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1. Forord

Parkering er et emne som alle har en mening om. Det gælder både
borgere, private, erhvervsdrivende og politikere. Emnerne og ønskerne
dækker bredt, lige fra parkeringsmuligheder foran butikker langs de
offentlige veje, til holdninger for prisniveauet for betalingsparkering i
Svendborg bymidte.
Der er altså mange interesser og holdninger som Svendborg Kommune skal tage i betragtning.
Parkeringsforholdene i Svendborg Kommune og især i Svendborg bymidte har stor betydning for, at byen kan være velfungerende. Gode
parkeringsmuligheder er med til at sikre dette. Det er samtidig vigtigt at
antallet af bilister der søger efter en ledig parkeringsplads mindskes,
og at søgetiden for bilisten bliver så kort som muligt. Desuden ønskes
det at bymidten påvirkes mindst muligt af den tunge trafik og at cykeltrafikken fremmes.
Parkeringsstrategien for Svendborg Kommune sætter fokus på de næste 2 års udvikling af parkeringsforholdene i Svendborg bymidte. Strategien danner de overordnede rammer for en konkret handlingsplan,
som har til formål at sikre parkeringsudviklingen i Svendborg bymidte
til gavn for kommunens borgere, handlende og erhvervsdrivende.
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2. Baggrund

Siden 2007 er bilejerskabet i Svendborg steget med ca. 10 %1, og
samtidig er parkeringspladserne på Torvet og Ramsherred midlertidig
nedlagt i forbindelse med ombygning i forhold til projektet ”Den grønne
Tråd”. Der er skaffet midlertidige erstatningspladser langs trafikringen.

I 2008 udarbejdede Svendborg Kommune en Strategi – og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte, i samarbejde med Grontmij/Carl Bro.
Baggrunden for planen var, at Svendborg Byråd i 2003 besluttede at
overskuddet fra parkeringsindtægterne skulle målrettes byens rum og
pladser, herunder etablering af et eventuelt parkeringshus. Betaling for
parkering blev indført for at regulere bilisternes adfærd i forhold til parkering.

Det kommende parkeringsmønster og parkeringsbehov efter ombygningen af Torvet og Ramsherred, tænkes indarbejdet i en kommende
Parkerings – og handlingsstrategi. Denne udarbejdes ud fra analyser
der tager udgangspunkt i det ændrede parkeringsmønster samt fremtidige udviklingsplaner. Den kommende strategi – og handlingsplan skal
omhandle hele Svendborg Kommune, og ikke blot Svendborg bymidte.

Siden strategi – og handlingsplanen blev vedtaget i 2008, er der på
parkeringsområdet sket en gradvis udvikling. Blandt andet er der sket
en ændring i forhold til budgettet, så indtægterne fra betalingsparkering
i dag kun må anvendes til drift og vedligeholdelse af betalingsparkeringspladserne, og ikke må målrettes byens rum og pladser som tidligere.
I forhold til Kommuneplanen 2013-25 er det på parkeringsområdet byrådets mål at:
 Kommuneplanen indeholder en trafiring rundt om bymidten,
hvorfra det skal være nemt at overskue parkeringsmulighederne og finde frem til ledige pladser. Byrådet vil arbejde for udvidelse af parkeringsmulighederne, herunder et parkeringshus i
tilknytning til trafikringen. For at opfylde behovet for parkeringspladser i bymidten skal zonen for betalt parkering endvidere udvides og differentieres, og i takt med etablering af flere pladser,
er det et mål at friholde Torvet for biler.
 Den tunge trafik begrænses til trafikveje og i størst muligt omfang holdes udenfor Svendborg Bymidte.
Strategi- og handlingsplanen for parkering i Svendborg Bymidte fra
2008, er indarbejdet i kommuneplanen.
1
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3. Resume

På kommunens p-pladser gælder andre vilkår for parkering for personer med parkeringskort til handicappede, og der etableres løbende flere handicapparkeringspladser i takt med behovet.

I takt med byens udvikling er der de seneste år sket en gradvis udvikling af parkeringsbehovet i Svendborg bymidte. For at tage højde for
dette samt de kommende udviklingsplaner for bymidten og havnen,
danner parkeringsstrategien de overordnede rammer for parkeringsudviklingen i Svendborg bymidte de kommende 2 år.

For at fremme cyklismen i Svendborg bymidte, indarbejdes der i kommunens cykelhandlingsplan forslag til kommende parkeringsanlæg til
cykler.

Svendborg bymidte er inddelt i 2 zoner.
Kommunens betalingspladser er beliggende indenfor disse zoner, og
p-pladserne i zone 2 er overvejende langtidsparkeringspladser, mens
pladserne i zone 1 er til korttidsparkering.

I hele Svendborg Kommune kontrolleres de offentlige veje, p-pladser
og private fællesveje af kommunale parkeringsvagter og politiet. Kontrollen foretages på baggrund af kommunens bekendtgørelse for
standsning og parkering samt færdselsloven.

I Svendborg bymidte er der i dag ca.1646 offentlige p-pladser primært
beliggende i zone 1 og 2. På ca. 556 af pladserne er der indført betaling for parkering.
Ud af de 1646 p-pladser er ca. 1290 af pladserne til langtidsparkering,
hvor det er muligt at parkere i minimum 2 timer.
Ud over de offentlige p-pladser, er der ca. 462 private p-pladser som er
offentligt tilgængelige.

Det fremtidige parkeringsbehov i Svendborg bymidte afhænger af de
kommende udviklingsplaner for bymidten og havnen.
Som en del af de kommende udviklingsplaner for, skal der i takt med
udviklingen etableres erstatningspladser, så parkeringsforholdene i
Svendborg bymidte sikres.

I forhold til kommunens betalingsparkering skal der hvert år vedtages,
om betalingsparkeringen skal føres i en balanceordning eller en loftordning det efterfølgende år
Det er muligt for borgere og erhvervsdrivende at købe parkeringslicenser gældende til p-pladser i zone 1 og 2. Disse licenser vurderes løbende.
I Svendborg bymidte er opsat parkeringssøgesystem, så det er nemmere for bilisterne at finde frem til de enkelte pladser samt orientere
sig om, hvor der er ledige p-pladser i området. Parkeringssøgesystemet er med til at mindske den parkeringssøgende trafik i bymidten.
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4. Nuværende parkeringsforhold i Svendborg bymidte
4.1. Fordeling af offentlige p-pladser
I Svendborg bymidte er parkeringspladserne inddelt efter forskellige
tidsrestriktioner, samt om der er betaling på p-pladserne.
Betalingspladser:
På en del af de større og mest bynære p-pladser er der betalingsparkering i et givent tidsrum. I dette tidsrum er det kun lovligt at parkere,
hvis bilisten har indløst en gyldig parkeringsbillet ved en af p-pladsens
parkeringsautomater.

P-pladser med betalingsparkering
P-pladser uden betalingsparkering

Antal pladser
556
1090

Andel i %
34
66

P-pladser med korttidsparkering
P-pladser med langtidsparkering

Antal pladser
356
1290

Andel i %
22
78

Ud af de 356 p-pladser med korttidsparkering er 27 pladser placeret
langs vejen i Møllergade. For at få færre bilister til at parkere i zone 1,
er en mulighed at ændre de nuværende korttidsparkeringspladser i
Møllergade til langtidsparkeringspladser med en restriktion på 2 timer.

Tidsbegrænsede p-pladser:
Tidsbegrænsninger er den mest anvendte form for regulering på parkeringspladserne. Her er der ved skiltning angivet hvor længe det er
tilladt at parkere på p-pladsen. En stor del af de tidsbegrænsede ppladser findes langs vejene. Tidsbegrænsningen opdeles i korttidsparkering og landtidsparkering, hvor langtidsparkering giver mulighed for
at parkere i minimum 2 timer.
Der er i dag ca. 1646 offentlige p-pladser i Svendborg bymidte. (En
fordeling af pladserne i forhold til antal, beliggenhed og tidsrestriktioner
ses på bilag 1 og 2)
Opgørelsen over de offentlige p-pladser i Svendborg bymidte, tager
højde for ombygningen af Torvet og Ramsherred. De tidligere p-pladser på Torvet og Ramsherred er derfor ikke medregnes i opgørelsen.
Betalingspladserne hvor de første 2 timers parkering er betalingsfri er
medregnet som langtidsparkering,

De offentlige p-pladser fordeler sig som følgende:
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4.2. Zoneinddeling

Pladserne fordeler sig som følgende:

Svendborg bymidte er inddelt i 2 zoner. (En skitsering af zonerne er
vist på bilag 1 og 2)

P-pladser i Zone 1
P-pladser i Zone 2
Optalte p-pladser
udenfor zonerne

Zone 1, dækker de mest centrale og bynære pladser. I denne zone
findes der ikke private parkeringspladser med betaling. Pr. 10.03.2014
er parkeringstaksten i zone A er 12 kr. i timen.
I zone 1 er taksten fastsat ud fra, at det er her de mest centrale og efterspurgte pladser er beliggende. Taksten er fastsat så antallet af bilister der leder efter en plads reduceres, som følge af mindre parkeringssøgetrafik. Formålet med den højere takst i zone 1 er også, at
bilisterne fra starten af parkeringssøgningen vælger en af de gratis
eller billigere parkeringspladser lidt længere væk, så zone 1 belastes
mindst muligt i forhold til parkering og parkeringssøgetrafikken.
Zone 2, dækker området indenfor vejene, Dronningemaen - Viebæltet Vestergade - Nannasvej - Lundevej - Valdemarsgade - Jernbanegade Frederiksgade - Jessens Mole - Kloster Plads - Toldbodvej - Dronningemaen. Det er her de større offentlige parkeringspladser ligger, hvorpå der enten er gratis parkering, eller en lavere parkeringstakst end i
Zone 1. Pr. 10.03.2014 er parkeringstaksten i zone B er 8 kr. i timen,
dog er de første 2 timers parkering gratis.
Det er målet med zone 2, at det er her de bilister der arbejder i byen,
eller skal parkere længere tid (f.eks. pendlere) vælger at parkere. Herved frigives der flere pladser i zone 1, så handlende til byen, eller andre med kortere ærinder, har nemmere ved at finde en central parkeringsplads.
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Antal pladser
162
924
560

Andel i %
10
56
34

4.3. Belægningsprocenter på p-pladserne

Belægningsprocent

50
70
60

57
73
65

37
58
48

Lørdag

%
34
66
100

Aften

Belægningsprocenterne er opgjort på hverdage i 3 udvalgte tidsrum:
 Morgen beskriver kl. 09.00 – 11.00, hvor de fleste beboere er
taget på arbejde og pendlere til bymidten er mødt.
 Eftermiddag beskriver kl. 13.00 – 15.00, hvor beboere er på arbejde, pendlere til bymidten er på arbejde og handlende besøger butikker. Tidsrummet beskriver ikke nødvendigvis det maksimale parkeringsbehov.
 Aften beskriver kl. 19.00 - 21.00, hvor beboerne er hjemme, og
hvor ingen pendlere og handlende er i bymidten.

Antal
556
1090
1646

Eftermiddag

Alle p-pladser
Med betaling
Uden betaling
Samlet

Formiddag

På de større offentlige p-pladser i Svendborg bymidte opgøres belægningsprocenten for de enkelte p-pladser løbende. Belægningsprocenten udregnes på baggrund af optællinger af antallet af parkerede biler
på de enkelte pladser.

96
65
81

Belægningsprocent

73
64
69

74
39
57

Lørdag

72
58
65

Aften

%
22
78
100

Eftermiddag

Belægningsprocenterne er på p-pladserne med dynamisk parkeringssøgesystem opgjort tirsdag og lørdag i uge 25 eller 26 i 2013.
Belægningsprocenterne på de øvrige større p-pladser er opgjort som
et gennemsnit af løbende registreringer i 2013.

Antal
356
1290
1646

Formiddag

Alle p-pladser
Korttidsparkering
Langtidsparkering
Samlet

85
70
78

Belægningsprocent

68
-

70
-

62
-

Lørdag

%
94
6

Aften

9

Antal
152
10

Eftermiddag

P-pladser i
zone 1
Med betaling
Uden betaling

Formiddag

(En fordeling af pladserne i forhold til belægningsprocenten er vist på
bilag 3 til bilag 6)

100
-

Belægningsprocent

Belægningsprocent

69
69

75
75

87
71
79

87
72
80

69
69

Lørdag

10

%
4
96
100

Aften

67
70
69

Antal
24
536
560

Eftermiddag

17
17

P-pladser udenfor zoner
Korttidsparkering
Langtidsparkering
Samlet

Formiddag

67
55
61

74
74

Belægningsprocent

Lørdag

67
45
56

Aften

%
62
38
100

Eftermiddag

Antal
574
350
924

Formiddag

P-pladser i
zone 2
Korttidsparkering
Langtidsparkering
Samlet

73
73

Lørdag

%
0
100
100

Aften

95
52
74

Antal
0
560
560

Eftermiddag

12
48
30

P-pladser udenfor zoner
Med betaling
Uden betaling
Samlet

Formiddag

47
70
59

Lørdag

37
63
50

Aften

%
44
56
100

Eftermiddag

Antal
404
520
924

Formiddag

P-pladser i
zone 2
Med betaling
Uden betaling
Samlet

Belægningsprocent

87
71
79

4.4. Fordeling af private parkeringspladser

kun politiet eller de kommunale p-vagter, der kan pålægge en afgift,
hvis færdselsloven ikke respekteres.
På de private p-pladser kan gælde andre regler end på de offentlige ppladser, og det er den enkelte bilister der skal orientere sig om pladsens regler inden parkering.

I Svendborg bymidte findes en del større private p-pladser der er offentlig tilgængelige for alle. Private offentlige tilgængelige p-pladser
skal skiltes med parkeringstavler i sort/hvid og ikke blå/hvid som på de
offentlige pladser. (En fordeling af pladserne i forhold til antal og beliggenhed ses på bilag 1 og 2)

Private p-pladser, offentlig tilgængelige.

Antal pladser
462

5. Betalingsparkering

Andel i %
100

Betaling for parkering anvendes på p-pladser, hvor det ønskes at regulere bilisternes adfærd i forhold til parkeringsmønster. Dette sker i samråd med politiet.
På en del af kommunens pladser i Svendborg bymidte opkræves der
betaling for parkering. Rundt på de enkelte p-pladser er der opsat betalingsautomater. Ved automaterne er der mulighed for at betale med
mønter eller betalingskort.
Betales der med mønter betales der for den tid bilisten påregner at
parkere (forudbetaling), mens der ved brug af betalingskort betales for
den tid der faktisk er parkeret (bagudbetaling).
Indenfor se seneste 2 år er alle betalingsautomaterne blevet sat i stand
så de i dag er mere driftsikre.
På betalingsparkeringspladserne i zone 2, hvor de første 2 timers parkering er gratis, fratrække taksten for de første 2 timer automatisk når
der betales med mønter eller betalingskort. Alternativt kan bilisterne
trække en parkeringsbillet i betalingsautomaten, som er gyldig i 2 timer, og hvor det ikke er nødvendigt at anvende mønter eller betalingskort for at trække en parkeringsbillet.

Ud over de 462 private p-pladser der er tilgængelige for alle, findes der
i Svendborg bymidte også en række private pladser, som det er muligt
at leje af pladsens ejer.
De offentlige tilgængelige private p-pladser administreres ikke af
Svendborg Kommune men kun af pladsens ejer.
På de fleste af de private p-pladser har ejeren af arealet indgået en
privat aftale med et parkeringsselskab om at føre betalingsparkering
på pladsen.
På pladserne er det de private parkeringsvagter der pålægger en afgift,
hvis bilisten ikke betaler for parkeringen. De private vagter kan derimod ikke pålægge en afgift, hvis bilisten overtræder færdselsloven,
med mindre der er korrekt skiltet(sort/hvide tavler) med andet. Er der
f.eks. skiltet med, at det ikke er tilladt at parkere udenfor p-båse, kan
de private vagter håndhæve dette. De private vagter kan kun pålægge
afgifter for overtrædelse af de parkeringsregler der fremgår tydeligt ved
skiltning.

Balanceordning
Svendborg Kommune har siden 2012 valgt at føre betalingsparkeringen efter en såkaldt balanceordning. Dette betyder at de indtægter
kommunen får fra betalingsparkering samt ved salg af parkeringslicenser, hvert år skal anvendes på at drifte og vedligeholde kommunens

Hvor p-pladsen er afmærket efter færdselsloven (blå/hvide tavler), dvs.
at pladsen er afmærket med afstribning, parkeringsskilte m.m. er det
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betalingspladser. Indtægterne må ikke anvendes andre steder i kommunens budget.
Det vil sige at indtægterne fra betalingsparkering i dag anvendes til
den daglige drift af pladserne(fejning, snerydning m.m.), en del af parkeringsvagterne og det administrative personales lønninger og istandsættelse af betalingspladserne.
Fra 2015 trænger ingen af kommunens nuværende betalingspladser til
istandsættelse, og indtægterne fra de nuværende betalingspladser kan
derved ikke opbruges af udgifterne til driften af pladserne. Skal betalingsparkeringen fremadrettet føres i en balanceordning, vil det være
nødvendigt at sænke parkeringstaksterne markant. Alternativet er at
regulere parkeringsmønstret på flere p-pladser ved at indføre betalingsparkering. Disse pladser vil så også kunne medtaget under balanceordningen.

betyde at kommunen det efterfølgende år vil blive trukket i statstilskud.
Skal de nuværende indtægter justeres så loftindtægten ikke overskrides, vil det betyde at de nuværende takster skal nedsættes markant,
eller der ikke skal være betaling på en del af de nuværende betalingspladser.
Byrådet skal hvert år vedtage, om de ønsker at føre kommunens betalingsparkering i balanceordningen eller loftordningen det efterfølgende
år

Fremadrettet er der mulighed for at indføre betaling for parkering på ppladserne Dronningegården og Naturama i zone 2, og udenfor zonen
er der mulighed for at indføre betaling på Stenpladsen. Ved indførelse
af betaling, vil det være muligt for kommunen at regulere bilisternes
adfærd så der sikres en løbende udskiftning af parkerede biler på pladserne.
Indføres der over de kommende år ikke betaling på pladserne, vil det
betyde at budgettet til istandsættelse skal findes via anlægsmidler.
Inden der kan indføres betaling på pladserne, vil det kræve at der opsættes nye automater og skiltning på pladserne. Dette er ikke muligt at
dække via balanceordningen da det er nyanlæg og ikke drift og vedligeholdelse
Loftordning
En anden mulighed til at føre kommunens betalingsparkering i en balanceordning, er en såkaldt loftordning.
Ved loftordningen er der et loft for, hvor meget kommunen årligt må
have i indtægter fra betalingsparkering. Overskrides dette loft vil det
12

6. Parkeringslicenser

Behovet og antallet af de enkelte licenser vurderes løbende i forhold til
borgerne og de erhvervsdrivendes ønsker. Dispensationen kan søges
til alle offentlige p-pladser, dog ikke på Torvet og Centrumspladsen.

I Svendborg Kommune er det muligt at købe parkeringskort, der giver
indehaveren af kortet mulighed for at parkere på andre vilkår på en del
af kommunens parkeringspladser og på de tidsbegrænsede pladser.
Parkeringslicens:
Beboere og erhvervsdrivende med adresse indenfor zone 1 eller zone
2, kan købe en licens, som giver ret til at parkere uden tidsbegrænsning på de offentlige parkeringspladser, som er beliggende i zone 2.
Licensen kan anvendes i et afgrænset område indenfor zone 2 i
nærheden af indehaverens adresse.
For at de erhvervsdrivende kan købe en licens, må køretøjet alene
anvendes erhvervsmæssigt, og ikke privat.
Formålet med licenserne er at give indehaveren adgang til at parkere
på lempeligere vilkår i nærheden af deres adresse.
Månedskort:
Kortet kan erhverves af alle, og er gældende for parkering på de offentlige betalingspladser i zone 2. Kortene er ikke gældende på betalingspladserne i zone 1, da disse pladser ønskes belastet mindst muligt i forhold til langstidsparkering.
Formålet med månedskortene baseres på at opnå den ønskede adfærdsregulering i forhold til valg af p-plads i zonerne, så flere bilister
vælger at parkere udenfor zone 1.
Parkeringsdispensation:
Dispensationen kan søges til firmabiler i forbindelse med udførelse af
arbejdsopgaver. Køretøjet skal være nødvendigt, for at den pågældende opgave kan udføres. Dispensationen kan ikke gives i parkeringsøjemed eller som en generel dispensation. Der skal søges til den enkelte
arbejdsopgave og dennes varighed.
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7. P-søgesystemet
Det er vigtigt at parkeringssøgesystemet hele tiden opdateres, så der
er tydelig henvisning til de centrale og større parkeringspladser, så
parkeringssøgetrafikken mindskes.

Parkeringssøgesystemets(parkeringsinformationssystemets) funktion
er at gøre det lettere for bilisterne at finde parkeringspladserne og
mindste unødig parkeringssøgende trafik, så gaderne i bymidten belastes mindst muligt.
For at forbedre henvisningen til bymidtens større p-pladser og lede
bilisterne via de større veje til p-pladserne, henvises der allerede til
nærmeste p-plads fra p-søgeringen(den indre ring) om bymidten. P-søgeringen omfatter gaderne: Dronningemaen, Viebæltet, Vestergade,
Valdemarsgade, Jernbanegade, Klosterplads og Toldbodvej. De vigtigste adgangsveje til p- søgeringer er Vestergade, Johannes Jørgensensvej, Voldgade, Nyborgvej og Møllergade.
Der findes to typer parkeringsinformationssystemer i Svendborg, et
stationært og et dynamisk system.
Det dynamiske system består af række informationstavler, der henviser til den enkelte plads, og angiver om der er ledige p-pladser. Systemet opsamler løbende oplysninger om antallet af biler på de enkelte
pladser, og indsamler derved oplysninger omkring belægningsprocenten time for time.
P-søgesystemet til pladserne er meget nedslidt, og i 2014 opstartes en
istandsættelse af systemet. Istandsættelsen opdeles i 2 etaper, hvor
etape 1 omfatter p-søgesystemet der henviser til betalingspladserne,
mens etape 2 omfatter henvisningen til de nuværende betalingsfrie ppladser.
Det stationære informationssystem består af almindelige blå/hvide
henvisningstavler, der har til formål at lette adgangen til de enkelte
parkeringspladser, for bilister uden lokalkendskab. I 2014 opsættes der
supplerende henvisningstavler til p-pladserne så turister og besøgende
til midtbyen, får nemmere ved at finde p-pladserne.
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8. Parkeringsfond

9. Parkering for personer med handicapkort

Parkeringsfonden for Svendborg Kommune anvendes ved nybyggeri
(herunder tilbygning), men også hvor anvendelsen af et eksisterende
byggeri ændres.
Hvis det ikke er muligt for ejeren at opfylde de krav der er til placering
og antal af parkeringspladser, har kommunen mulighed for at dispensere fra disse krav, mod at der indbetales til kommunens parkeringsfond.

I Svendborg Kommune har bilister med et parkeringskort til handicappede nogle særlige muligheder for parkering på alle de offentlige ppladser.
Der må parkeres 15 minutter på:




Det er så kommunens opgave at der etableres parkeringspladser inden for en rimelig afstand fra den bidragsydendes ejendom senest 5 år
efter at dispensationen er givet.

Steder, hvor af - og pålæsning er tilladt
Steder med parkeringsforbud
Gågader, indenfor det tidsrum hvor ærindekørsel er tilladt.

Der må parkeres op til en time, hvor 15 eller 30 minutters parkering er
tilladt.
Der må parkeres ubegrænset på tidsbegrænsede pladser, hvor det er
tilladt at parkere i minimum 1 time. Dette gælder dog ikke hvis der på
skiltet med handicapsymbol er angivet en tidsbegrænsning.

Prisen for etablering af en p-plads gennem parkeringsfonden afhænger
af placeringen, og fremgår af kommunens takstblad for det givne år.
Taksten reguleres årligt og kan findes på kommunens hjemmeside.
Parkeringsfonden administreres af Center for Ejendomme og Teknisk
Service i samarbejde med bygningsmyndigheden ved Svendborg
Kommune.

Der må parkeres gratis på betalingsparkeringspladserne.
Hvis alle pladser til handicapparkering er optagede, må der parkeres
på de almindelige offentlige parkeringspladser.
Dog gælder det altid at parkeringskortet til handicappede skal være
placeret synligt i forruden, og parkeringsskiven indstilles.
På private pladser er der ofte andre regler i forhold til parkering for personer med handicapkort.
Der etableres løbende flere handicapparkeringspladser i takt med behovet. Som udgangspunkt reserveres pladsen ikke til et bestemt køretøj, men skal være tilgængelig for alle bilister med et parkeringskort til
handicappede.
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10. Cykelparkering

11. Den lokale bekendtgørelse for standsning og parkering i
Svendborg Kommune

Svendborg Kommune ønsker at fremme cyklismen og arbejder frem
imod, at der skal etableres flere cykelparkeringer rundt i Svendborg
bymidte.

Svendborg Kommune har en lokal bekendtgørelse for standsning og
parkering, der kun er gældende i Svendborg Kommune.

I dag består størstedelen af cykelparkeringen af opsatte cykelstativer
rundt i Svendborg, mens der ved den nye trafikterminal er etableret et
større cykelparkeringsanlæg i 2 etager, med plads til ca. 325 cykler.

Denne må indeholde lokale bestemmelser for tunge køretøjer, påhængskøretøjer og parkering af køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

I 2014 udarbejdes en cykelhandlingsplan for kommunen, hvor af det vil
fremgå, hvor i Svendborg det anbefales at etablere yderligere parkeringsanlæg til cykler.

Desuden kan en lokal bekendtgørelse indeholde lempelser af færdselsloven, som giver bilisterne øgede parkeringsmuligheder.
Bekendtgørelsen må ikke indeholde skærpelser af parkeringsmulighederne for bilister i køretøjer med en tilladt totalvægt under 3500 kg.
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12. Parkeringsadministration og parkeringskontrol i Svendborg
Kommune
Parkeringsadministrationen for Svendborg Kommune udføres i Center
for Ejendomme og Teknisk Service. Dette gælder f.eks. administrationen af parkeringslicenser, drift og vedligeholdelse af parkeringspladser
og alt der omhandler særlige tilladelser og dispensationer som ikke er
indeholdt i parkeringslicenserne.
Svendborg Kommune har Parkering-Nord i Aalborg til at administrere
kommunens parkeringsafgifter. Det betyder at Parkering-Nord administrerer klager fra borgerne i forhold til de parkeringsafgifter der udstedes af de kommunale parkeringsvagter. Klagerne behandles i samråd
med Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service
i forbindelse med tvivlspørgsmål.
Alternativet til at kommunens parkeringsafgifter administreres af Parkering – Nord, er at Svendborg Kommune selv varetager opgaven.
I Svendborg Kommune udføres parkeringskontrollen af både politiet og
af kommunale parkeringsvagter. Parkeringsvagternes arbejdsområde
dækker alle samtlige offentlige veje og pladser i hele kommunen og
ikke blot Svendborg bymidte. Deres funktion er at være adfærdsregulerende så bilisterne parkerer efter lovgivningen.
Ud over de offentlige veje og p-pladser, kontrollerer parkeringsvagterne også de private fællesveje i kommunen, da disse ligesom de offentlige veje, administreres af kommunen. Ved at kommunen har der egne
parkeringsvagter, opnås det at bilisterne i højere grad respekterer
færdselsloven og kommunens lokale bekendtgørelse for standsning og
parkering.
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13. Parkeringsudvikling

14. Fremtidig parkeringsplaner for Svendborg midtby

I 2014 er der sket ændringer i forhold til takster på betalingspladserne i
zone 2. Dette samt den midlertidige lukning af Torvet og Ramsherred
har været med til en ændring i parkeringsmønstret.
Der er samtidig indført betaling for parkering på flere af de større private p-pladser langs den indre ring (p-søgeringen). Det har medført at
flere vælger de offentlige gratis pladser.
Desuden er brugen af p-pladsen på Johannes Jørgensens Vej ændret
efter ombygningen af den tidligere SG-hal (Midtbyhallen) så p-pladsen
i dag anvendes af flere bilister.
Der er endnu ikke et endeligt mønster for, hvordan bilisterne parkere
efter disse ændringer.

Det fremtidige parkeringsbehov i Svendborg bymidte afhænger af de
kommende udviklingsplaner for bymidten og havnen.
Fremtidigt parkeringshus:
I Strategi- og handlingsplanen for parkering i Svendborg Bymidte fra
2008, er forslag til et kommende parkeringshus i tilknytning til trafikringen medtaget. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om et fremtidigt parkeringshus beliggende i Skolegade/Bagergade eller Hulgade.
Byrumsprojektet ”Den Grønne Tråd”:
Torvet er i kommuneplanen fastlagt til rekreativt byrum. Ved etablering
af parkering på Torvet, skal det sikres, at anvendelsen af Torvet som
rekreativt byrum, ikke hindres.
Ved en ændring af disse forudsætninger kan konsekvensen være, at
der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Byrumsprojektet ”Den Grønne Tråd” indvirker på parkeringsforholdene
på Torvet.

Det skønnes at belægningsprocenten på den store p-plads i Voldgade
samt p-pladsen på Havnegade/Jessens Mole er steget med ca. 30 %.
På Stenpladsen vurderes det at at belægningsprocenten er steget med
ca. 50 %, mens belægningsprocenten i Rådhusgården, Dronningegården og Naturama er stort set uændret.
Det skønnes at belægningsprocenten på p-pladsen i Frederiksgade vil
stige med ca. 15 % og p-pladsen ved den gamle rutebilstation på Jessens Mole med ca. 10 %.

Den Maritime Byhavn – Udviklingsplan for Svendborg Havn:
Udviklingsplanerne for Svendborg Havn kommer til at betyde, at en del
af kommunens p-pladser nedlægges, og der vil være behov for at skabe nye erstatningspladser. Dette gælder p-pladserne på Nordre Havnevej/Jessens Mole og ved den gamle rutebilstation. Det vil derfor være nødvendigt at finde ca. 150 erstatningspladser, når projektet startes
op.
Pladserne på Frederiksø er der endnu ikke taget endelig stilling til.

Indførelse af to timers gratis parkering, med efterfølgende betaling på
p-pladserne i zone 2, er med til at skabe flere ledige p-pladser i zone 1.
Derved bliver der flere ledige pladser til byens handlende og andre
med korte ærinder i bymidten. Ved etablering af nye takster i zone 2,
er det vigtigt at taksten fastsættes, så bilisterne fortsæt vælger at parkere i zone 2 frem for zone 1.
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15. Strategiplanen i korte træk

Parkeringssøgesystemet ajourføres løbende ved etablering af nye
pladser og efter behov for yderligere henvisning til p-pladserne, så bilisterne henvises til pladserne allerede fra den indre ringvej.

Strategien danner de overordnede rammer for en konkret handlingsplan, som har til formål at sikre parkeringsudviklingen i Svendborg bymidte, til gavn for kommunens borgere, handlende og erhvervsdrivende.

Der etableres løbende handicapparkeringspladser i takt med behovet.
Ud fra de nuværende belægningsprocenter, vurderes det at parkeringsbehovet er opfyldt de kommende 2 år.

Svendborg Kommune vil arbejde for, at parkeringspladserne i Svendborg Bymidte skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkeringen bør ske i zone 2, eller udenfor den indre ringvej (parkeringssøgeringen).

Det sikres at der i takst med udviklingsplanerne for byen findes erstatningspladser.

Det vurderes hver år om parkeringen det efterfølgende år, skal føres i
en balanceordning eller en loftordning.
Ved indførelse af nye betalingspladser, justeres taksterne så der ikke
findes forskellige takster i den enkelte zone.

På alle offentlige - og private fællesveje og offentlige i hele Svendborg
Kommune udføres parkeringskontrollen af kommunale parkeringsvagter samt politiet. Korrekt parkering i forhold til færdselsloven samt kommunens egen bekendtgørelse om standsning og parkering, underbygges af parkeringsvagternes arbejde.

Svendborg Kommune revurderer løbende parkeringslicenserne, så de
stemmer overoverens med behov og parkeringsforhold.

Parkeringsstrategien for Svendborg Kommune er en dynamisk plan,
der skal revideres efter 2 år.
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16. Bilag
Bilag 1

Bilag 2
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