en letbane gennem Odense, herunder at 
ekspropriere ejendomme, kunne gå i gang. 

>>
Tirsdag 24. marts blev Odense Letbane P/S’ nye bestyrelse officielt indsat. 

Dermed overdrog borgmester Anker Boye ansvaret for byggeprojektet, 
symboliseret ved en hvid arbejdshjelm, til bestyrelsesformand Jesper 

Rasmussen og de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

>>

Bestyrelsen i Odense Letbane P/S består af (fra venstre) Niels Walther-
Rasmussen, Johannes Sloth, Jesper Rosener, Gitte Andersen og Jesper 
Rasmussen. Alle bestyrelsesmedlemmer er hvervet i en proces, hvor der er 
blevet lagt vægt på stor viden, netværk og kompetencer inden for en række 
strategiske nøgleområder for letbanen – ud fra en nøje vurdering af behovet 
for kompetencer i organisationen.
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Mandag – torsdag 10.00 - 17.30Fredag 10.00 - 18.00Lørdag 10.00 - 14.001. lørdag i måneden 10.00 - 15.00
St.Gråbrødrestræde 6 - 5000 Odense C - 66 13 77 22

UDSALGET
STARTER
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4
DAGE!

UDSALGET STARTER: Søndag d.1. feb. kl. 8-17!

DCMmalerfirma A/S Østerbro 12-14 5000 Odense CTelefon: 6611 2133 @: dcm@dcm-malerfirma.dk dcm-malerfirma.dk
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 Bjarke Vestesen (51 48) 
 bve@fyens.dk
  Rune Hellgren Blichfeldt (51 62) rkr@fyens.dk
Jesper Mads Eriksen (52 15) jm@fyens.dk 
Ivar Juel Nordentoft (51 88) ijn@fyens.dk 

 Sander Schmidt Astrup (51 57) sasa@fyens.dk 
Almar Evensen (51 70)
 alev@fyens.dk
 Lokalskribenter:  65 45 51 86 Helge Rasmussen, 40 42 44 68  heras@fyens.dk
 Ib Birger Hansen,  66 14 56 19 

ibh@fyens.dk

Redigerende:  65 45 51 86 Ingelise N. Rasmussen, 
 ilr@fyens.dk
 Jesper Friesmand,  jef@fyens.dkSiderne er redigeret af:
 Ingelise Nygaard Rasmussen

Odense: Som ventet bliver det på Stadionvej, Albanigade, Ørbækvej Syd/Niels Bohrs Allé og Campusvej, at de før-ste omlægninger af ledninger forud for byggeriet af Odense Letbane går i gang til april.Et enigt By- og Kulturud-valg godkendte på et møde tirsdag at følge den plan, som Odense Letbane i samarbejde med By- og Kulturforvaltnin-gen har skitseret.
Dermed får det omfattende arbejde med at bygge letba-nen, der vil vare de næste fire-fem år, en blød start, da de fire strækninger, der startes op 

med, ikke ventes at have vold-somt indgribende effekt på dagligdagen i Odense. Lokalt vil arbejdet selvfølgelig kunne mærkes.
Ved Stadionvej findes der ifølge afdelingschef Henrik Lumholdt fra Odense Kom-mune gode omkørselsmulig-heder, så den overordnede trafikafvikling ikke ventes at blive generet væsentligt. Og Albanigade er heller ikke en voldsomt trafikeret stræk-ning efter lukningen af Tho-mas B. Thriges Gade.

På Ørbækvej/Niels Bohrs Allé og på Campusvej vil om-lægningerne af varme- og vandrør, el-ledninger m.v. stort set ikke genere trafik-

ken, da det meste gravearbej-de foregår ved siden af vejen.

Vestre Stationsvej til augustMere mærkbart - og for langt flere - bliver letbanebyggeriet til august. 
Fra det tidspunkt er det pla-nen, at den travle Vestre Sta-tionsvej med en gennemsnits-trafik på 19.000 biler i døgnet, lukkes for gennemkørsel i cirka et år for at få overstået ledningsomlægningerne. Ærindekørsel vil stadig være mulig. 

Imens arbejdet står på, le-des den gennemkørende tra-fik i stedet ad Grønløkkevej og Rugårdsvej til Østre Stati-onsvej, hvor gravearbejdet til 

gengæld først starter i 2016, når Vestre Stationsvej er far-bar igen. 
På Østre Stationsvej bliver der gennemkørsel i et spor i hver retning, mens lednings-omlægningerne står på - efter planen fra sommeren 2016.En mere detaljeret plan for, hvordan arbejdet gennemfø-res på Vestre Stationsvej, be-handles i By- og Kulturudval-get til april.

Find detaljer på hjemmesideOdense Letbane har i for-bindelse med vedtagelsen af arbejdsplanen for de første etaper opdateret sin hjem-meside odense.dk/letbane, så den rummer en lang række nye detaljer om byggeriet.Blandt andet er det muligt via et kort at klikke sig ind på hver enkelt af de 12 deletaper og se yderligere oplysninger om, hvordan arbejdet kom-

mer til at foregå, når letbanen arbejder sig vej gennem byen.- Vores mål er at sikre, at borgerne kan få svar på de spørgsmål, de har, lød det tirsdag fra letbanechef Mo-gens Hagelskær på et pres-semøde, der blev holdt efter By- og Kulturudvalgets ved-tagelse af arbejdsplanen for de første etaper.
Odense Letbane strækker sig over 14,4 kilometer fra Ta-rup til Hjallese via centrum, 

og projektet koster cirka tre milliarder kroner at gennem-føre. Heraf betaler staten cir-ka 1,1 milliard.

Af Rune H. Blichfeldt
rkr@fyens.dk

Køreplan for ”den lette”  del af letbanen vedtaget
 ■By- og Kulturud-

valget sagde tirsdag 
ja til en plan for 
ledningsomlægninger 
på letbanens første 
fire etaper

 ■Benedikts Plads får som en del andre steder langs letbane-ruten et helt nyt udtryk i forhold til i dag. På en stor del af ruten er letbaneprojektet ikke bare skinner, køreledninger og statio-ner, men består også af flere nye byrum.   Illustration: Odense Letbane 

Se flere illustrationer fra letbanens rute på www.mitfyn.dk

Nordens  møde med Rom. Ny særudstilling på Møntergården.  Kultur 1. sektion side 24-25

[ Vores mål er at sikre, at borgerne kan få svar  på de spørgsmål, de har.
Mogens Hagelskær, letbanechef om digitalt kort om projektet

På Vestre Stationsvej var der flere mulige scenarier for 
trafikafviklingen. Politikerne i By- og Kulturudvalget 

besluttede at holde vejen åben i den ene retning 
under hele arbejdet - for at sikre, at byen hænger 

sammen og fungerer, mens letbanearbejdet står på.

>>

>>

Byrådet har bestemt en række principper for, 
hvordan adgangsforholdene skal være under 
arbejdet med at anlægge letbanen. Beboere 
skal således altid have adgang til deres bolig, 
ligesom butikker og erhverv altid skal have 
adgang for både kunder og leverancer.

>>

I januar behandlede By- og Kulturudvalget 
trafikplanerne for de første strækninger af 
ledningsarbejdet forud for letbanen. Siden er de 
øvrige strækninger blevet behandlet og godkendt.
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LETBANEN SKIFTEDE SPOR OMKRING UDBUD
I februar 2015 godkendte Økonomiudvalget beslutningen om 
at ændre strategi i Odense Letbanes udbudsproces. Hidtil var 
strategien lagt an på ét samlet udbud på hele letbaneprojektet, 
hvor et enkelt konsortium skulle anlægge og drive en 
’nøglefærdig’ letbane - alt inklusiv. 

Det viste sig dog sværere end forventet at få samlet det 
nødvendige antal konsortier, som kunne byde på projektering, 
letbanevogne, anlægsarbejde, skinner og transportsystem samt 
drift og vedligeholdelse i en samlet pakke. For at sikre fortsat 
optimal konkurrence blev udbuddet derfor delt op i fire pakker: 
Selve letbanevognene, transportsystemet, anlægsarbejde samt 
drift og vedligeholdelse.

Status på de fire udbud er nu, at der er prækvalificeret en 
række store virksomheder og konsortier på udbuddene 
af transportsystemet, der blandt andet består af skinner, 
stationer, kørestrøm og drift- og vedligeholdelsescenter, 
samt letbanevognene. Disse udbud kører sideløbende, og der 
forventes en afklaring inden for det næste års tid.

Hvad angår udbuddet af anlægsarbejdet, de såkaldte ’Civil 
Works-entrepriser’, som dækker over nye vejbaner, fortove, 
cykelstier og byrum, er prækvalifikationen i gang. Arbejdet 
er delt op i forskellige udbud, som bliver behandlet over de 
kommende to år. Drift og vedligeholdelse bliver først udbudt 
senere.

HVEM SKAL LEVERE VOGNE OG SPOR?

Torsdag 26. november 
deltog alle prækvalificerede 
virksomheder og konsortier 

i ’Tender Launch’ - en 
informationsdag i Odense 
Koncerthus, hvor Odense 
Letbane P/S informerede 
om de tekniske detaljer i 
udbuddene og reglerne 

for den kommende 
udbudsproces. Deltagerne 

blev også opfordret til 
at gøre brug af Odense 

Letbanes leverandørportal, 
hvor potentielle 

underleverandører kan byde 
ind med deres kompetencer.

>>

En række virksomheder og konsortier er blevet prækvalificeret til at byde på første to 
af de fire store udbud på Odense Letbane: Selve letbanevognene og transportsystemet, 
som består af skinner, kørestrøm, signalsystemer og stationer samt drift- og 
vedligeholdelsecenter.

Transportsystem:
•   Ansaldo STS SpA, Alpiq EnerTrans SpA og G. C. F. Generale Costruzioni Ferroviare SpA
•   Comsa S.A.U.
•   Siemens A/S, Siemens AG og Aarslef Rail A/S

Letbanevogne:
•  Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles s.A. (CAF)
•  Siemens A/S
•  Skoda CZ
•  Stadler Pankow GmbH

Transportsystem + Letbanevogne som samlet udbud:
•  JV1 Acciona, CG Jensen, Efacec og Skoda CZ
•  Ansaldo STS SpA, Alpiq EnerTrans SpA, G. C. F. Generale Costruzioni Ferroviare SpA 
   og Stadler Pankow GmbH
•  Siemens A/S, Siemens AG og Aarslef Rail A/S 
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ANLÆGSENTREPRISER
Der udbydes i alt syv entrepriser om anlæg af vejbaner, 
cykelstier, fortove og mastefundamenter på syv 
forskellige strækninger gennem Odense:

•   Rismarksvej
•   Idrætsparken / Vesterbro
•   Vestre Stationsvej / Østre Stationsvej
•   Albanigade / Benediktsgade
•   Nyborgvej / Ørbækvej Nord
•   Ørbækvej Syd / Campusvej
•   Park&Ride / Hjallesegade

Derudover udbydes en entreprise på levering af 
’bordursten’ - i alt cirka 20.000 kantsten af granit. 

Senere udbydes desuden en entreprise for beplantning 
samt en slidlags- og afmærkningsentreprise.

Byggeriet af selve letbanen begynder med anlægarbejdet, der dækker over nye vejbaner, cykelstier, fortove og byrum, 
som omgiver letbanen. Langs hele letbanens linjeføring skal der skabes et otte meter bredt tracé til letbanen. Derfor 

bliver de kommende byrum ganske anderledes end dem, der kendes i dag. Anlægsarbejdet begynder til august. >>
>>

Det skal være nemt for mindre 
underleverandører at gøre 
opmærksom på sig selv over for de 
store virksomheder og konsortier, 
der byder på letbaneprojektet. Derfor 
lancerede Odense Letbane P/S i 
november en leverandørportal, en 
slags ’matchmaking-side’, hvor de 
kommende leverandører og mulige 
underleverandører kan finde hinanden. 
Portalen bidrager til, at også mindre 
virksomheder, som måske er ukendte 
i en international sammenhæng, får 
en chance for at få delopgaver ved 
letbanebyggeriet.

Torsdag 21. januar 2016 afholdt Odense Letbane 
P/S en industridag for mulige bydere på letbanens 
syv byrums-entrepriser. 33 virksomheder deltog i 
infomødet, hvor de fik information om udbuddene. 
Arrangementet var placeret et par uger inden 
deadline for ansøgning om prækvalifikation.

>>
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ORGANISATIONEN VOKSEDE SIG STÆRK
Letbaneorganisationen er vokset betragteligt i året, der er gået. 
Det hænger til dels sammen med, at arbejdet med at gøre klar til 
letbanen nu for alvor er gået i gang.

Men det hænger også sammen med beslutningen om at ændre 
udbudsstrategi fra ét samlet udbud, hvor ét konsortium skulle 
anlægge og drive letbanen, til en opdeling i fire mindre og 
specialicerede udbud. Det giver en bedre konkurrencesituation 
i de enkelte udbud, men det giver også Odense Letbane P/S en 
større rolle som bygherre.

Derfor har det været nødvendigt at styrke organisationen, 

så den er rustet til at varetage de mange opgaver med for 
eksempel at koordinere arbejdet, håndtere udbudsprocessen, 
projektere anlægsarbejdet samt vurdere sikkerhed og risici.

Ud over den faste letbanestab, der består af teknisk 
projektledelse, administration og kommunikationsafdeling, 
har Odense Letbane P/S tilknyttet en række rådgivere, som 
i perioder også har medarbejdere siddende på kontoret på 
Thomas B. Thriges Gade 32. Bygherrerådgiver er Parsons 
Brinckerhoff, mens COWI og Systra står for den tekniske 
rådgivning. NIRAS rådgiver om design med støtte fra Villes et 
Paysages og PLH Arkitekter.

Direktion
Mogens Hagelskær, adm. direktør
Per Feddersen, økonomidirektør

Steen Lykke, teknisk direktør

Økonomi & 
Risk

Byintegration & 
Interfaces

Teknisk 
anlæg Kommunikation

InterfacesMyndighed

Bidragsydere
Odense Kommune er eneejer

Rådgivere

Bestyrelsen

Godt 40 medarbejdere er nu tilknyttet Odense Letbane P/S stab. De fleste er projektledere på forskellige dele 
af det samlede letbaneprojekt. Afdelingen, der står for udbudsprocessen, er dog også vokset betydeligt i det 
forgangne år - i takt med at processen for alvor er kommet op i gear. Derudover er kommunikationsafdelingen 
vokset, fordi der satses på borgernær kommunikation i øjenhøjde med letbanens naboer.

>>
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LETBANEN CYKLEDE UD I GADERNE
Letbanen i Odense er måske det mest komplicerede 
letbaneprojekt i Danmark - fordi der skal bygges ind gennem 
byens centrum og ad vejforløb, som både kan være smalle og 
meget befærdede. Det stiller nogle helt særlige krav til, hvordan 
der bliver kommunikeret med de mange naboer og trafikanter, 
som oplever gener på den ene eller anden måde.

Derfor har der i løbet af året været stigende fokus på den 
direkte kontakt til borgerne og det lokale erhvervsliv - gennem 
’banke-på-besøg’, hvor medarbejdere laver opsøgende besøg 
hos letbanens naboer for at uddele materialer, svare på 
spørgsmål og generelt få en pejling på, hvilke udfordringer 
odenseanerne oplever. På samme måde har letbanen haft en 
synlighed ved forskellige arrangementer og events i byen.

En anden vigtig målgruppe for letbanens kommunikation er de 
mange samarbejdspartnere og interessenter, som på den ene 
eller anden måde har en aktie i eller vigtig stemme omkring 
letbanen. For eksempel det lokale erhverv, foreningslivet og 
politikerne i by- og regionsråd samt Folketinget. Disse har et 
særligt fokus for kommunikationsafdelingen, og Odense Letbane 
P/S har heldigvis et rigtigt godt samarbejde med de mange 
interessenter.

Massemedier har naturligvis også fyldt meget i letbanens 
kommunikation. Både de trykte og elektroniske medier, som 
kræver opsøgende arbejde og servicering. Men også vores egne 
medieplatforme, som er lanceret i løbet af 2015: Ny hjemmeside, 
sociale medier, nyhedsbreve og sms-tjeneste.

Der er i dag ansat tre strækningsansvarlige i letbanens kommunikationsafdeling - samt en chef for nabokommunikation. Deres 
opgave er at varetage den borgernære kommunikation med opsøgende ’banke-på-besøg’, som der er gennemført mere end 
500 af i løbet af året, samt almindelig information omkring eksempelvis midlertidigt vejarbejde og omlægninger af trafikken.

>>

Odense Letbanes 
nye hjemmeside 

gik i luften omkring 
årsskiftet 2014/2015. 

Her kan man 
både finde aktuel 

information om 
arbejdet gennem 
byen samt få det 

store perspektiv på 
letbaneprojektet 

og dets rolle i 
den samlede 

byudvikling. Siden 
lanceringen er der 
blevet lagt næsten 
100 nyhedsartikler 

på hjemmesiden.

>>
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DE BEDSTE PÅ FACEBOOK
>> Du kan se en række af de videoer, der især har 

tiltrukket sig meget opmærksomhed på de 
sociale medier i løbet af det forgangne år, på  
odenseletbane.dk/video

De lokale medier har beskæftiget sig 
indgående med letbanen i løbet af året. 
Ifølge Infomedia har ordene ’odense’ og 
’letbane’ optrådt sammen 1623 gange i 

nyheder på tryk og på nettet i 2015 - heraf  
hovedparten naturligvis i de lokale medier. 
Mediedækningen har været balanceret, og 

der har været mange positive sammenhænge, 
hvor letbanen er blevet nævnt. Men der har 

naturligvis oftest været mest fokus på letbanen 
og størst spalteplads, når journalisten har 

haft de kritiske briller på. Sådan er rollerne 
fordelt. Nogle af de større kritiske historier 

i året, der gik, har handlet om mulige 
usikkerheder i letbaneprojektets økonomi. 

Der har dels været fokus på de udfordringer, 
som kan risikere at skabe pres på økonomien 

i anlægsfasen - for eksempel i forhold til 
koordinationen med et af de andre store 

anlægsprojekter i Odense, Nyt OUH. Men 
også i forhold til letbanens driftsøkonomi, 
hvor der er blevet spekuleret i eventuelle 

usikkerheder i de beregninger, som tidligere 
er blevet fremlagt. Også på debatsiderne i 

avisen er det ofte en kritisk vinkel, der findes 
på letbanen. Odense Kommune har fremlagt 

forslag til budgetbesparelser på blandt andet 
børneområdet, og nogle har haft svært ved 

at se, hvordan der kan være råd til en letbane, 
når der ellers skal spares på budgetterne. 

De odenseanske politikere har dog fastholdt 
strategien om, at Odense skal satse på vækst 
og på at udvikle sig som dansk storby, så der 

også i fremtiden er råd til offentlig velfærd.

>>

Odense Letbane kom på Facebook i slutningen af februar 2015, og til 
oktober rundede siden de første 5.000 ’synes godt om’. Aktiviteten på 
historierne på det sociale medie er en indikator på, hvad man opfatter 
som en god historie, hvis man er nysgerrig på letbanen. Tallene er 
rækkevidden for de enkelte opslag - altså hvor mange facebookbrugere 
de er nået ud til takket være delinger, kommentarer og ’likes’.

52.854   ’Sådan vil byen se ud med letbanen’ - video med visualiseringer 
 af de fremtidige byrum

34.248 ’Sådan kommer letbanens stationer til at se ud’ - video om det 
 kommende stationsdesign

33.964 ’Flyv en tur med Odense Letbane - 3D’ - video med 
 præsentation af letbaneruten i Google Earth

28.089 ’Hvorfor skal Odense have en letbane?’ - video om baggrunden 
 for, hvorfor Odense Byråd har vedtaget at bygge en letbane

20.718 ’Hemmelig bunker fortæller om Odenses krigshistorie’ - opslag 
 om fundet af en bunker samt åbent hus-arrangement
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UAFHÆNGIGT DAGBLAD
GRUNDLAGT 1772

Skt. Georgsgilderne  åbnede for 60 år siden de-
res årlige juletombola ved telefonhuset på 
Klingenberg i Odense. Her havde odensea-
nerne mulighed for at vinde ænder, gæs og 
flæskestege til jul, og allerede ved åbningen 
var der gevinst, da borgmester I. Vilhelm 

Werner trak et gevinstlod og vandt en and. 
Her ses tombolaen foran telefonhuset og i 
baggrunden Skt. Knuds Kloster.
 
Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Stadsarkivet.
Se flere gamle billeder på www.fynskebilleder.dk

December 1955:  Juletombola på Klingenberg

fynSke billeder

Trafik:  Jeg læste forleden dag, 
at By- og Kulturforvaltnin-
gen i Odense har frigivet en 
million kroner til teknisk 
rådgivning og bistand til 
projektering af Energivejs 
forlængelse til Volderslevvej. 
(Lokalplan 5-706)

Det nuværende erhvervs-
område ved Svendborgvej, 
som tidligere kunne benytte 
motorvejs- til/frakørsel nr. 
50, skal nu ad den ny Ener-
givej og ad Volderslevvej til 
motorvejs-til/frakørsel nr. 51 
(rundkørslen). 

Ydermere skal der (ifølge 
lokalplan 5-706) anlægges et 
nyt erhvervsområde ved den 
nye del af Energivej - i alt 56 
ha, som også skal have tra-
fikken ledt ad Volderslevvej 
til 51. 

Volderslevvej og rundkørs-
len ved 51 er i forvejen meget 

belastet.
I det nærliggende boligom-

råde Torpegården med ca. 
800 boligenheder er eneste 
vej ud af området via Som-
merfuglevej og Volderslevvej. 
En udkørsel, som i myldreti-
den er et rent mareridt. 

Hvordan har By- og Kul-
turforvaltningen tænkt sig, at 
Volderslevvej kan klare den 
yderligere belastning?

Hvordan er udkørslen fra 
Energivej til Volderslevvej 
tænkt udformet? Med rund-
kørsel eller med trafiksignal-
anlæg? Eller bare et uregule-
ret T-kryds?

Hvordan er den fremtidige 
udkørsel fra Sommerfugle-
vej til Volderslevvej tænkt 
udformet? Opsætning af tra-
fiksignalanlæg? Eller skal vi 
beboere i Torpegården bare 
lukkes inde?

I lokalplan 5-706 er ikke 
nævnt, hvordan udkørsler til 
Volderslevvej skal udformes. 
Volderslevvej er en statsvej. 
Hvem skal betale for eventu-
elt trafiksignalanlæg, rund-
kørsler eller andre tiltag?

Vi beboere i Torpegården 
bliver jo nærmest lukket 
inde, især i morgentimerne, 
og det nytter ikke at anbefale 
kollektiv trafik ud af om-
rådet, da den første bus fra 
Sommerfuglevej mod cen-
trum kører klokken 08.58 og 
sidste bus fra centrum kører 
klokken 15.23.

Jeg håber virkelig, at vi i 
Torpegården bliver positivt 
tænkt ind i projekteringen.
 
 

Af Birgit Bryde
Guldøjevænget 65, Odense S

Skal Torpegården lukkes inde?

fællesveje:  Dejligt, at det 
samlede byråd er kommet til 
besindelse og har afskaffet 
den ekstra skat for belysning, 
som husejere på private fæl-
lesveje skulle betale.

De samme husejere skal 
vedligeholde vejen. Man kan 
så indgå en aftale med kom-
munen om dette. Det koster 
p.t. 1200 kr. om året. 

Hvornår kan vi forvente, 
at den ekstra skat, som vi be-
taler for disse veje, bliver af-

skaffet? Af den skat, som alle 
borgere i kommunen betaler, 
går en del til renovering/
etablering af vores veje. Det 
er da ikke rimeligt, at vi skal 
betale ekstraskat for vedlige-
holdelse, hvis der sker noget 
med vores vej. 

Først i 2000 blev vi op-
mærksom på, at vores vej var 
en privat fællesvej. Kommu-
nen fortalte, at der havde væ-
ret en notits i avisen om æn-
dringen. Det ville have klædt 

kommunen at gøre hver en-
kelt grundejer opmærksom 
på denne ændring.

I 2000 i forbindelse med 
nye fjernvarmerør fik vi at 
vide, at vejen ville blive lap-
pet, hvor der havde været 
gravet op. En del vænger lod 
kommunen overtage vedli-
geholdelse af vejen. For dette 
arbejde betalte vores vænge 
- i første omgang 8059 kr. pr. 
husstand. I alt 84.619 kr. - p.t. 
indbetaler vi 1200 kr. årligt. 

Betaler vi for underholdningen?
Det er at læsse alle forplig-
telser over på grundejerne - 
smart gjort.

Vi har nu for første gang 
fået skiftet en del fortovsfli-
ser. I alt et  samlet beløb på 
mindst 125.000 kr. Ikke så 
ringe. Sjovt nok stiger belø-
bet på indbetalingen år for år.  

Vores  ordning med kom-
munen er frivillig, men at 
forestille sig, at et vænge kan 
blive enige om en eventuel 

betaling for renovering, vil 
være utopi.

I år fik vi nye fliser. Vænget, 
der ikke har aftale med kom-
munen, fik repareret et kæm-
pe hul. Det ser ud, som om 
ingen kan finde ud af, hvad 
der er hvad, men det gør det 
ikke mindre rimeligt for os, 
der betaler dobbelt skat.

Jeg tror, der bor mange på 
private fællesveje, som ikke 
er klar over, at de er forpligtet 

til at renovere deres vej, når 
den trænger. Det finder de 
først ud af, når der er noget 
galt.

Jeg håber ikke, vores ind-
betalte 125.000 kr. minus 
fliser og arbejdsløn er gået til 
underholdning i forbindelse 
med afsked af byrådsmed-
lemmer?

Af Birgit Drejer Hansen
Dragebakken 163, Odense SV

leder

Fyens Stiftstidendes lederkollegium består af Per Westergård, Poul Kjærgaard, Peter Rasmussen, Jørgen Volmer, Elisabet Svane, Mogens Kruse, Per Storm og Peter Hagmund-Hansen.

Hold pinen ud - det ender godt 
det er med anlægsarbejde  under byudvik-
ling og radikale trafikændringer som 
med rodbehandling af en dårlig tand: 
Det er forbandet ubehageligt, mens det 
står på. Men når det er overstået, gør 
det godt i en grad, så man aldrig ville 
have været behandlingen foruden. 

Lige nu er Odenses indre by i første 
fase af en gennemgribende rodbehand-
ling - og allerede under de indledende 
forberedelser til byens kommende let-
bane har indgrebet et omfang, der ud-
fordrer trafikanterne i byen. 

derfor er det ikke overraskende,  når en un-
dersøgelse gennemført af Gallup Pa-
nel Syddanmark viser, at et flertal på 
56 procent af 730 odenseanere svarer, 
at trafikomlægningen i byen fungerer 
”dårligt eller meget dårligt”. Mere op-

let i busserne.
Vil bilisterne  brokke sig? Selvfølgelig 

vil vi det. Bilister er vanedyr, der in-
stinktivt søger ad de mest komfortable 
og velkendte veje i bestræbelserne på at 
komme hurtigst frem og parkere tæt-

test på målet. Men ændringer har en 
pris. Og selv komfortsøgende vanedyr 
kan ændre adfærd. Det viser et andet 
resultat af Gallups undersøgelse: Selv 
om et lille flertal af dem, der før luk-
ningen af Thomas B. Thriges Gade 
primært transporterede sig rundt i cen-
trum i bil, bliver i bilen, har opgravede 
vejbaner inspireret andre til at tage 
cyklen, bussen eller spadsere rundt. Det 
er godt for byen. Det skaber håb for de 
kommende år, hvor rodbehandlingen 
af Odense vil byde på bøvl og ballade.

Mens det står på,  er det værd at bemærke, 
at et flertal på 61 procent af odensea-
nerne er positive over for omdannelsen 
af byen. Kun 31 procent er modstan-
dere. 

Så hold pinen ud - det ender godt.  

sigtsvækkende havde det været, hvis 
flertallet oplevede situationen i indre 
by som gnidningsfri. For det er den be-
stemt ikke. Spørg blot trafikanter, der 
jævnligt sidder fast i Vindegade eller 
bløde og hårde trafikanter, der gnider 
sig op ad hinanden i Frederiksgade. Det 
er ikke optimalt. 

Gårsdagens artikel  om en 12-årig sko-
ledreng, der blev snittet af en bus og 
væltet af cyklen i Frederiksgade, bør 
inspirere politikerne til at genoverveje 
det fornuftige i hvert døgn at lede 9000 
køretøjer gennem gaden. Et bud på en 
løsning kunne være at smide privatbili-
sterne ud af gaden, så der er bedre plads 
til busser og bløde trafikanter. Løsnin-
gen øger trafiksikkerheden og fremmer 
målsætningen om at øge passagerantal-

Bilister er vanedyr, der 
instinktivt søger ad de mest 
komfortable og velkendte 
veje i bestræbelserne på at 
komme hurtigst frem og 
parkere tættest på målet. 

Men ændringer har en pris.  

Onsdag 14. oktober 2015
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Odense:  Det er ikke noget helt 
let opgave at koordinere den 
samtidige opførelse af to gi-
gaprojekter, letbanen og Nyt 
OUH med en samlet projekt-
økonomi lige i underkanten 
af 10 milliarder kroner.

Det viser en række doku-
menter, som Fyens Stiftsti-
dende har fået aktindsigt i.

Der er i øjeblikket seks 
mere alvorlige problemstil-
linger i samspillet mellem de 
to projekter, fremgår det.

Impulser kan påvirke udstyr
Helikopterlandingspladsen 
(omtalt på forsiden), der lig-
ger lidt for tæt på letbanetra-
céet, og dermed kan forår-
sage driftsforstyrrelser, er et 
problem. 

Noget andet - og det som 
kan vise dyrest at løse - er 
problemet med såkaldt høj- 
og lavfrekvent støj.

Det dækker kort fortalt 
over, at letbanetogene vil 
skabe elektromagnetiske 
impulser, der påvirker om-
givelserne. Da det tekniske 
hospitalsudstyr på Nyt OUH 
er særdeles følsomt, skal der 
laves afværgeforanstaltninger 
for at begrænse niveauet af 
elektromagnetiske impulser. 

Prisen for at afhjælpe pro-
blemet kan være på op til 80-
90 millioner kroner, viser de 
foreløbige beregninger.

130 millioner kroner
I øjeblikket lyder den forelø-
bige vurdering på, at de seks 
problemer samlet set vil koste 
op til 130 millioner kroner at 
løse, oplyser Torsten Lund-
green viceprojektdirektør i 
Nyt OUH, 

Han tilføjer, at det er aftalt 
i en såkaldt ”samarbejdsafta-
le”, at Odense Kommune og 
Odense Letbane dækker de 

Odense

 ■Letbanen får forløb direkte gennem Nyt OUH’s område, så der bliver ankomst lige ved hovedindgangen. Det vurderes at give 
den bedste tilgængelighed og gøre letbanen mere attraktiv at benytte. Til gengæld skaber linjeføringen en række problemer, der 
skal løses, når de to projekter skal bygges på samme tid.  Illustration: Nyt OUH (redigeret af Fyens Stifstidende efter aftale med Nyt OUH)
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Første etape af Odenses letbane

Letbanen 
og Nyt 
OUH skal 
spille tæt 
sammen

 ■Seks væsentlige problemer og en ekstra-regning lurer i horisonten, når letbanen skal bygges gennem det område, hvor Nyt OUH skal ligge. Odense Letbane eller Odense Kommune skal betale, siger Region Syddanmark

merudgifter, der måtte vise 
sig.

Skal bygges samtidig
En anden væsentlig udfor-
dring er at få lagt en plan for, 
hvordan arbejdet med de to 
store projekter kan udføres 
samtidig. 

Fra 2016 vil byggeriet af 
både letbanen og sygehuset 
forløbe parallelt. Når letba-
nen efter planen åbner i år 
2020, vil byggeriet af sygehu-
set stadig være i gang.

Fordi letbanen skal køre 
midt igennem det område, 
hvor nyt OUH skal bygges, 
skærer sporene så at sige byg-
gefeltet midt over. 

I praksis betyder det, at 
lastbiler, gravemaskiner m.v.  
fra OUH-byggeriet er forhin-
dret i at køre frit på tværs af 
letbanesporene.

Odense Letbane fi nansie-
rer derfor tunneller på om-
rådet for at sikre færdsel mel-
lem den del af Nyt OUH’s 
byggeplads, der ligger hen-
holdsvis øst for og vest for let-
banen, når det nye kollektive 
transportsystem er i drift. 

Tunnellerne er tilpas store 
til, at der kan køre lastbiler 
gennem dem i byggefasen.

Fælles melodi
Indtil videre er parterne, Nyt 
OUH, Odense Letbane og 
Odense Kommune, enige 
om, at det handler om at fi n-
de en fælles melodi.

”Tilgangen skal være en 
vurdering af, hvordan det 
kan gøres og ikke om, det kan 
gøres”, fremgår det af et mø-
dereferat dateret den 27. 
august.

Af Rune H. Blichfeldt
rkr@fyens.dk

Fænø Park
Oddevejen 8
5500 Middelfart
Tlf. +45 63 40 19 06
Reception@fnpark.dk

Nye 2016 priser
• Dagsmøde kr. 495,-
• Kursusdøgn i enkelt værs. kr. 1.395,-

Økologisk morgenbuffet
fra 2016 uden merpris

Alle priser er incl moms.

Teambuilding

Teambuilding
Ønsker I tilbud på teambuilding arrangementer kontakt eventkoordinator

Ole Rasmussen på 29623825

Restpladser sælges på hollandsk auktion - Se de gældende priser på

restpladser på www.fænøpark.dk

Kontaktskabende!

Kontakt os

på tlf.

63 151 151

Mere end 8 ud af 10 søgninger fører til kontakt

Mennesker side 10-12

Nyborg side 14-15

Faaborg-Midtfyn  side 16-19

Assens side 20-23

Nordfyn side 24-25

Kerteminde side 26-27

Svendborg side 28-29

Midtfyn  side 30-32

Fyn rundt

Mandag 9. november 2015 Nordfyn: 
Skole  
dropper  
vikarer
Side 24-25

Nyborg side 15

Kunsten at 
bage peber-
rævekager

Idemand  
vil lave en  
skøjtebane

Middelfart side 30-31

 ■Slotskroen er sikret.  
Det var med det yderste 
af nøglen, at et af Oden-
ses ældste og mest tra-
ditionsrige værtshuse, 
Slotskroen, blev reddet 
for Lene Birk, der dri-
ver stedet sammen med 
husbonden, Steen. En 
køber havde meldt sig 
til stuen og førstesalen 
i Nørregade 54, hvor 
Slotskroen ligger. Lene 
og Steen Birk havde godt 
nok forkøbsret, men 
kunne ikke få grønt lys 
til at låne penge. Først 
på den allersidste dag 
inden forkøbsrettens ud-
løb lykkedes det.  
Foto: Nils Svalebøg

Nu er de herrer i eget hus
side 6

- Letbanen bliver dyrere
side 4-5

Odense: Frank Eistrup, flit-
tig læserbrevsskribent i den-
ne avis, har søgt aktindsigt i 
Odense Letbanes økonomi. 
Og han mener, at tallene vi-
ser, at økonomien i driften, 
når letbanen kører fra år 
2020, ikke hænger sammen.

Hidtil er det blevet oplyst, 
at det vil koste skatteyderne i 
Odense cirka 73 mio. kroner 
om året at drive letbanen.

Kendt kritiker rejser tvivl  
om letbanens økonomi

 ■Læserbrevskribent Frank Eistrup mener, 
Odense Letbanens tal viser, at driftbudgettet 
ikke holder. Letbanedirektør afviser talmagi

Af Rune H. Blichfeldt
rkr@fyens.dk

Men det beløb er alt for 
lavt, mener Frank Eistrup.

For lidt til administration
- Jeg kan ikke få det til at hæn-
ge sammen, siger han.

Især undrer han sig over de 
beregnede lønudgifter, der i 
2013 indgik i den rapport om 
Odense Letbane, som lå til 
grund for beslutningen om 
projektet. F.eks. er der afsat 

4,7 mio. kr. årligt til en admi-
nistration med 12 ansatte.

Eistrup antager, der skal 
være en adm. direktør, en tek-
nisk direktør, en økonomidi-
rektør og en HR-chef. Alene 
deres løn vil - baseret på en 
typisk honorering af den type 

job - sluge 3,6 mio. kr. årligt, 
lyder Frank Eistrups skøn. 

Det efterlader 1,1 mio. kr. 
til de øvrige otte ansatte, som 
i gennemsnit kan aflønnes 
med 137.500 kr. per år. Inklu-
siv pension og tillæg.

- Det er urealistisk, siger 
Frank Eistrup.

Adm. direktør i Odense 
Letbane, Mogens Hagelskær, 
der i 2013 stod spidsen for let-
banesekretariatet, der lavede 
rapporten, afviser, at der er 
pyntet på tallene for at få drif-
ten til at fremstå billigere og 
mere spiselig rent politisk.

- Det ligger fuldstæn-
dig fast, at ingen har snydt 
på vægtskålen. Vi har som 
grundprincip, at det er de rig-
tige tal, vi har lagt frem som 
beslutningsgrundlag.

- Vi har ingen interesse i 
andet. Vi arbejder for byen 
og byens fremtid, siger han.

 ■Frank 
Eistrup 
mener 
ikke, at 
letbanens 
økonomi 
hænger 
sammen.

Vi siger tillykke og takker for
50 årmed sikker transport

- 10,3 – 15,4 km/l, CO2 171-255 g/km.
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Faaborg-Midtfyn  side 10-13

Assens side 16-19

Nordfyn side 20-21

Nyborg side 22-24

Kerteminde side 25-27

Svendborg side 28-29

Middelfart  side 30-32

Fyn rundt

Mandag 7. december 2015

Spejdere 
hædret 
med pris

Assens side 18-19

Kerteminde: 
Bedemand 
elsker 
sit arbejde
SIDE 25

Kommunale 
overvejelser 
om botilbud

Middelfart side 30-31
Odense: Stiger blodtrykket, 

når du sidder fast i morgen-

trafi kken på vej til arbejde, 

eller når børnene skal hentes 

fra daginstitution inden luk-

ketid, så kommer her en idé 

til et juleønske: Et glas med 

beroligende piller. For der er 

ingen udsigt til lindring i det 

nye år. Tværtimod. 
2016 bliver året, hvor oden-

seanerne for alvor kommer til 

at mærke, hvad det medfører 

af bøvl, trafi kgener og støj at 

opføre 14,4 kilometer letbane 

med 26 stationer.

Topper i 2017
Intensiteten af byggegenerne 

stiger året igennem og videre 

ind i 2017, hvor det i slutnin-

gen af året bliver værst. Her-

efter aftager bøvlet lidt i 2018, 

og i slutningen af 2019 ventes 

generne at nå ned på et ni-

veau nogenlunde som i dag.

Det fremgår af en opgørel-

se over påvirkningen på byen 

under byggefasen, Odense 

Letbane har lavet til politi-

kerne, som avisen har fået.
- Grafen er et udtryk for, 

at hvis du synes, vi har me-

get i gang i dag, så bare vent. 

Det bliver meget værre, siger 

adm. direktør i Odense Let-

bane Mogens Hagelskær.
Han fastslår dog, at det ikke 

nødvendigvis vil opleves lige 

Letbanebøvl tager til i det 
nye år og topper i 2017

 ■Er du træt af 
gravemaskiner og kø i 

myldretidstrafikken? 

Så find tålmodighe-

den frem, for til næste 

år og især i 2017 bliver 

det meget værre

Af Rune H. Blichfeldt
rkr@fyens.dk

Her skal der arbejdes
side 4-5

slemt for alle. Det afhænger 

af hvor i byen, man færdes.

Ingen lette løsninger
By- og Kulturrådmand Jane 

Jegind (V) forudser, at de 

kommende år bliver hårde.

- Ja, det er den skinbarlige 

sandhed. Det bliver skidt, før 

det bliver godt, siger hun.
Jegind slår dog fast, at der 

ikke er nogen vej uden om, 

for en letbane er nødvendig i 

Odense, der ellers vil drukne 

i trafi k. Og letbanen kommer 

ikke af sig selv.

- Desværre kan vi ikke 

lukke øjnene og ønske, at vi i 

morgen har en fi ks og færdig 

letbane, siger hun.
Ifølge rådmanden forsøger 

By- og Kulturforvaltningen at 

gøre alt, hvad den kan for at 

afbøde effekterne af letbane-

byggeriet. Blandt andet ved at 

tilpasse signalerne i lyskryd-

sene. 
Hun håber også at kunne 

øge brugen af såkaldte Smart 

City-redskaber, som i korte 

træk handler om at indrette 

byen intelligent for at få mest 

mulig ud af den plads, der er.

- For eksempel med skilte, 

der kan advare om kø forude 

og anvise en alternativ vej, si-

ger hun.
- Men jeg vil godt under-

strege, at der er ingen lette 

løsninger.

SF: Prioritér kollektiv trafi k

SF’s by- og kulturudvalgs-

medlem Brian Dybro kalder 

situationen i byen nu ”en for-

smag” på det, der er i vente.

Han foreslår at prioritere 

den kollektive trafi k for at få 

fl ere til at bruge bus fremfor 

bil og dermed lette trykket 

på gaderne. F.eks. ved at give 

busserne særlige vejbaner.
- Der skal ikke være nogen 

tvivl om, at jeg gerne ser, at 

vi tager nogle mere drastiske 

løsninger i brug, siger han.

 ■En stærkt forenklet version af Odense Letbanes graf, der viser, hvor meget byen i de kommende år vil blive påvirket af arbejdet 

med at anlægge den 14,4 kilometer lange letbane i forhold til nu. Det bliver værst i slutningen af 2017, og fra 2019 bliver det bedre.

■En stærkt forenklet version af Odense Letbanes graf, der viser, hvor meget byen i de kommende år vil blive påvirket af arbejdet 
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➜ Børnehuset Toppen:  Huset har eksisteret som børnehus de seneste 32 år. Toppen har inviteret nuværende og tidligere børn og forældre til åbent hus 18. december.
Onsdag den 9. december 2015

30

TeksT og foto: Kurt rasmussen

Vestre statiOnsVej: In-
den Odense Letbanes tog kan 
rulle ud i Odense, skal der, set fra 
Børnehuset Toppens perspektiv, 
klippes to bånd: Det synlige 
silkebånd, som borgmesteren 
sandsynligvis vil sakse, og det 
usynlige sociale bånd, som bør-
nehuset har opbygget gennem 
32 år mellem sine ansatte, børn 
og forældre.

Den 18. december er sidste 
åbningsdag for den integrerede 
vuggestue og børnehave på Ve-
stre Stationsvej, og den daglige 

Letbanen skærer 
børnehus væk
Børnehuset 
tOppen  ligger i 
vejen for Letbanen 
og må vige pladsen til 
nytår. Sidste åbnings-
dag er 18. december - 
en dag der ses frem til 
med vemod fra børn, 
forældre og ansatte

 ✪ Pia Møller (tv) er som forælder ramt af, at børnehuset må lukke. 

 ✪ - Det er sådan et fint sted. Vi er ked af, at det hele bliver splittet, og 

folk kommer forskelige steder hen. Det er træls, men der er jo ikke noget 

at gøre ved det, siger hun og giver Elsebeth Christensen et knus.

 ✪ Karsten Bjørnestad har taget 

plads med børnene der, hvor et 

gult kryds markerer, at her vil 

letbanen skære igennem børnehu-

sets legeplads

 ✪ En gruppe af forældre har 

syet et 88 meter langt bånd, der 

er monteret hele vejen rundt om 

bygningen og skal symbolisere det 

sammenhold, der er i Børnehuset 

Toppen

leder, Elsebeth Christensen, 
ærgrer sig over lukningen.

- Vi fik beskeden for tre år si-
den, men vi har ikke helt vænnet 
os til tanken. Der har gennem 
årene været et utroligt fantastisk 
samspil og dialog i øjenhøjde 
med forældrene. Det er som 
om, at børnehuset har været et 
samlingspunkt for området, og 
det er en kultur, som vil gå tabt, 
siger hun.

Forældrebånd
Elsebeth Christensen, peger på 
et farverigt bånd, der med sine 
88 meters længde omkranser 
bygningen.

- Det symboliserer nogle me-
get lange arme, der vil værne om 
børnehuset. Det har en gruppe 
af forældrene syet og sat op efter 
sommerferien, selvom de vidste, 
at børnehuset skulle lukke, og 
det er et stærkt signal fra for-
ældrene om, at de gerne ville 
beholde børnehuset, siger hun.

I gården er pædagog Karsten 
Bjørnestad beskæftiget med 
nogle af de børn, der endnu 
er tilknyttet børnehuset. Med 
sine 21 år i børnehuset er han 
den, der har været ansat længst. 

Han peger på et gult kryds på fli-
serne, som folk fra letbanen har 
markeret, og fortæller, at der går 
letbanens byggelinje. 

Meget vemodigt
- Det er utroligt ærgerligt. For-
ældrene er jo meget engagerede 
i børnehuset, og vi har ofte set, 
at de har fortsat med at have de-
res børn her, selv om de er flyt-
tet langt væk, og selv tidligere 
børnehavebørn skriver deres 
børn ind her. Det er vemodigt 
at skulle sige farvel til børnene 
og deres forældre, og personligt 
havde jeg da håbet på at kunne 
fortsætte her, til jeg skal pensio-
neres, men sådan skulle det ikke 

være, siger han.
Børnehuset Toppen har in-

viteret nuværende og tidligere 
børn og forældre til åbent hus 
den 18 december.

- Vi oplever, at mange af vo-
res tidligere børn lige kigger ind, 
når de kommer forbi, og de skal 
da også have en mulighed for at 
sige farvel til os, siger Karsten 
Bjørnestad.

 De bånd, der endnu eksi-
sterer i Børnehuset Toppen, vil 
ikke fortsætte i deres nuværende 
form, når bygningen fra 1898 er 
revet ned, men Odense Kom-
mune har sikret både de ansatte 
og børnene nye pladser i det nye 
år.

Søndag 29. november 2015
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 Debatindlæg og kronikker mailes til
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 Manuskripter kan sendes til 
Debatredaktionen, Fyens Stiftstidende,  
Banegårdspladsen 1, 5100 Odense C

 Din genvej til den fynske debat
debat@fyens.dk

Velfærd:  Er det ikke at fuppe 
de ældre vælgere, når Dansk 
Folkeparti bryster sig af den 
såkaldte værdighedsmilliard, 
som jo jævnfør eksperter i 
princippet allerede er spist 
op af besparelser, herunder 
blandt andet af det såkaldte 
omprioriteringsbidrag. 

Er det over for vores ældre 
medborgere en værdig udta-
lelse, når DF’s Carsten Kudsk 
(formand for ældreudvalget i 
Nyborg) om emnet våde ble-
er til ældre på TV2 udtaler: 
”Pårørende til ældre borgere 
stiller vanvittige krav” - eller 
når han bliver konfronteret 
med billeder af våde bleer 
og vådt tøj udtaler ”bleen er 

sikkert skiftet fem-ti minut-
ter før.”

I DF’s materialer står 
blandt andet: ”Det kommer 
nok ikke som den store over-
raskelse, at Dansk Folkeparti 
igen i år vil sætte fokus på 
forholdene for de ældre.” 
En påstand der bestemt ikke 
harmonerer med Kudsks ud-
talelser og vel derfor med et 
pænt ord må betragtes som 
værende ældrefup. 

En ting, DF dog ikke fup-
per med, er deres altafgøren-
de krav om grænsebomme.

Af Poul Erik Kristiansen
Mågevej 5, Glamsbjerg  
- formand SF Assens

Ældrefup

Letbane:  Byrådet har beslut-
tet, at Odense skal genoplive 
det oldgamle billede af spor-
vogne i gadebilledet. I den 
forbindelse har byrødderne 
betalt professionelle lobbyi-
ster 800.000 kr for at påvirke 
politikere på Christiansborg 
til at yde Odense tilskud til 
arrangementet. 

De penge er givet godt ud, 
bedyrede borgmester Anker 
Boye i et tv-interview. Hvor  
mange penge har producen-
terne af sporvognene mon 
brugt på lobbyister for at få 
Odenses til at købe ideen. 

Byrødderne har ikke selv 
fundet på det. Også de har 
været i lobbyisternes klør. 

Hvor mange rejser til spor-
vognsbyer har de mon delta-
get i? Hvor mange middage 
har de spist? Og er det mon 
de samme lobbyister, der 
”købte” byrådet som senere 
også ”købte” Christiansborg? 
Sådan hænger tingene nem-
lig ofte sammen. Lobbyister 
er meget alsidige. Og de er 
ikke drevet af samfundsmæs-
sige hensyn. For dem handler 
det kun om penge. I næste 
uge kan de meget vel føre sig 
frem i en by med sporvogne 
for at overbevise politikerne 
om, at busser er meget bedre. 

Af Bo Frimodt
Fisketorvet 3, Odense

Lobbyisternes værk

Landliv:  Regeringens helt 
store plan med at flytte stats-
institutioner til bl.a. Fyn gik 
ikke helt som forventet.

Som borger i Assens Kom-
mune må jeg betragte det 
som en regulær fuser. Samti-
dig mener jeg, at med V-re-
geringens en pcts. besparelse 
årligt på kommunale budget-
ter sættes rutsjebaneturen for 
landdistriktskommuner som 
Assens for alvor  i gang.

I Assens fører man an på 
mange planer. Kreativiteten 
har været stor, da man lagde 
budget for næste år. Alene 
det, at man kan finde på at 
spare aktivitetmedarbej-
dere væk på alle kommunens 
plejehjem og dagcentre og 
erstatte dem med kontant-
hjælpsmodtagere, siger en 
hel del om, hvor vores politi-
kerne ønsker, at barren skal 
sættes i Assens Kommune. 
Uddannelse vægtes ikke sær-
ligt højt.

Stor var min forundring, 
da jeg 25.11. læste, at under-
visningsminister Ellen Trane 

Nørby  vil ”styrke kvalite-
ten i vores skoler på landet 
i Udkantsdanmark med 
fjern-undervisning”. Årsagen 
til udspillet er, at der ifølge 
regeringen bliver mangel på 
lærere flere steder i landet. 
Jeg vil foreslå, man uddanner 
nogle flere lærere.

At mene, at man kan er-
statte lærere med en simpel 
videoskærm, er et nyt angreb 
på kvalitet og faglighed i 
folkeskolen. Først folkesko-
lereformen som drastisk har 
ændret børns og familiers 
hverdag. Lange skoledage gi-
ver trætte og uoplagte børn, 
og muligheder for et ordent-
ligt fritidsliv er blevet stærkt 
forringet. Nu skal der åben-
bart laves nye forsøg med 
vores børn og børnebørn på 
landsbyskolerne i udkants-
danmark. 

Jeg har svært ved at se, at 
Venstres landdistriktsudspil 
er andet end tomme løfter.

Af Niels Buhl
Barløsevej 18, Assens

Udkanten slår revner
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Politiforlig:  Ros herfra til 
regeringen for det flotte po-
litiforlig. Det er glædeligt 
med flere penge til politiet og 
flere betjente på gaden. Det 
er desuden ekstra glædeligt, 
at forliget ikke tager penge 
fra erhvervsuddannelserne, 
som det ellers var foreslået. 
Man har ganske klogt valgt at 
friholde erhvervsuddannel-
serne for omprioriteringsbi-
draget i 2016.

De to pct. i besparelser på 
EUD ville have gjort ondt på 
de merkantile uddannelser, 
der i forvejen kæmper med 

implementering af erhvervs-
skolereformen og samtidig 
har oplevet et faldende op-
tag. Det havde været et sam-
fundsmæssigt selvmål, hvis 
vi havde pålagt erhvervssko-
lerne en besparelse i en tid, 
hvor der tværtimod er brug 
for fremdrift og udvikling på 
området. 

Vi skal i stedet investere i 
de merkantile erhvervsud-
dannelser i fremtiden, så vi 
kan få flere dygtigere elever 
til at vælge disse uddannelser. 
Det vil have en selvforstær-
kende effekt, der løfter både 

fagligt niveau og uddannel-
sesmiljøet på erhvervssko-
lerne, og for Danmark vil det 
betyde en bredere uddannel-
sesprofil.

Med politiforliget er det 
også spændende for HK’erne 
at se, hvilke arbejdsopgaver 
de skal overtage fra betjen-
tene. 

HK-bemandede fartkon-
troller kunne være et oplagt 
sted at starte, hvis målet er at 
frigive betjente til de mange 
reelle politiopgaver, der skal 
tages hånd om. 

I tider hvor flygtninge-

strømme og terror koster 
mange mandskabsressourcer 
hos politiet, virker det ulo-
gisk, at betjente skal sidde 
i fartvognene, når opgaven 
med samme sikkerhed og 
præcision kunne udføres af 
dygtige HK’ere. 

En sådan omdelegering af 
forskellige opgaver i politiet 
vil kun gøre effekten af politi-
forliget endnu større. 
 

Af Martin Rasmussen
Lumbyvej 11, Odense C  
- formand, HK Midt

Plads til både politi og erhvervsuddannelser

Michael Klitgaard

SynSPunkt

”børnene er taberne”  skrev 
skolebestyrelsesrepræsen-
tanter i Odense Kommune 
i et åbent brev til de kom-
munale politikere (FS 8.10. 
2015). Brevets budskab er, at 
Odense Kommune fodrer 
skolerne med deres egen 
hale. 

Som forælder og tidligere 
skolebestyrelsesmedlem på 
Højby Skole genkender jeg 
problemstillingen. I denne 
sammenhæng er mit ærinde 
dog at udtrykke opbakning 
til skolebestyrelsernes brug 
af medierne frem for hø-
ringsprocessen for at få poli-
tisk indflydelse. 

Høringerne fungerer 
nemlig kun i det omfang, 
skolepolitikere og embeds-
folkene læser dem. I skole-
bestyrelsen i Højby havde 
vi en anelse om, at det ikke 
var tilfældet. Vi blev bestyr-
ket i den formodning, da 
kommunen efter at have 
modtaget over 50 hørings-
svar på oplægget til den 
sammenhængende skoledag 
i 2012 ikke fandt anledning 
til at flytte så meget som et 
komma i det oprindelige 
forslag.

 og vi blev endeligt  bekræftet 
deri, da daværende skole-

rådmand Brian Dybro helt 
utroligt udtalte: ”Høringer 
er dybest set værdiløse, når 
det drejer sig om at få ind-
flydelse. (…). Vi gennem-
fører dem alligevel, fordi 
vi skal, og fordi det er den 
måde, vi traditionelt har 
arbejdet på” (FS 26.8. 2013). 
Budskabet overraskede os 
ikke, men vi var forbløffede 

over så direkte at blive be-
kræftet i, at vi spildte vores 
tid. Nogle af os nåede også 
at tænke, at lige netop den-
ne politiker burde have en 
spindoktor til at forhindre 
ham i at sige sådan noget.

Problemet med  høringspro-
cessen som indflydelseska-
nal for skolebestyrelserne 
er, at hvis forvaltningen 
åbner et beslutningsforslag 
for at tage hensyn til forsla-
gene i høringssvarerne, er 
der risiko for at vælte de fine 
økonomiske og politiske 
balancer, et forslag hviler 
på. Det er hverken skolens 
politikere eller bureaukrater 
interesserede i, hvorfor ind-
flydelse ad denne vej er så 
godt som umuligt at opnå. 
Derfor bør skolebestyrelser-
ne i større omfang betjene 
sig af medierne. 

I Højby undlod vi helt 
bevidst at skrive et hørings-
svar på oplægget til den 
sammenhængende skole-
dag, men skrev i stedet en 
kronik i Fyens Stiftstidende. 
Og vupti. Få dage efter kro-
nikken var bragt, fik vi en 
invitation til et møde med 
daværende rådmand Brian 
Dybro (ham uden spindok-
tor).

Skolepolitikerne ønsker  nem-
lig ikke, at kritik af deres 
indsats på skoleområdet 
rammer medierne og sætter 
dem i et dårligt lys. Skolebe-
styrelserne kan med enkle 
midler systematisere arbej-
det for ad denne vej at opnå 
større indflydelse. De kan 
f.eks. nedsætte et ansvars-
udvalg til at notere de løfter, 
skolepolitikerne vælges på. 

Sådanne kan let registre-
res ved at læse valgprogram-
mer, indlæg af de pågæl-
dende i medierne, løfter 
som gives på vælgermøder 
og ved politiske debatarran-
gementer. 

Når valgperioden er ved 
at udløbe, kan regnskabet 
gøres op, og ansvarsudval-
get gå i medierne med en 
erklæring om, at de støtter 
genvalg, eller at krydset flyt-
tes til en anden. 

Magt og ansvar i skolede-
mokratiet knyttes således 
tættere sammen, og opga-
ven vil tage en brøkdel af 
den tid, det tager at skrive 
”værdiløse” høringssvar.                  

Af Michael Baggesen Klitgaard 
professor på Institut for Stats-
kundskab - Syddansk Universitet 
og fhv. skolebestyrelsesmedlem 
på Højby skole

Magten i skoledemokrati

[ Skolepolitiker-
ne ønsker  ikke, 
at kritik af deres 
indsats på skole-
området rammer 
medierne og 
sætter dem i et 
dårligt lys.
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Dagens billede  er taget for 50 år siden på 
 Fyens Konservesfabrik i Kottesgade i Oden-
se. Efterspørgslen på grøntsager og frugter i 
form af konserves var stigende både i Dan-
mark og på det internationale marked. Her 

er kvinder i færd med at pakke små kartofler 
på dåse med håndkraft.
 
Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Stadsarkivet.
Se flere gamle billeder på www.fynskebilleder.dk

November 1965:  Kartofler på dåse

fynske billeDer

letbane:  Stop letbanevanvid-
det og lad Svendborgbanen 
køre forbi det nye OUH og 
universitetet.

Der er mange flere argu-
menter mod en letbane, end 
jeg har set i medierne:

Gravearbejde ved kloak og 
fjernvarmeudgravninger er 
næsten umuligt, når der er 
skinner. Blokerede gader ved 
for eksempel uheld, brand-
biler, kranarbejde, aflæsning 
af flyttebiler eller lastbiler. 
Hvad med afhentning af 
renovation? Mange ting vil 
omgående blokere for letba-
netrafik og biltrafik.

Metalkøreskinner i vej-
banen, som ligger i to til fire 
centimeters dybde, er livsfar-
lige for cyklister. Ved regn el-
ler snevejr er det dødsfælder. 
Sabotage eller tyveri af dyre 
kobberledninger er oplagt. 

Bedre forhold til den kol-
lektive trafik kan skabes med 

store busser, ledbusser, dob-
beltdækkerbusser. Måske 
hybriddrift med batteri og 
gas, hvis diesel eller benzin 
ikke ønskes. Evt. busbaner 
på visse, måske alle stræknin-
ger, der kun forbeholdes bus, 
taxa og udrykningskøretøjer. 
Chaufføren kan selv starte en 
grøn bølge foran bussen.

Hvad med trolleybus? Let 
at etablere og udvide. Her 
kræves der ingen forlægnin-
ger af forsyningsledninger, 
her ofres ingen asfalt til biler 
(100.000 kvm?) eller 500 p-
pladser til de hårdt plagede 
beboere på strækningen. 

Bæremaster og kørelednin-
ger pynter ikke i byen. Hvis 
der bruges trolleybusser med 
store batterier, kan de selv 
køre uden om forhindringer, 
letbanevogne skal slæbes 
væk af store lastbiler, hvis der 
er strømsvigt eller skade på 
vognen.

Odense har for lidt plads 
til et tosporet letbanesystem 
med tilhørende perroner 
(plus læskure?) og farlige fod-
gængerovergange til fortovet. 
Kommer der en lysregule-
ring ved stoppestedet midt i 
vejen?

Lad os dog beholde bus-
trafik med ud- og indstigning 
ved fortovet. Her er der ofte 
busbaner til en eller to bus-
ser, hvor der kan være læskur 
eller læ af husene, og man be-
høver ikke en farlig overgang 
over vejbanen til letbanen. 

Letbanen og busser skal 
unødigt konkurrere om eg-
nede holdepladser på asfal-
ten, og letbanen er altid til 
stor gene for biltrafikken.

 
 

Af Pieter van der Kooij
Gurlis Allé 4, Odense SV  
- pensioneret ingeniør

Stop letbane-vanvid

Miljø:  Jeg blev virkelig pro-
vokeret af at læse Julie Ryt-
ter Eriksens indlæg i avisen 
søndag 1.11. ”Røgfri parker 
og legepladser”, hvor hun 
vil forbyde rygning i byens 
parker m.m. Hun er åbenbart 
blevet inspireret af Randers 
Kommune, som åbenbart 
arbejder på at forbyde ryg-
ning i parker og lignende. 
Jeg synes, ligesom mange 

andre - tror jeg - at det er helt 
hen i vejret. Hvordan skulle 
dette kunne håndhæves? Vil 
hun have, at der skal ansættes 
parkbetjente i denne sparetid 
eller hvad? Jeg synes virkelig, 
det er en hetz mod rygerne, 
og jeg tror i virkeligheden, 
at det vil provokere flere og 
desværre især få flere unge til 
at begynde med at ryge. For 
hvis man går frem med alt 

for løftede pegefingre, uden 
at nogen kan se en fornuftig 
grund dertil, tror jeg des-
værre, det vil få den modsatte 
effekt. 

Jeg er selv ikke-ryger, men 
har festrøget for mange år 
siden, og jeg er meget glad 
for, at det i dag er muligt at 
undgå røg på arbejdsplad-
sen, restauranter, kontorer, i 
transportmidlerne m.m. 

Røgfri gader og stræder For blot 10-15 år siden 
måtte man bl.a. ryge på gan-
gene og i cafeteriet på OUH. 
Jeg syntes, det var forarge-
ligt, og heldigvis er det for-
tid, men jeg har beholdt det 
samme fornuftige synspunkt 
siden da og ikke blevet fanati-
ker som Julie Rytter Eriksen, 
som er bestyrelsesmedlem 
i Kræftens Bekæmpelse, 
Odense Lokalforening. 

Jeg er selv medlem af Kræf-
tens Bekæmpelse og håber 
sandelig ikke, at det er for-

eningens officielle synspunkt, 
da jeg frygter, det vil give 
bagslag i forhold til en bedre 
sundhed, hvor alle tager hen-
syn og respekterer hinanden.

 Jeg undrer mig til gengæld 
meget over, at man aldrig 
hører Kræftens Bekæmpelse 
udtale sig om, hvor farligt det 
er at færdes på fortove og cy-
kelstier rundt omkring i byen 
med al den udstødning, der 
kommer fra bilerne. 

Vi ved fra forskellige un-
dersøgelser, at der er uhyg-

geligt mange mennesker der 
hvert år dør på grund af luft-
forurening i byerne. Hvorfor 
tager Kræftens Bekæmpelse 
aldrig denne problematik 
alvorligt og fokuserer herpå? 

I dag er det nemt at undgå 
at være passiv ryger, men des-
værre er vi som fodgængere 
og cyklister tvunget til at ind-
ånde den giftige udstødning 
fra biler m.m.

Af  Jesper Pedersen
Henriettevej 23, 1.tv. Odense C

leDer

Fyens Stiftstidendes lederkollegium består af Per Westergård, Poul Kjærgaard, Peter Rasmussen, Jørgen Volmer, Elisabet Svane, Mogens Kruse, Per Storm og Peter Hagmund-Hansen.

Køen ved håndvasken
isoleret set er det  i detailafdelingen, at 
 Susanne Elkjær, uddannet sygeplejer-
ske og gift med regionens sundheds-
direktør Jens Elkjær, blev ansat i et 
chefjob i et af regionens sygehuse til en 
højere løn og på bedre vilkår end sin 
ligestillede chefkollega. 

Mange vil nok mene, at en sådan lu-
krativ ansættelse emmer af nepotisme. 
Men på den anden side: Det kan ikke 
udelukkes, at Susanne Elkjær besidder 
de særlige evner, der berettiger, at re-
gionen var large.

Ser man nærmere på ansættelsen - 
omtalt i avisen i går - er det dog umuligt 
at nøjes med et overbærende skulder-
træk. Billedet af en regionstop, som dels 
ved intern kævl, dels ved uskøn sam-
menspisthed, har kostet skatteyderne 
dyrt, træder stadigt tydeligere frem.

(V), der i fredagsavisen erkendte at have 
været for ukritisk, placerer samtlige 
aben på skulderen af tidligere regions-
rådsformand Carl Holst.

Ærlig talt, det er for sølle.

Næstformand i regionsrådet, Poul-
Erik Svendsen (S), forsvarer sig med, at 
regionsrådsformanden er rådets eneste 
fuldtidsansatte politiker. Det har han 
ret i. Men næst efter Carl Holst har 
Poul-Erik Svendsen siden regionens 
oprettelse været dens mest magtfulde 
politiker. Naturligvis har han haft 
kendskab til balladen i direktionen. Så-
ledes billigede Svendsen, at Holst uden 
om forretningsudvalget hyrede en ad-
vokat som fredsdommer i striden mel-
lem Jens Elkjær og tidligere regionsdi-
rektør Mikkel Hemmingsen.

Den manglende lyst  til at tage ansvar lover 
ikke godt for regionsrådets store opga-
ve, der går ud på at genskabe ordentlig-
hed i administrationens top. Man kan 
kun håbe at blive glædeligt overrasket.

Det vil være for omfattende  at resumere 
de seneste ugers mange afsløringer af 
den aparte kultur i regionens øverste 
lag. Men kort fortalt handler den ny-
este om Susanne Elkjærs ansættelse 
som centerchef på Sygehus Sønderjyl-
land. Direktør Henrik Villadsen, der 
i fritiden bijobber på sygehuset til en 
overbetaling, han selv fastsætter, sidder 
i ansættelsesudvalget. Og da der bliver 
opmærksomhed om Villadsens bijob, 
lukker Jens Elkjær den sag uden at kræ-
ve tilbagebetaling og uden at orientere 
den politiske ledelse.

Det er forstemmende,  om end ikke over-
raskende, at regionspolitikerne danner 
kø ved håndvasken for at fralægge sig 
ethvert ansvar for tilstandene i direktio-
nen. Med undtagelse af Thyge Nielsen 

Afsløringerne af en 
syg kultur i Region 

Syddanmark fortsætter. 
Og det lover ikke godt, at 
politikerne fralægger sig 

ethvert ansvar.
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Støttemure

Støjskærme
Tunnelrør

Kun fantasien sætter grænser

Reersø 15
4990 Sakskøbing
 

Tlf. Øst:  55726570
     Vest: 75732676

www.salgskontoret.eu

Kædegraver på larvebånd
Kædegraver på gummihjul  

 ●  Vejdræn
 ●  Markdræn
 ●  Dræning af sportspladser
 ●   Nedlægning af PE-rør op til 400 mm 

- GPS indmåling af ledning
 ●  Nedfræsning af dræn til 
     grundvandssænkning indtil 6 m´s dybde

SM Entreprenørfirma a/s
Rybjergvej 35, 7870 Roslev
tlf. 97 57 12 63

info@sm-roslev.dk - www.sm-entreprenorfirma.dk

Vi kommer over hele Danmark
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Arkitektfirmaet 
Nord AS
Arkitektfirmaet Nord AS har 
ansat fire nye medarbejde-

re.
Byggetek-

niker Kim 
Jessen, der 
er 50 år, bli-
ver del af 
Nords byg-
geledel-

sesteam og kommer fra en 
stilling i Cimbria Unigrain, 
hvor han har arbejdet med 

planlægning af komplekse 
industribyggerier i Europa. 
Han har mange års erfaring 
fra branchen, og har haft le-
dende roller indenfor entre-
prenør- og rådgiverbran-
chen. 

Jakob 
Rimmer er 
ansat som 
projektle-
der. Jakob 
Rimmer er 
31 år, ud-

dannet bygningskonstruk-
tør og kommer fra et job hos 

ingeniørfirmaet Hjellnes 
Consult A/S i Oslo, hvor han 
har varetaget projektledelse 
og koordinering. Jakob er 
ansat med henblik på at 
styrke tegnestuens projekt-
ledelse, og skal være med til 
at videreudvikle koblingen 
mellem tegneværktøjer, 

projekt og 
proces. 

Kevin 
Guldberg 
Nielsen, der 
er 24 år, ny-
uddannet 

bygnings-konstruktør, og 
modtog i foråret 2015 Spar 
Nord Fondens etablerings-
legat på anbefaling fra UCN. 

Han er allerede et vel-
kendt ansigt, idet han gen-
nem sin studietid har været 
ansat på tegnestuen. Kevin 
Kevin Guldberg Nielsen. er 
ansat til at videreudvikle 
tegnestuens 3D platform, 
og til at optimere projekte-
ringsprocessen ved at agere 
bindeled mellem skitse-
rings- og projekteringsfa-
sen.

Bengt 
Nielsen er 
ansat som 
byggeleder. 
Han er 34 år 
og kommer 
fra en stil-

ling som driftschef ved Le-
jerbo, og skal varetage byg-
geledelse. 

Han er uddannet byg-
ningskonstruktør, og har 
sideløbende med sine jobs 
gennemført en bachelor i 
HD(O) ved AAU. 

Bengt Nielsen har en bred 

erfaring fra mange år i en-
treprenør- og rådgiverbran-
chen, og kommer til at indgå 
i tegnestuens byggeleder-
team med fokus på at udvik-
le området.

 ■ Navne

www.licitationen.dk

Af Jane Schmidt Klausen
jsk@licitationen.dk

PORTAL Hos Odense Letba-
ne P/S vil man gerne bidrage 
til, at også mindre underleve-
randører får en chance for at 
få del i opgaverne på Odense 
letbane.

Derfor lanceres nu en leve-

randørportal på nettet, som 

fungerer som en slags 
”matchmaking-side”, hvor in-
teresserede underleverandø-
rer og prækvalificerede leve-
randører kan finde hinanden 
og gå i dialog om et muligt 
samarbejde.

Opret profil
På hjemmesiden fungerer det 

sådan, at de in-
teresserede un-
derleverandører 
kan oprette en 
profil og angive 
hvilke opgaver, 
de kan hjælpe 
med. 

Dermed bliver 
de gjort synlige 
over for de virk-
somheder og 
konsortier, som i 
den kommende 
tid byder på de 
store opgaver 
ved letbanen, og 
som kan bruge 
portalen til at 

indhente priser til brug for 

udarbejdelsen af deres bud. 
”Vi har ikke indflydelse på, 

hvem de udvalgte bydere på 
sigt vælger at indgå samar-
bejde med. Men vi vil gerne 
imødekomme et stort ønske 

fra vores ejer, Odense Kom-
mune, om, at vi gør det nem-
mere for mindre virksomhe-
der at byde sig til som egnede 
underleverandører til Oden-
se Letbane”, forklarer Mo-

gens Hagelskær, adm. direk-
tør for Odense Letbane P/S.

”Samtidig tilgodeser vi og-
så et behov hos vores uden-
landske bydere, når de skal 
finde egnede underleveran-

dører – nogle af dem har be-
hov for aktuel viden om det 
lokale marked”, fortsætter 
han.

Udbud på vej
Prækvalifikationen til de før-
ste to af i alt fire store udbud 
på Odense Letbane er nu af-
sluttet, og der er udpeget en 
række nationale og interna-
tionale selskaber samt kon-
sortier, som får mulighed for 
at byde på togsættene og 
transportsystemet.

Prækvalifikationen til det 
næste store udbud, som om-
handler veje, fortove, cykel-
stier og andet gadeinventar, 
forventes at blive skudt i 
gang i slutningen af 2015.

Letbane vil gøre det nemmere for 
leverandører at byde sig tilDet skal være nemt for mindre underleverandører at gøre opmærksom på sig selv over for de store virksomheder og konsortier, der skal bygge letbanen i Odense. Derfor lancerer Odense Letbane P/S nu en ”matchmaking-side”

Ny portal skal være med til at matche prækvalificerede på Odense Letbane med interesserede un-derleverandører. (Illustration: Niras/Odense Letbane P/S)

”... vi vil gerne imøde-
komme et stort ønske 
fra vores ejer, Odense 
Kommune, om, at vi gør 
det nemmere for mindre 
virksomheder at byde sig 
til som egnede under-
leverandører til Odense 
Letbane
Mogens Hagelskær, adm. direktør for Oden-se Letbane P/S Virksomheder med interesse 

i at være med til at anlægge 
Odense Letbane kan tilmelde 
sig på www.odenseletbane.dk/
supplier-portal.

 

Portal

VESTERGADE 45 · ODENSE CITY
DAME STR. 34-44- HERRE STR. 38-50

Filt med ruskind
str. 41 - 46 29995

Sort kalveskind
str. 39 - 47 34995

Mør eb å fil slippers
Str. 39 - 46

Comfortabel model
str. 39 - 46 39995

Sort kalves
str. 39 - 47 59995

Comfort m/velcolukning
Str. 39 - 47 39995

Sort kalveskind
str. 39 - 47 49995

Sort kalveskind
str. 39 - 47 59995

Lækre hjemmesko til ham

Mørkegrå filt tøffel
str. 42 - 46 29995

Odense: Landet over dyster 
500 6. klasser om titlen som 
”Danmarks klogeste klasse” i 
den store vidensquiz ”Smart 
Parat Svar”.

Quizzen har eksisteret si-
den 2005. Konkurrencen skal 
styrke elevernes lyst til at læse 
ved at sætte fokus på samar-
bejde og almen dannelse. 

Den tager udgangspunkt 
i et bredt udsnit af skøn- og 
faglitteratur og hylder bog-
orme, læseheste og klogeåger 
- og viser, at det er sejt at være 
klog, fortælles det i en presse-
meddelelse fra Centralbiblio-
teket i Odense.

Onsdag den 2. december 
indledes den lokale kamp i 
Odense, når 6. klasser fra seks 
odenseanske skoler går på 
scenen i Vollsmose Kulturhus 
og dyster om at blive odense-
mester 2015. 

Følgende klasser deltager 
i Odense: 6.b fra Rosengård-
skolen, 6.b fra Højmesko-
len, 6.z fra Sct. Hans Skole,  
6. klasse fra Paarup Skole, 6.a 

fra Marie Jørgensens Skole 
samt 6.b fra Odense Friskole.

Vinderklassen går videre til 
regionsmesterskaberne den 
13. januar - ligeledes i Volls-
mose Kulturhus.

Kampen om den endelige 
titel og en præmie på 10.000 
kroner finder sted onsdag den 
3. februar i Magasinet i Oden-
se, og igen i år holdes finalen 
i samarbejde med alle otte 
TV2-regioner. 

Sigurd Kongshøj er vært.

Af Karsten Hüttel
khy@fyens.dk
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Projekt Husvild  står for juleud-
delingen til hjemløse og socialt 
udsatte i samarbejde med Hun-
demor Fyn, Sand Fyn (hjemlø-
seorganisation) og Gamby Spej-
derne.
Der er  blevet  indsamlet tøj og 
sko fra forskellige private og 
virksomheder, blandt andet Le-
bock Fodtøj, Bestseller og Best 
Friend.
Antallet  af hjemløse i Odense 
er steget fra 110 i 2013 til 173 i 
2015, svarende til en stigning på 

57 procent, fremgår det af tal fra 
Borgmesterforvaltningen.
Af de  173 hjemløse er 17 så-
kaldte ”gadesovere”, som er den 
mest udsatte kategori af hjem-
løse.
Der har  været en fordobling i 
antallet af unge hjemløse siden 
2013.
Omfanget  af hjemløse er dog 
væsentligt lavere i Odense end 
i København og Aarhus, også 
relativt set i forhold til indbyg-
gertallet.

Juleuddeling til hjemløse

  hjem

 ■Tøj i mange farver og mange størrelser. Nogle hjemløse har 

ikke penge til selv at købe tøj for, så ved juleuddelingen kan de 

være heldige at få noget, som kan varme dem i den kolde tid.

 ■Wafande Pierre Jolivel Za-
hor - bedre kendt som bare 
Wafande - sammen med tv-
vært Sigurd Kongshøj ved 
sidste års finale.  PR-foto

Jagten på landets 
klogeste klasse

 ■Seks 6. klasser fra 
Odense dyster om 
paratviden i quiz, der 
finder sted i Vollsmose 
Kulturhus

Odense: 42 personer fra de 15 
firmaer, der i september blev 
prækvalificeret til at byde på 
letbanens første to store ud-
budspakker, mødte torsdag 
op i Odense Koncerthus for 
at få mere at vide om projek-
tet.

Her stod Odense Letbane  
med adm. direktør Mogens 
Hagelskær i spidsen klar med  
uddybende detaljer om, hvad 
det er for en opgave, firmaer-
ne skal løse, hvis de vil byde.

- For os handler dagen i høj 
grad om, at de kommende 
bydere får en forståelse for de 
ambitioner, Odense har for 
letbanen. På Tender Launch 
(infodagens engelske navn, 
red.) bliver grundstenen lagt 
til, at Odense får en letbane, 
der passer godt ind i bybille-
det og lever op til den kvalitet 
og pris, som vi ønsker, oplyser 
Mogens Hagelskær i en pres-
semeddelelse.

Pressen var ikke inviteret 
med, da der var tale om et 
lukket arrangement.

Forbudt at stille spørgsmål
I det hele taget er letbanepro-
jektet inde i en lukket fase i 
forhold til den udbudsproces, 
der er nu er gået i gang, og 
som er stramt reguleret EU-
udbudsreglerne. 

Således var det heller ikke 
muligt for de fremmødte fir-
maers repræsentanter at stille 
spørgsmål, da ingen må vide 
noget, som andre ikke ved, da 
det ville kunne give en kon-
kurrencefordel. 

De første to dele af det 
samlede letbaneprojekt, der 
er sendt i udbud, er henhold-
vis letbanevognene og trans-
portsystemet - altså skinner, 
køreledninger, master, statio-
ner og etablering af et vedli-
geholdelsescenter. 

Udbudforhandlingerne vil 
vare hele næste år. Ved ud-
gangen af 2016 forventes det, 
at der underskrives kontrakt 
med vinderne af de to udbud. 

Af Rune H. Blichfeldt
rkr@fyens.dk

Letbaneudbud 
skudt i gang  
med infodag

 ■Firmaerne, der kan 
byde på letbanen, fik 
torsdag en masse nye 
detaljer om projektet

Onsdag 18. november 2015
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Odense:  Alt det, der potentielt kan gå galt, er temaet for en ny oversigt med en topti-liste over risici ved letbaneprojek-tet i Odense. 
Politikerne i Økonomiud-valget og By- og Kulturudval-get i k for nylig listen præsen-teret.
Fyens Stiftstidende har fået udleveret listen, og den posi-tive nyhed er, at der ikke  fra letbanekontorets side vurde-res at være forhold,  der har potentiale til for alvor at vælte økonomien i projektet.Det betyder dog ikke, at den endelige regning på om-kring 3,1 milliarder kroner ikke under nogen omstæn-digheder kan blive påvirket af problemer, der kan opstå. Især tre områder er der fo-kus på, og det er de uafklarede forhold omkring letbanens passage igennem Nyt OUH, avisen tidligere har beskrevet, der er helt i top med en før-steplads på risikolisten. 

Risiko på 70 procentSom sagen står nu, vurderer Odense Letbane, at der er 70 procent sandsynlighed for, at 

Nyt OUH vil medføre usik-kerhed om budgettet.Men målet er at formind-ske risikoen i de kommende måneder, understreger adm. direktør i Odense Letbane Mogens Hagelskær,
- Det tal, du ser nu, er et udtryk for risikoen, hvis man ikke gør noget for at mindske den, understreger han og for-klarer uddybende:

- Vi har afsat 130 mio. kro-ner i budgettet til at håndtere de usikkerheder, der er ved Nyt OUH. Men usikkerhe-den omkring, hvor mange af de 130 mio. kroner, der skal bruges, er relativt stor. - Hvis der skal bruges 50 mio. mere eller mindre, så kan de penge jo ende med at skulle tages fra noget andet, når priserne fra vores ud-budsforretning begynder at komme hjem i løbet af næ-ste år. Så kan det komme til at kompromittere kvaliteten andre steder på letbanen. - Hvor langt kan sandsynlig-heden for, at der opstår proble-mer, bringes ned?
- Jeg håber, den kan bringes langt ned inden januar-febru-

ar næste år, og det skal den. For når vi kommer ind i andet kvartal af næste år, begynder vi at få priserne ind fra by-derne på transportsystemet og det rullende materiel. Og på det tidspunkt skal jeg have et helt klart billede af, hvor projektet økonomisk lander henne. 
- Ellers bliver du nødt til at 

tage højde for et worst case-sce-nario i budgettet?
- Ja, så bliver jeg nødt til at tage den største pris ind på Nyt OUH. Så er jeg nødt til slække på kvaliteten andre steder i byen. Men jeg vil ikke havne i den situation, og der-for tager vi hårdere fat i det nu.

Stigende entreprenørpriserNummer to på listen er Tho-mas B. Thriges Gade, og det skal forstås sådan, at der er brug for en høj grad af koor-dinering med de bygherrer, der skal opføre de nye byg-ninger på den nu tidligere gade. 
Ellers kan deres bygge-rier og opførelsen af letba-nen komme i vejen for eller 

forsinke hinanden, forklarer Mogens Hagelskær.
- Det handler mere om planlægning end om pen-ge. Men selvfølgelig kan al-ting  i sidste ende komme til at handle om økonomi, hvis ikke det bliver håndteret. Det er derfor, vi tager hånd om det nu, siger han og slår fast, at han forventer, at risikoen for problemer ved TBT-ga-den falder kraftigt i starten af 2016, når byggeplanerne bli-ver mere konkrete.

Nummer tre på risikolisten handler om stigende priser på entreprenøropgaver.De håndværkere og inge-niører, der skal bruges til at bygge letbanen, vurderes at skulle have mere i løn i dag end for tre-i re år siden, da 

budgettet blev lagt i en tid med lavkonjunktur. Det er der forsøgt taget højde for ved at indlægge en reserve på 30 procent i bud-gettet, oplyser Mogens Ha-gelskær, der også tilføjer, at udbudsformen undervejs er ændret for at opnå højere konkurrence med det formål at holde priserne nede.Ifølge letbanedirektøren kan listen over ting, der kan gå galt, nå at ændre sig.- Der kan dukke noget nyt og uforudset op, men de her risici er dem, vi kender nu, si-ger han.

Nyt OUH den største trussel for letbanens økonomi

1.  Nyt OUH  -  udfordringer med blandt andet helikopterlan-dingsplads, magnetisme og byggelogistik.
2.  Thomas B. Thriges Gade  - afhængighed af byggetakt m.v.3.  Prisudvikling  - budgettet er udregnet i lavkonjunktur, men 

projektet udbydes i højkonjunk-tur. 
4.  Mangel  på egnet arbejdskraft pga. mange store byggeprojek-ter i DK.
5. og 6.  Koordinering mellem de forskellige leverandører.7.  Risiko for forsinket godken-

delse fra myndighederne.8.  Forsinket designgodkendelse fra myndighederne.
9.  Jordbundsforhold og arkæo-logi.
10.  Trafi kale forhold, der kan presse vilkårene for at opføre letbanen.  Kilde: Odense Letbane

Her er hele topti-listen over risici i letbaneprojektet

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTØØØØØØØØØØØØØØØØØØRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ØØØØØØØØØØØØØØØØØØKKKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DE TRE STØRSTE TRUSLER FOR LETBANENS ØKONOMI

Koordinering og afledte merudgifter ved Nyt OUH1
Koordinering med Fra Gade til By – ombygningen af Thomas B. Thriges Gade

2

Stigende entreprenørpriser3

 ■Odense Letbane har lavet en topti-liste over de største risici i letbaneprojektet. Nyt OUH, ombygningen af Thomas B. Thriges Gade og risikoen for stigende priser på entreprenørar-bejde topper listen

Odense: Den konservative Odense-rådmand Steen Møl-ler kalder det ”åndssvagt”, at øens næststørste by, Svend-borg, laver et indtog Rosen-gårdcentret i Odense for at trække odenseanere til Syd-fyn.

På sin Facebook-proi l skriver han: 
”Hold da kæft, hvor er det åndssvagt - fynske kommu-ner der jagter nye borgere hos hinanden. Vi er helt afhæn-gige af samlet vækst i både borgere og arbejdspladser på hele Fyn, ikke i at stjæle fra hinanden. Det her er det kun reklamebureauerne, der vin-der på. Endnu engang bliver jeg bestyrket i, at vi snarest skal have én kommune på Fyn.”

Det tog ikke lang tid, inden debatten eksploderede på Facebook - ikke mindst om 

forslaget om at samle Fyn i én kommune.
Rådmand Jane Jegind (V), 

der er partifælle med Svend-borgs bannerfører, borgme-ster Lars Erik Hornemann, 

tager det mere roligt end sin konservative rådmandskol-lega:
- Det må de i nde ud af nede på Sydfyn. Det vil jeg slet ikke blande mig i. Jeg er mere op-taget af at være med til at un-derstøtte udviklingen for alle fynboer og fynske virksomhe-der og samtidig føre en fælles fynsk kamp for, at borgere og virksomheder kommer over broerne og slår sig ned på Fyn, siger Jane Jegind.- Har du slet ikke noget bud på, om det er et fjendtligt ini-tiativ fra Svendborg?- Overhovedet ikke. Jeg vil 

ikke give kollegers initiativer karakter. Det er en sag mel-lem politikerne i Svendborg og deres vælgere.
- Hvis odenseanere har lyst til at l ytte til Svendborg eller det modsatte, er det nok, for-di de har et ønske om at l ytte, lyder det fra Jane Jegind.Borgmester Anker Boye (S) tager det også roligt: - Synes Svendborg, de vil gøre det på den måde, er det i nt. Men det er da anderledes og ikke no-get, vi har set før.

Af Karsten Hüttel
khy@fyens.dk

Steen Møller: Åndssvagt af Svendborg at gå ind i Odense ■Konservativ 
kritiserer sydfynsk indtog i Odense. 
Venstre-rådmand: Det er Svendborgs eget valg

■Radio for alle.
Odense Studenterradio
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Odense: Mens Odenses borg-mester, Anker Boye (S), længehar rejst med argumentet om,at hvad der er godt for Oden-se er godt for hele Fyn, harde øvrige fynske borgmestrenæsten lige så længe knurreti krogene.
For mens der kommer nyearbejdspladser til Odense, såkniber det med at tiltrække

både job og nye borgere til deøvrige fynske kommuner.Men Svendborg Kommunelancerer nu en reklamekam-pagne i Rosengårdcentret, forat få odenseanerne til at lyttetil det sydfynske.
- Det gør vi, fordi vores un-dersøgelser har vist, at mangeaf vores tillyttere kommerfra hele Fyn, og fordi vi kan

ramme mange af dem her iRosengårdcentret, forklaredeSvendborgs borgmester, LarsErik Hornemann (V), der af-viste, at indtoget var et fjendt-ligt angreb på Odense.
Boye: Det er int
På borgmesterkontoret iOdense havde Anker Boyeikke hørt om det sydfynskereklamefremstød, før avisenkontaktede ham. Og han varikke meget for skyde tilbageverbalt i forhold til Svend-borg kommunes nye strategi.

- Det er kommunens valg.Synes de, at de vil gøre det påden måde, så er det int. Mendet er da anderledes og ikkenoget, vi har set før, sagde An-ker Boye, der nu heller ikkemener, kampagnen er en ”takfor sidst”, fordi han længe hartalt om Odense som hoved-motoren i den fynske vækst.Anker Boye mener ikke, atet reklamefremstød af den arter nogen trussel for Odensesplaner om at vokse sig større.En analyse viser, at 80 pro-cent Svendborgs tilslyttere

Svendborg vil kaprenye borgere fra Odense■Svendborg Kommune lancerer reklame-kampagne i Rosengårdcentret. I Odense kalderAnker Boye kampagnen ”anderledes”

Af Jesper Mads EriksenCamilla Ahlmann-Jensenog Ole Grube
jm@fyens.dk, caje@fyens.dk,olgr@faa.dk

kommer fra en anden del afFyn. Og 80 procent fra Oden-se eller syd for motorvejen.

Af Rune H. Blichfeldt
rkr@fyens.dk

 ■Avisen tirsdag

18 10. december 2015
Nyheder Lokal avisen

Af Daniel Rasmussen

ansigt tiL ansigt Trods regn 
og blæst var H.C. Andersen 
Julemarkedet på Grøntorvet 
i Odense sidste weekend vel-
besøgt. Blandt boder med 
nybagte klejner, honninghjer-
ter og æbleskiver kunne man 

også finde Odense Letbane, 
som havde taget opstilling på 
pladsen for at svare på spørgs-
mål om letbanebyggeriet fra 
odenseanerne. 

“Vi er her for at give folk et 
overblik over, hvordan det bli-
ver i Odense og fortælle lidt 
om fremtidens by,” siger Puk 
Paarup, der er kommunikati-
onsmedarbejder hos Odense 
Letbane. 

Selvom letbanen måske 
ikke umiddelbart har så meget 
med jul at gøre, så er de forbi-
passerendes spørgelyst stor. 
Især letbanefolkenes gule lad-

cykler, som er udstyret med 
kort over, hvor letbanen kom-
mer til at køre, tiltrækker sig 
opmærksomhed.

De fleste er positive 

Generelt er de, der kommer 
hen og snakker med letbane-
folkene, positivt indstillet over-
for projektet.

“Der er mange, som synes, 
at det er meget på en gang, 
men der er også mange, der er 
positive,” siger Puk Paarup. 

 Hun fortæller, at især de 
unge synes godt om, at Oden-
se skal være en letbaneby.

“Der er mange, der siger, at 
det kommer til at give Oden-
se et storbypræg. Især de unge 
synes, at det er cool,” fortæller 
hun. 

Står klar til at hjælpe

Mens byggeriet står på, gør 
Odense Letbane, hvad de kan 
for at genere trafikken og 
beboerne i lokalområderne 
mindst muligt. Dog vil bygge-
riet være til ulempe for nog-
le. Det gælder blandet andet 
ældre borgere, som er dårligt 
gående. 

“Derfor gør vi meget ud 

af at tilbyde vores hjælp. For 
eksempel vil vi gerne kom-
me og hjælpe ældre med at 
bære varerne hjem, når de har 
været ude at handle,” siger 
Puk Paarup.

Enkelte skeptikere

Der er dog også enkelte, som 
er mindre begejstrede for 
projektet. 

Mens Lokalavisen Oden-
se besøger Odense Letbanes 
stand, er der en borger, som 
kommer hen til letbanens 
folk for at give udtryk for sin 
skepsis overfor projektet. Han 

stiller sig blandt andet kritisk 
overfor de trafikale proble-
mer, som byggeriet medfører, 
og de mange penge, som det 
koster.  

Puk Paarup forsvarer sig 
med, at letbanebyggeriet vil 
skabe vækst i de områder, 
som letbanen kører igennem. 
Den skeptiske mand ønskede 
ikke at blive interviewet til 
avisen.

Hvis du brænder inde med 
spørgsmål til Odense Letba-
ne, kan du møde dem til H.C. 
Andersen Julemarkedet igen i 
den kommende weekend.  

Letbanen besøger HCa-julemarked
Odense Letbane 
svarede på 
spørgsmål til 
julemarked 

Udstyret med gule ladcykler med kort over byggeriet stod Odense Letbane klar til at svare på spørgsmål.

Karin andersen
Munkebjerg

Hvad spurgte du letbanen om?
“Jeg skulle bare se, om der 

var kommet noget nyt. Jeg 
synes letbanen er en glimren-
de idé.”

Hvad kommer letbanen til at 
betyde for dig?

“Jeg går og cykler meget, 
men det vil da være fint at tage 
den en gang imellem.”

Bliver du generet af 
byggeriet?

“Overhovedet ikke”. 

Mogens Rasmussen
Dalum

Hvad spurgte du letbanen om?
“Jeg ville gerne sige tak til 

letbanefolkene. Jeg var inde og 
se bunkeren sammen med min 

Karsten Damgaard
Pårup

Hvad spurgte du letbanen om?
“Jeg var interesseret i, hvor 

den skulle gå henne, og om det 
passede ind i forhold til, hvor 
jeg bor.”

Hvordan kommer letbanen til 
at påvirke dig?

“Jeg kommer til at bruge 
den offentlige transport noget 
mere, når jeg skal ind til byen. 
Også i forhold til hvis børnene 
på et tidspunkt skal begynde 
på universitetet.” 

VOXPOP x  Odenseanerne tager gOdt imOd letbanen

dreng, og vi var med til at tæn-
de petroleumslampen og det 
hele. Jeg synes, det var flot, at 
letbanen lod os komme ind og 
se bunkeren”.

Hvad mener du om letbanen 
generelt?

“Det er ærgerligt, at det 
først kommer nu. Jeg kan godt 
forstå, at folk er gale over luk-
ningen af Thomas B. Thriges 
Gade, og at de ikke kan finde 
en parkeringsplads.” 

Er de trafikale vanskeligheder 
ikke et problem?

“Folk bliver nødt til at kom-
me ud af den hellige bil og 
bruge den offentlige transport 
noget mere”.

Vi har åbent
alle dage kl. 10-17

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

70 12 36 00

huset-middelfart.dk

28.000m2byggeudstillingi MiddelfartBliv klogere
på mulighederne
i din bolig

Inspiration tilen bedre bolig?
Vi har 10.000 ideer på lager
I gang med at bygge eller renovere din bolig? Så tag på opdagelsei HUSETs byggeudstilling, hvor vi har 28.000 m2 boligideermed alt det nyeste fra alle de førende leverandører.
Og du kan booke tid til rådgivning den 1. søndag i hver måned.

Badeværelser Udestuer Fritidshuse Installationer Belægningssten Tage Pavillioner
Gulve Facader Brændeovne Vinduer Carporte Køkkener EnergirenoveringVentilation Døre Hegn Facadebeklædning Mursten

RADISSON BLU H.C.ANDERSEN HOTELClaus Bergs Gade 7, DK-5000 Odense C, DenmarkT: +45 66 14 78 00 F: +45 66 14 78 90hcandersen@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-odense

MORT E N S
A F T E N M ENU
TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 BYDER RESTAURANT HANS CHRISTIANTRADITIONENTROVELKOMMENTIL EN HYGGELIG MORTENS AFTENI DEJLIGE OMGIVELSER.

SPRØDSTEGT ANDESTEG MEDTILBEHØR OG ANDESAUCEINKL. 1/2 FL . HUSETSVIN.TIL DESSERT SERVERES GAMMELDAGS ÆBLEKAGE, HEREFTER KAFFE/TE.
PRIS PR. PERSON KR. 298,-

BORDBESTILLING PÅ TLF. 66 14 78 00

➜ Odense Å er med sin 60 kilometer i længden Fyns længste vandløb. Onsdag den 4. november 2015
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Af: Thomas Juhl Bruun
Odense Letbane

Odense: Hvis man for et par uger siden kørte forbi bygge-pladsen på Ørbækvej, hvor der bliver lavet ny stitunnel under vejen, har man måske set en kæmpekran løfte rundt på nogle enorme betonrør.
Med cirka to meter i diame-ter kunne man tro, at det var elementer til den nye tunnel. Men det var det ikke. I stedet var der tale om en slags ”tunnel under tunnelen”.

Det var nemlig elementer til en såkaldt regnvandsledning, som 

skal løbe langs Ørbækvej - og som derfor skal lægges ned under den kommende stitunnel.
Regnvandsledningen er en del af fremtidens klimasikring og Odenses beredskab ved sky-brud.

Greb chancen
- I området omkring Rosen-gårdcentret er der store arealer, der er asfalterede eller bebyg-gede. For eksempel med store parkeringspladser, varehuse og industribygninger. Det gør det sværere at få vandet ledt væk, når det regner, forklarer Per Hallager, der er souschef 

hos Ressourcer & Anlæg ved Vandcenter Syd:
- Nu har vi chancen for at gøre noget ved det, fordi der skal anlægges letbane langs Ørbækvej. Vi begynder med at lægge røret under den kommende stitunnel ved L.A. Rings Vej, fordi det er nødven-digt at gøre nu, inden den nye tunnel skal bygges. Resten af regnvandsledningen fra ring-vejen til Nyborgvej forventer vi at etablere fra juni 2016, og så kan den aflede regnvandet 

fra letbanen og fra Ørbækvej.Den enorme regnvandsled-ning, der altså er et betonrør på to meter i diameter, skal med tiden lede vandet ud i Odense Å - og derfra ud i havet. 
Større rør er løsningenArbejdet på Ørbækvej er ikke det eneste, som Vandcenter Syd har planlagt i forbindelse med forberedelserne til letba-nen. Også på Østre Stationsvej bliver lejligheden benyttet, når der fra maj næste år skal om-

lægges vandrør.
- Her er der fælleskloake-ring. Det vil sige, at regnvand og spildevand løber i samme rør. Det er sådan, man gjorde i gamle dage, og derfor ses det ofte i centrum af byerne. Løs-ningen her er at gøre systemet større - altså at lægge nogle større rør, siger Per Hallager, souschef hos Vandcenter Syd.Samtidig fremhæver han selve letbanens kommende linjeføring, der kommer til at løbe i et otte meter bredt 

græstæppe gennem det meste af byen, som et godt bidrag til fremtidens klimasikring:
- Letbanens græsspor hjæl-per også. Når regnvand falder på letbanens spor, vil det i høj grad blive der. Ved hverdags-regn eller kraftig regn vil stort set alt blive opsuget af græs-tæppet. Ved egentlige skybrud kan det nok ikke følge med, for så går det stærkt - men det vil stadig være en stor hjælp, for jo mindre vand der presser resten af systemet, jo bedre.

Stor tunnel under tunnelen skal sikre Ørbækvej mod skybrud 

 ✪ Hvis man for et par uger siden kørte forbi byggepladsen på Ørbækvej, hvor der bliver lavet ny stitunnel under vejen, har man måske set 
en kæmpekran løfte rundt på nogle enorme betonrør. Det var elementer til en såkaldt regnvandsledning, som skal løbe langs Ørbækvej.  fOtO: 

Odense LetbAne

et tO meter bredt  betonrør langs Ørbækvej skal i fremtiden afvande området omkring Rosengårdcentret, når himlen åbner sig over det østlige Odense. 

røret bliver lagt  i forbindelse med, at Vandcenter Syd omlægger vandledninger som forberedelse til byens letbane

Odense bygger

Torsdag 10. december 2015
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Letbanen:  Efter planen 
skal letbanen være færdig 

og klar til brug 2-3 år før 

det nye OUH er færdig og 

indflytnings klar. De år let-

banen kører før OUH er 

 færdig, vil letbanen køre med 

et dundrende underskud. 

Nu er det nye OUH blevet 

forsinket med minimum 

2-3 år. Så i fem til seks år vil 

letbanen have et underskud 

på måske i gennemsnit 200 

 millioner pr. år eller i alt 

1-1,2 milliarder kroner.  
Det må selvfølgelig ikke 

ske. Så stands straks alt det 

arbejde man i øjeblikket  laver 

på og for letbanen (opgrav-

ning af gader og veje, om-

lægning af kabler mv.). Alt 

personale ved letbanen, lige 

fra manden på gaden med 

skovlen, entreprenøren med 

maskinerne samt kontor-

personale hele vejen op til 

og med direktøren kan ro-

ligt finde sig et andet  arbejde 

de næste 5-6 år. Så sparer 

Odense  Kommune altså 

1-1,2 milliarder  kroner. På 

lønnen? Nej, nej. Den bliver 

det samme.
Den bliver bare udskudt 

5-6 år. Men på driften sparer 

man altså over en milliard 

kroner. Og det kan man gøre 

helt uden at tage penge fra 

nogle andre. En ren gevinst. 

Er det ikke fantastisk?
Så, kære byrødder fra alle 

partier i Odenses Byråd, Lad 

ikke denne chance gå fra jer.

Udskyd øjeblikkeligt byg-

ningen af letbanen, så den er 

færdig til brug samtidig med 

nyt OUH.
De sparede penge kan 

 løbende anvendes  til mere 

personale i vuggestuer, børne-

haver, plejehjem, ældrefor-

sorg, samt flere lærere på de 

skoler, hvor de mangler dem.

Af Arne Nordgaard
Tåstrupvej 24, Otterup.

Letbanens økonomi

Besparelser: I år er Odense 

Kommune tidligt ude med 

julegaven til byens børn og 

unge. Efter en malplaceret 

gemmeleg med punktet sen-

der Børn- og Ungeudvalget 

besparelser på 30 millioner 

kroner til høring hen over 

jul og nytår. Men nok er nok. 

Det går ikke længere med at 

føde denne forvaltning med 

dens egen hale for at dække 

nødvendige udgifter. Det er 

alvor.
Jeg håber ikke, at Børn- og 

Ungeudvalget den 26. januar 

2016 træffer endelig beslut-

ning. Enhedslisten er ikke 

i udvalget og er principielt 

imod. Men mon et af de par-

tier, der sidder i udvalget vil 

vælge at bruge standsnings-

retten og bringe sagen i by-

rådssalen. Det er ikke bare 

et problem i en forvaltning. 

Det er en katastrofe for hele 

byen. Beslutningen skal træf-

fes åbent mens byens borgere 

ser på. Alle partier i byrådet 

må bekende kulør, så det bli-

ver klart, hvor meget alvor 

der er i deres ord om gode 

forhold for byens børn og 

unge og om at tiltrække flere 

familier til Odense. Det kan 

være at byrådet kan finde en 

ekstraordinær løsning i den-

ne ekstraordinær situation. 

Børnenes forvaltning bløder 

og har behov for hjælp. Den 

skal ikke tvinges til at skære i 

sig selv.

Af Reza Javid
Bjerggårdsløkken 74, Odense NØ, 

suppleant (EL) Odense Byråd

Alle må bekende kulør

Retsforbehold:  Da jeg læste Al-

fred Hansens indlæg 9.12. fik 

jeg en stærk fornemmelse af, 

at artiklen alene var udtryk for 

en slags politisk kommaret-

ning, der gik ud på at korrekse 

omkring, hvor mange forbe-

hold, Danmark havde fået 

afvist i EU. Nu tror jeg nok, 

at Jane Heitmann (V) selv er i 

stand til at tage denne halva-

kademiske diskussion. Men 

når AH to gange har været på 

banen med nejsigersynspunk-

ter i læserbreve, vil jeg da bede 

AH om her at redegøre for 

- på en forståelig måde - hvad 

han mener på EU-området.

Jeg ved jo, at AH er så gam-

mel, at han må huske Anden 

Verdenskrig, og jeg ved også, 

at AH igennem mange år har 

fulgt med i den offentlige de-

bat med mange synspunkter.

Denne gang mangler vi 

dog fra AH at få nogle klare 

og forståelige udsagn om, i 

hvilken retning Danmark og 

Europa bør bevæge sig set i 

lyset af den meget farlige ter-

rorisme og hastigt stigende 

indvandring (såkaldte flygt-

ninge og migranter i hobetal).

Af Uffe Clausen
Hjortevej 8, Korup

Politisk kommaretning
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Besparelser:  Da min søn Al-

fred for ca. to år siden star-

tede i vuggestue i Odense 

Kommune i en alder af seks 

måneder, var det i en tid med 

store besparelser i Børn- og 

Ungeforvaltningen.
Alfred er mælkeallergiker 

og skulle derfor have erstat-

ningsmælk på flaske. Der var 

dengang ikke ressourcer til at 

varme hans mælk i mikroov-

nen (20 sekunder), så han 

måtte drikke sin mælk kold. 

Børnene skulle også selv kun-

ne åbne deres madpakker og 

vi forældre skulle selv skifte 

sengetøjet i krybberne.
Nu skal der igen spares i 

Børn- og Ungeforvaltningen. 

Og igen vil det gå ud over 

kvaliteten på mange områ-

der, som vil ramme både pæ-

dagoger, forældre og i sidste 

ende børnene.
Kan det snart blive rin-

gere?
Var det ikke bedre at drop-

pe den meget omdiskuterede 

Anker Boye-Letbane (som 

bliver meget dyrere end først 

antaget), og i stedet bruge de 

mange milliarder på at op-

gradere vuggestuer, børne-

haver, skoler samt idrætsfa-

ciliteter?
Det ville bestemt være til 

større gavn for byens bor-

gere.
Odense er og forbliver for 

lille til en letbane, når bus-

serne i forvejen kører halv-

tomme rundt.
Hvem er det som i sidste 

ende ønsker denne letbane? 

Politikerne eller byens bor-

gere? Jeg tror efterhånden 

mere på julemanden end på 

en sandfærdig politiker.
Jeg er simpelthen så træt af 

at høre om besparelser, når 

politikerne selv kan brænde 

flere hundrede tusinder kro-

ner af på f.eks. tåbelige tele-

fonregninger og lyver og be-

drager og selv vil have mere 

og mere.

Af Rene Tofteskov Rasmussen

Skibhus Skovly 17, Odense C

Drop letbanen og drop forringelserne

Steen Møller

SynSpunkt

Vi oplever med  jævne mel-

lemrum, at fynske kom-
muner bruger penge på 
reklamebureauer, eksterne 

konsulenter og andet godt 

i jagten på at tiltrække nye 

borgere fra nabokommu-

nerne. En øvelse, der – hvis 

den overhovedet virker – 

nærmest kun er til fordel for 

ejendomsmæglere og flyt-

tefirmaer. For få andre har 

glæde af en intern kamp om, 

hvor fynboerne skal bo.
For mig var det baggrun-

den for at hive forslaget om 

én fynsk kommune frem i 

lyset. Vel er det kun 10 år 

siden, vi sidst oplevede en 

kommunalreform, der me-

get tiltrængt reducerede an-

tallet af fynske kommuner 

fra 32 til 10. Desværre er det 

af mange grunde mere aktu-

elt end nogensinde at få det 

fynske samarbejde op i gear.

 
I hele landet  arbejder kom-

munerne sammen i såkaldte 

business-regioner, og kun 

på Fyn oplever man – i Ud-

vikling Fyn – at ikke alle 
kommuner vil være med. 

Når man ser bort fra Mid-

delfart, som er en del af det 

ekspanderende Trekantom-

råde, så har hele fire ud af ni 

kommuner valgt at sige nej 

til at indgå i det forpligtende 

fynske samarbejde. 

Et samarbejde vi har be-

hov for netop pga. den sta-

digt stigende konkurrence 

om at tiltrække fremtidens 

virksomheder og borgere. 

Er det ikke på tide at stoppe 

kampen om, hvordan kagen 

skal fordeles mellem de fyn-

ske kommuner, og i stedet 

starte kampen for at gøre 

kagen større?
 
Én fynsk kommune  er ikke 

en utopisk fremtidsdrøm, 

men et absolut realistisk 

fremtidsscenarie inden for 

de næste 10 år. En af de al-

lervigtigste forudsætninger 

er sammenhængskraft; det 

oplever man tydeligst i de 

nye kommuner, der ikke har 

det. Men netop den har Fyn, 

vi er fynboer. Vi har fynske 

medier, der ikke bare er 
dannet til lejligheden, men 

er opstået naturligt, fordi 

Fyn og øer hænger sammen.

Og vi hænger sammen – 

det, der er godt for én del af 

Fyn, gavner også resten af 

Fyn. En fynsk virksomhed 

og en fynsk arbejdstager har 

ikke behov for kommune-

grænser, ja faktisk ser begge 

parter på nærmest alle an-

dre forhold, når virksomhe-

den skal finde arbejdskraft, 

og den ledige skal finde job. 

Vi er nemlig det, der hedder 

ét arbejdskraftopland. Der-

for er det i dag også ligegyl-

digt om virksomheden lig-

ger på den ene eller anden 

side af kommunegrænsen, 

for den vil sikre arbejdsplad-

ser til hele området.
 
når vi bliver én  fynsk kom-

mune kan vi forene og 

målrette vores indsats og 

ressourcer. Indsatsen for det 

tredje spor på motorvejen, 

afskaffelse af broafgiften på 

Storebælt og andre fælles 

fynske ønsker på Christi-

ansborg. De ressourcer vi 

bruger i kampen med andre 

regioner i Danmark og i 
udlandet om at sikre fremti-

dens vækst og udvikling.
Og vi kan holde op med 

at gøre alting hver især. Vi 

kan tillade os at satse på det, 

de enkelte byer og områder 

på Fyn er bedst til og egner 

sig bedst til. Med én stor by, 

mange historiske købstæder, 

levende landdistrikter, det 

sydfynske øhav, herregårde-

ne og en fantastisk kystlinje, 

har vi tilsammen det hele på 

Fyn og omliggende øer, og 

dermed alle forudsætninger 

for at klare os fantastisk, hvis 

vi forener kræfterne. Det 

kunne vi jo passende gøre 

ved at arbejde hen imod en 

stærk fynsk kommune. 

Af Steen Møller (K)
rådmand, Beskæftigelses-  

og Socialforvaltningen,  

Odense Kommune

I avisen i morgen  bringer 

 Fyens Stiftstidende fire sider 

med læsernes reaktioner  

på forslaget om Fyn som en 

kommune.

En stærk fynsk kommune

[ Er det ikke 
på tide at stoppe 
kampen om, 
hvordan kagen 
skal fordeles 
mellem de fynske 
kommuner, og 
i stedet starte 
kampen for 
at gøre kagen 
større?
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Se fl ere illustrationer fra letbanen - og se dem i stor størrelse - og læs vores store tema 
om letbanen, blandt andet med besøg i en række europæiske byer med letbaner.

Odense:  April - og dermed 
byggestart på Odenses let-
baneprojekt til tre milliarder 
kroner - nærmer sig hastigt, 
og projektet begynder nu for 
alvor at tage form.

En række nye illustratio-
ner, der viser, hvordan letba-
nen kommer til at tage sig ud 
i byen, som ikke tidligere har 
været vist, blev i går præsen-
teret for Odense Byråd på en 
lukket byrådsorientering, og 
et af de gennemgående træk 
er, at letbanen får et ganske 
grønt udtryk.

Dels med græs mellem spo-
rene - undtagen på de dele af 
ruten, hvor der laves en be-
lægning med natursten (bl.a. 
i bymidten) - og ikke mindst 
med græs på tagene af letba-
nestationerne.

- Det grønne præg virker 
lækkert, lød det i aftes fra by-
rådsmedlem Anders W. Ber-
thelsen (S), der er godt tilfreds 
med den stil og det design på 
letbanen, der arbejdes med.

Grønne tage med et 
Det samme er rådmand for 
trafi kområdet Jane Jegind 
(V).

Det grønne skal dels sende 
et signal om en miljørigtig 
transportform, men har også 
et mere konkret formål, og 
det falder i rådmandens smag.

- Ideen om at lave tage med 
græs for at absorbere regn-
vand, synes jeg er rigtig god, 
siger hun.

Anders W. Berthelsen me-
ner, at de mange nye træer, 
der plantes, kommer til at un-
derstøtte det grønne indtryk.

- Godt nok fældes der en 
del træer, men for hvert træ, 
der forsvinder, kommer der 
to nye. Jeg tror, det bliver fl ot, 
siger han. 

Steen Møller (K), tidligere 
rådmand for by- og kultur-
området og nu social- og 
arbejdsmarkedsrådmand, 
glæder sig over det grønne 

Letbanen 
får et 
grønt 
udtryk

Letbanens design
Forsiden af denne sektion

 ■Græs på tagene, græs langs sporene og 
dobbelt så mange træer som i dag. Er der en 
ting, der går igen, i det design af letbanen, som 
blev præsenteret i går, så er det farven grøn

indtryk, græsset mellem spo-
rene på størstedelen af letba-
neruten giver.

- Men det er vigtigt, at vi 
sørger for en ordentlig drift 
på græsarealerne. For græsset 
må ikke blive for langhåret, 
siger han og glæder sig også 
over, at der er tænkt over at 
indpasse letbanen i byen på 
en efter hans opfattelse vel-
lykket måde.

- Nu skal man ikke lade sig 
forblænde af sådan nogle vi-
sualiseringer. Men jeg synes, 
det er lykkes på en meget fi n 
måde at få letbanen til at ind-
gå i sammenhæng med det 
eksisterende byggeri.  

De overordnede streger
Ifølge Steen Møller er det de 
overordnede principper for 
stil og design, der er lagt ud 
nu, som de konsortier, der 
ønsker at byde på opgaven 
med at bygge letbanen, skal 
leve op til.

Alex Ahrendtsen (DF), der 
er voldsomt begejstret, hæf-
ter sig ved, at der efter hans 
opfattelse er en rød tråd i pro-
jektet. Og stationernes ud-
formning er meget vellykket, 
mener han.

- Jeg synes, der er en lethed 
i designet.

Alex Ahrendtsens ene-
ste anke går på området ved 
Odense Banegård Center, 
hvor han mener, at banegår-
den fremstår som ”en mur”.

- Det er ikke noget, letba-
nen kan gøre noget ved, da 
banegården jo ejes af ATP. 
Men jeg vil da kraftigt op-
fordre til, at ATP medvirker 
til at ændre på banegårdcen-
trets facade, så vi får den mur 
brudt lidt op og gjort mere 
menneskelig, siger han.

Når letbanebyggeriet be-
gynder om cirka tre måneder, 
handler det i første omgang 
om at få fl yttet underjordiske 
forsyningsledninger for vand, 
varme, el, telekabler osv.

Fra 2016 ventes selve etable-
ringen af skinner, kørelednin-
ger og stationer at gå i gang.

Af Rune H. Blichfeldt
rkr@fyens.dk

 ■På Vestre Stationsvej er der græs mellem sporene, men 
græsset afl øses af natursten, hvor Vestre Stationsvej bliver til 
Østre Stationsvej ud for Kongensgade.

 ■Letbanen dre-
jer fra Albanigade 
ind over Benedikts 
Plads. 
- Pladsen bliver 
mere harmonisk. 
I dag er den bare 
en ø mellem nog-
le veje, men den 
bliver til et byrum, 
og der opstår en 
meget bedre sam-
menhæng, siger 
Anders W. 
Berthelsen (S).

 ■På Nyborgvej placeres letbanen midt i vejbanen, mens den 
andre steder placeres i den ene side.
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Synes du generelt, at det er positivt eller negativt, at der anlægges en letbane i Odense?

’Jeg har forståelse for, at der kan forekomme gener i perioden fra 2015-2020 i forbindelse med 
anlæggelsen af letbanen, da jeg mener, letbanen vil give fordele på længere sigt...’

Meget positivt

Positivt

Hverken positivt eller negativt

Negativt

Meget negativt

Ved ikke

Helt enig

Overvejende enig

Hverken enig eller uenig

Overvejende uenig

Helt uenig

Ved ikke

Borgere               Erhverv

Borgere               Erhverv



37

Odense Letbanes Netværk er en samling af nogle af 
byens fremtrædende erhvervs- og kulturpersonligheder. 
Netværket mødes jævnligt som her, hvor Thomas Potter, 

tidligere teknisk chef for Bergen Bybane, holdt oplæg.

>>

>>

Medarbejdere fra letbanen har været til stede ved flere 
store arrangementer i byen, for eksempel H. C Andersen-
julemarkedet, som ses herover, samt Kulturnatten og 
Havnekulturfestivalen. De specialfremstillede eventcykler 
med mobiludstilling er et sikkert trækplaster.

>>

Odenseanerne er fortsat positivt stemt over for letbanen. Og 
mange har forståelse for midlertidige gener på kort sigt, fordi de 
kan se fordele på lang sigt. Det var et par af konklusionerne i en 
meningsmåling, som Megafon gennemførte i slutningen af 2015. 
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PEJLEMÆRKER I DE KOMMENDE ÅR

MARTS 2016 Prækvalifikation på de syv anlægsentrepriser i Civil Works bliver afsluttet. Entreprenørerne bliver udpeget, 
  efterhånden som anlægsarbejdet skal sættes i gang frem til 2018.
  
MAJ 2016 Letbanearbejdet stiger i intensitet, når ledningsflytningerne går i gang på Østre Stationsvej. Det stiger yderligere i 
  intensitet frem mod slutningen af 2017, hvor der arbejdes samtidig på 11 strækninger gennem byen.

AUGUST 2016 Det bliver for første gang synligt i gadebilledet, hvordan letbanen vil tage sig ud og forløbe gennem Odense, når der 
  skal anlægges nye veje, cykelstier og fortove i forbindelse med Civil Works-entreprisen på Ørbækvej Syd/
  Campusvej. 

ULTIMO 2016 Det sidste arbejde med at forberede byen og vejnettet til letbanen med nye broer og tunneller bliver afsluttet.

PRIMO 2017 Efter en lang og grundig udbudsproces bliver den endelige leverandør på henholdsvis letbanevogne og 
  transportsystemet udpeget. 

ULTIMO 2017  De sidste ledningsflytninger bliver afsluttet. Herefter forestår der kun anlægsarbejde i Odenses gader.

FRA 2018  Der skal lægges skinner samt etableres kørestrøm, signalsystemer og stationer.

FRA 2019  De nye letbanevogne skal prøvekøres på de færdige strækninger.    

ULTIMO 2020  Odense letbane åbner og går i drift. 
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