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1 INDLEDNING 

På anmodning fra Svendborg Kommune har Grontmij udarbejdet nærværen-
de notat med kort redegørelse for proces og anlægsøkonomi i forbindelse 
med eventuel opførelse af parkeringshus på Svendborg Havn. 
 
 

2 FORUDSÆTNINGER 

Da lokalitet, kapacitet og design ikke er fastlagt på nuværende stade er føl-
gende forudsætninger for parkeringshus anvendt: 
 
• Som følge af placering på Svendborg Havn skal parkeringshus pælefun-

deres 
• Max. antal etager = 4 inkl. tagparkering 

• Antal parkeringspladser = ca. 160 stk. 
• Som følge af de bynære forhold skal facader være i beton eller glas af 

standard svarende til moderne kontorbygning 
• Lokalitet kræver ikke arkæologiske undersøgelser 

• Alle beløb er prisniveau maj 2013 og eksl. moms. 
 
 
 



 Side 2 

r:\projects\ode\22\22348401\04_correspon\teknisk notat til e-mail_rbj_final.docx Grontmij A/S 

3 TEKNISK BESKRIVELSE 

Et parkeringshus i 4 etager til 160 biler skønnes at kræve en grundplan på 
ca. 1050 m2. 
 
Parkeringshus forudsættes opbygget via standard betonelementer i form at 
søjler, bjælker og dækelementer. 
 
For at minimere arealbehov for ramper og rampernes hældning forudsættes 
anvendt princip med en bygningsbredde på 2 x p-dækelementer med en 
længde på 17,20 meter, forskudt en halv etage, således at rampernes læng-
de ikke bliver mere end 10 meter, med en hældning på max.1500/00. 

 

Et modul på 2,50 m i bredden og 17,20 m i længden, hvor de 2,50 m bruges i 
P-husets længderetning og de 17,20 m bruges i P-husets tværretning – giver 
mulighed for p-pladser på 2,50 x 5,00 m og kørevej på 7,0 m. 
 
Bygningens klimaskærm kan afpasses den øvrige arkitektur, men er i ne-
denstående beregninger forudsat etableret via en bearbejdet betonoverflade 
eller glas. 
 
Afhængig af myndighedskrav kan det blive nødvendigt med sprinkling og 
ventilationsanlæg i parkeringshus såfremt naturlig ventilation alene ikke er 
tilstrækkelig. 
 
Der skal påregnes udført panik og nødbelysning, ventilation og sprinkling. 

 
 

4 ØKONOMI 

Nærværende økonomiske overslag er alene baseret på erfaringspriser fra 
andre sammenlignelige projekter. 
 
Placering og design har stor indflydelse på den samlede anlægsomkostning. 
 
Vi har taget udgangspunkt i et tilsvarende byggeri ved Kulturøen i Middelfart 
opført 2009-2010. 
 

 
Figur 1. P-hus på Kulturøen i Middelfart 
Kilde: Google Maps 
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Anlægsoverslag: 
Fundering via 15-18m pæle kr.      700.000 
Konstruktioner kr. 14.700.000 
Klimaskærm kr.   2.900.000 
Installationer kr.   2.200.000 
Projektering  kr.      600.000 
Tilsyn kr.      100.000 
Uforudseelige udgifter kr.   2.000.000 
SUM kr. 23.200.000 
 
Udgifter til arealerhvervelse indgår ikke i ovenstående 
 
Ovenstående skønnede anlægsudgift svarer til ca. kr. 145.000,- pr. parke-
ringsplads. Der vil være mulighed for optimering af pris når lokalitet er kendt 
samt designkrav og udbudsform er bestemt. 
 
Ved en samlet vurdering af ovenstående anlægsudgift bør tab af byggerets-
priser indgå i det samlede regnestykke. Af rapport fra 20091 fremgår at byg-
geretspriser i 2009, dvs. kort efter at finanskrisen havde sit indtog, blev 
skønnet til i størrelsesorden af kr. 1.800-4.400,- pr. etagemeter afhængig af 
beliggenhed, bebyggelsesprocenter og arealanvendelse (fordeling mellem 
bolig og erhverv). 
 
Nærværende notat indeholder ikke en nærmere beregning for tab af bygge-
retsværdi 2. 
 

 
Figur 2. Eksempel på integration af arkitektur for p-hus i bymæssig kontekst 
Kilde: www.ginneruparkitekter.dk 

  

                                                
1
 Sadolin & Albæk A/S ”Analyse og værdiansættelse af muligheden for udbygning af delområde 2 og 3 – 

et havneareal beliggende ved Jessens Mole i Svendborg Kommune” 
2
 Byggeretsværdien kan betegnes som den pris en investor/køber er villig til at betale for retten til bygge 

én etagemeter af en bestemt type ejendom, eksempelvis bolig, kontor, butik på et givent grundareal 
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5 TIDSPLAN 

Følgende overordnede terminer er oplyst af Svendborg Kommune: 
 
Typisk behandlingstid for udarbejdelse af lokalplan = 10-12 måneder 
 
Udviklingsplan for Svendborg Havn: 
Forslag til udviklingsplan:   sep. 2013 
Politisk behandling:  okt. 2013 
Offentliggørelse:  nov.-dec. 2013 
Vedtagelse i byråd:  foråret 2014 
 
Hertil skal afsættes tid for: 
 
Udpegning af egnet lokalitet. 4-6 måneder *) 
Eventuel arealerhvervelse: 3-12 måneder **) 
Projektering og udbud: 4-6 måneder  
Udførelse: 8-12 måneder  
 
*)
 det forudsættes at forundersøgelser, herunder geoteknik, grundvand og forureningsundersøgelser kan 

gennemføres indenfor denne periode 
 
**)

 ved indklagelse af ekspropriationsbeslutning kan opsættende virkning betyde væsentlige forsinkelser ud 
over 12 måneder 
 
Dette betyder, at en overordnet tidsplan ved igangsætning af proces august 
2013 kan se således ud: 
 

 
Figur 2. Overordnede tidsplan for etablering af parkeringshus. 
 
Der er i ovenstående ikke indregnet eventuelle forsinkelser som følge af vejr-
lig, arkæologi eller ledningsarbejder. 
 
Såfremt der vælges anden placering end indenfor rammerne af Svendborg 
Havns udviklingsområde vurderes den tidsmæssige horisont at være den 
samme da forløbet med udvælgelse af lokalitet under alle omstændigheder 
pågår forud. 
 
 

6 BEMÆRKNINGER 

Et parkeringshus er på nuværende tidspunkt ikke en del af planerne for ud-
viklingsplanerne for Svendborg Havn. Fremtidig parkering på Svendborg 
Havn er indtil videre forudsat integreret i nyt byggeri. Der vil derfor skulle fo-
retages nøje overvejelser omkring hvor og hvordan et eventuelt parkerings-
hus kan indarbejdes i den samlede plan for udvikling af den maritime havn, 
herunder hvad der byggeretsmæssigt og æstetisk er den optimale løsning. 
 

Aktivitet

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

Udpegning af egnet lokalitet

Lokalplan

Eventuel arealerhvervelse

Projektering og udbud

Udførelse

2013 2014 2015 2016
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Ovenstående beregninger og forslag er meget afhængig af den valgte lokali-
tet hvorfor tal m.m. er forbundet med stor usikkerhed. 
 
Følgende faktorer har afgørende indflydelse på den endelige pris og udførel-
sesplan: 
 

• Jordbunds- og hydrologiske forhold,  

• Eventuelle ejendomsretslige forhold såfremt der skal erhverves an-
den ejendom til nedrivning inden opførelse af nyt p-hus,  

• Infrastruktur, til- og frakørselsforhold og afledte konsekvenser heraf 
m.m. 

• Kapacitet, behov, placering i forhold til business case for eventuel 
operatør/investor 

 
 
 
----ooo0ooo---- 
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