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Notat - Fremrykning af anlægsprojekter til 2020 på 
baggrund af COVID19
- Revideret på baggrund af Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 7. maj 2020

I delaftalen af 26. marts 2020 mellem Regeringen og KL bliver kommunerne i 2020 sat fri af det 
aftalte anlægsloft. Regeringen og KL er derudover enige om at for at understøtte, at likviditeten ikke 
er en hindring for igangsætning af anlægsaktiviteter, vil regeringen give kommunerne mulighed for 
at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt 
afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt de forventede 
anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispensation 
skulle reduceres tilsvarende. Ministeriet vil medio 2021 følge op på, hvorvidt den tildelte 
lånedispensation udnyttes.

Med henvisning til beslutningen i økonomiudvalget den 21. april 2020, om at udnytte den udvide 
låneadgang, er nærværende notat udarbejdet.

Konklusion:

Notatet viser at det er muligt at fremrykke/låneoptage projekter for 48,47 mio.kr, til udførelse i 
2020. 

Dette er dog betinget af at der også sættes anlægsmidler af i 2021 på samlet 14,75 mio. kr., for at 
kunne færdiggøre projekterne:

 Nyt tag på rådhuset
 Hovedrenovering af Issøskolen afd. Stenstrup

Det er med den nuværende hjælpepakke ikke umiddelbart muligt at låneoptage midlerne som skal 
bruges i 2021.

Der er allerede truffet politisk beslutning om at fremrykke/realisere projekter i 2020, som jævnføre 
skemaet nedenfor også søges lånefinansieret. Dette er:

 Vejforlængelse af Sofielund Skovvej
 Byhaveskolen - Renovering af belægning
 Arkæologiske undersøgelser D2
 Nedrivning/fjernelse af bygningerne
 Skovsbovænge - Bortledning af overfladevand og parkeringsplads

Samlet vil dette betyde en anlægsforøgelse i 2020 og 2021 på 63,22 mio. kr.
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Nedenstående er en oversigt over ovenstående projekter: 

I mio. kr 
Projekter der kan fremrykkes og søges lån til 2020 2021 Samlet
Renovering af fortove, 8-10 km. 10,00 -   10,00 
Anlæggelse af ekstra parkeringspladser ved borgerservice 1,00 -   1,00 
Udskiftning af underføring under Humlebjergvej 2,00 -   2,00 
Renovering af skilte (gadenavne som ikke indgår i driften) 1,10 -   1,10 
Etablering af tydeligere p-ring rundt om bymidten 1,00 -   1,00 
Udbedring af faldunderlag 5,00 -   5,00 
Rørprojekt 2,45 -   2,45 
Vinduesudskiftning 6,00 -   6,00 
Tagarbejde 4,00 -   4,00 
Nyt tag på rådhuset 0,75 5,75 6,50 
Opgradering til elektroniske låsesystemer 2,00 -   2,00 
Hovedrenovering af Issøskolen afd. Stenstrup 3,00 9,00 12,00 
Renovering af Sundbyøster Kobberbækken 1,10 -   1,10 
Ændring af færdslen gennem portbygningerne ved Valdemar Slot 0,60 - 0,60
Renovering på havnen 2,00 - 2,00
Ladestander 0,20 - 0,20
Varmepumper (Tilføjet jf. beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalgets) 2,00 - 2,00
Samlet 44,20 14,75 58,95
Bevilgede projekter, hvortil der kan søges om lånedispensation 2020 2021 Samlet
Vejforlængelse af Sofielund Skovvej 0,75 - 0,75
Byhaveskolen - Renovering af belægning 1,00 - 1,00
Arkæologiske undersøgelser D2 1,35 - 1,35
Nedrivning/fjernelse af bygningerne 0,83 - 0,83
Skovsbovænge - Bortledning af overfladevand og parkeringsplads 0,34 - 0,34
Samlet 4,27 - 4,27
I alt 2020 2021 Samlet
I alt 48,47 14,75 63,22

Administrationen er i gang med de økonomiske beregninger samt tidsperspektivet for Filippahuset. 
Såfremt at det viser sig at være muligt at realiser i 2020, rejses der et en særskiltsag ellers vil 
projektet indgå i budgetforhandlingerne for 2021.

Området for vandløbs- og vådområdeprojekter er blev gennemgået, og de udestående 
vådområdeprojekter vil blive startet op i maj. Da vådområdeprojekterne modsat 
vandløbsprojekterne er baseret på frivillighed vil der være usikkerhed om, hvorvidt projekterne kan 
blive gennemført og i givet fald hvornår. Det tilstræbes, at der igangsættes yderligere to 
vandløbsprojekter inden for kort tid. Fristen for ny ansøgningsrunde for vandløbsprojekterne er 1. 
oktober 2020. For både vandløbs- og vådområdeprojekter gælder det, at de er 100% finansieret af 
staten. Det vil sige, at der hverken er behov for kommunal finansiering eller lånoptagelse. Derfor er 
projekterne ikke yderligere beskrevet i dette notat.
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Beskrivelse af projekter, der kan fremrykkes og søges lån til:

Renovering af fortove, 8-10 km. 

Nyt projekt til 10 mio. kr.

Beskrivelse:

En del fortove trænger til omlægning. Dette for at undgå faldskader, men også ved at kantstenene 
hæves, så de er klar til kommende nye asfaltslidlag. Der er både tale om veje, hvor fortovet ønskes 
omlagt i begge sider, samt veje, hvor den ene side tidligere er blevet omlagt i samarbejde med 
ledningsejere, der har gravet i fortovsarealet i forbindelse med renovering af ledningsnettet.

Særlige forudsætninger:

Der skal udarbejdes udbudsmateriale, men der skønnes ikke behov for brug af eksterne rådgiver. For 
at opgaven kan håndteres internt, vil det være nødvendigt at rykke andre driftsopgaver. Her tænkes 
på udbud af driftskontrakten med HedeDanmark, hvor det sidste optionsår så vil blive benyttet. 

Den samlede opgave vil blive udbudt i etaper hen over året. Første etape vil i princippet kunne starte 
om ca. 5-6 uger efter beslutning.

Renoveringerne vil blive udført af lokale brolæggere og anlægsgartner. Det vil være mindre 
strækninger som vil blive udbudt. Udbudsreglerne med 3 indenbys og 1 udenbys vil blive benyttet.

Anlæggelse af ekstra parkeringspladser ved borgerservice

Nyt projekt til 1 mio. kr.

Beskrivelse:

Etablering af 18 ekstra p-pladser på areal ved siden af biblioteket. 

Særlige forudsætninger:

Der skal udarbejdes udbudsmateriale, men der skønnes ikke behov for brug af eksterne rådgiver. For 
at opgaven kan håndteres internt, vil det være nødvendigt at rykke andre anlægsopgaver.

Her tænkes på de trafiksikkerhedsopgaver der skal prioriteres sammen med den nye 
trafiksikkerhedsplan. 

Opgaven kan sættes i gang i 3. kvartal 2020.

Renoveringerne vil blive udført af lokale entreprenører. Udbudsreglerne med 3 indenbys og 1 
udenbys vil blive benyttet. 
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Udskiftning af underføring under Humlebjergvej

Nyt projekt til 2 mio. kr.

Beskrivelse:

Det rørførte vandløb (nedstrøms Stokkebækken) under Humlebjergvej er brudt sammen ca. 4 m ved 
hver ende, men fungerer stadig også ved intens regn. Dette skal dog hurtigst muligt repareres.

Særlige forudsætninger:

Der skal udarbejdes udbudsmateriale, men der skønnes ikke behov for brug af eksterne rådgiver. For 
at opgaven kan håndteres internt, vil det være nødvendigt at rykke andre driftsopgaver. Her tænkes 
på udbud af driftskontrakten med HedeDanmark, hvor det sidste optionsår så vil blive benyttet. 

Opgaven kan sættes i gang i 3. kvartal 2020.

Renoveringerne vil blive udført af lokale entreprenører. Udbudsreglerne med 3 indenbys og 1 
udenbys vil blive benyttet. 

Renovering af skilte

Nyt projekt til 1,1 mio. kr.

Beskrivelse:

En del af gadenavnskiltene i Svendborg Kommune er forældet/falmet og ulæselige. Midlerne kan 
bruges på at udskifte vejnavnskilte samt opretning af stander. Midlerne kan derudover bruges på at 
tjekke/supplere henvisningskilte til cykelruter samt margueritruten. 

Særlige forudsætninger:

Antallet samt placering af gadenavnskilte, cykelrute henvisning og margueritruten er ikke registreret. 
Der skal udarbejdes udbudsmateriale, men der skønnes ikke behov for brug af eksterne rådgiver. For 
at opgaven kan håndteres internt, vil det være nødvendigt at rykke andre driftsopgaver. Her tænkes 
på udbud af driftskontrakten med HedeDanmark, hvor det sidste optionsår så vil blive benyttet. 

Opgaven kan sættes i gang i 3. kvartal 2020.

Der vil blive udarbejdet et rammeudbud hvor entreprenøren står for opmåling. Renoveringerne vil 
blive udført af lokale entreprenører. Udbudsreglerne med 3 indenbys og 1 udenbys vil blive 
benyttet. 

Etablering af tydeligere p-ring rundt om bymidten

Nyt projekt fra 0,5 til 1,0 mio. kr. (forudsat, at parkeringsstrategi vedtages i Byrådet.)

Beskrivelse:

P-søge ringen rundt om bymidten skal gøres mere synlig for at sikre en bedre udnyttelse af de 
eksisterende p-pladser. Dette kan gøres ved at opsætte dynamiske tavler der viser ledig 
parkeringskapacitet samt nærmeste vej til p-pladserne, evt. suppleret med stationære tavler der 
viser vej til de større p-pladser i byen.
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 Pris for dynamiske tavler ved de store p-pladser, suppleret med stationære tavler på p-søge 
ringen er ca. 500.000 kr.

Eller man vælger en udvidet løsning,

 Pris for dynamiske tavler ved de store p-pladser suppleret med dynamiske tavler der viser 
ledige p-pladser længere fremme på p-søge ringen er ca. 940.000 kr.

Særlige forudsætninger:

Der skal udarbejdes udbudsmateriale, men der skønnes ikke behov for brug af eksterne rådgiver. For 
at opgaven kan håndteres internt, vil det være nødvendigt at rykke andre anlægsopgaver.

Her tænkes på de trafiksikkerhedsopgaver der skal prioriteres sammen med den nye 
trafiksikkerhedsplan. Opgaven kan sættes i gang i 4. kvartal 2020.

Renoveringerne vil blive udført af lokale entreprenører. Udbudsreglerne med 3 indenbys og 1 
udenbys vil blive benyttet.

Udbedring af faldunderlag 

Nyt projekt til 5 mio. kr. 

Beskrivelse:

Der er et stort behov for opretning af faldunderlaget på legepladserne, på skoler og dagtilbud. 
Hovedparten får ved den årlige obligatoriske inspektion anmærkninger. 

Over en årrække er sandet på især dagtilbud ophobet på arealer og omkring bygninger, skure og 
legeredskaber med den konsekvens, at bygninger mv. tager varig skade. Der forestår et stort 
oprydningsarbejde, som med fordel vil kunne fremrykkes og sættes i gang i 2020. Arbejdet vil kunne 
udføres i indeværende år af lokale entreprenører og håndværkere.

Rørprojekter

Nyt projekt til 2,45 mio. kr.

Beskrivelse:

Brugsvandsrørene på en række plejecentre, skoler og haller er alle gamle og tærede, og skal af 
sikkerhedsmæssige årsager udskiftes. 

Særlige forudsætninger:

Der vil være behov for rådgiver på nogle af opgaverne. Aldersro, Stenstrup Skole mfl. Opgaven kan 
udføres af lokale håndværkere. 
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Vinduesudskiftning 

Nyt projekt til 6,0 mio. kr. 

Beskrivelse:

Vinduer på en række bygninger skal udskiftes, renoveres eller behandles. Flere små opgaver, som 
kan løses i indeværende år af lokale håndværkere på skoler, Rådhuset, ørbækvej 47-53, haller og 
dagtilbud.

Tagarbejde

Nyt projekt til 4,00 mio. kr. 

Beskrivelse:

Reparationer af tage er påkrævet flere steder på skoler, dagtilbud og andre bygninger. Opgaverne vil 
kunne løses i år af lokale håndværkere.

Nyt tag på rådhuset

Nyt projekt til 6,50 mio. kr 

Beskrivelse:

Skiffertaget på rådhuset er tjenligt til udskiftning. Projektering vil gennemføres af lokal rådgiver i 
2020.

Særlige forudsætninger:

Det forventes at kunne benyttes 0,75 mio. kr. i 2020, hvorfor der skal afsættes 5,75 mio. kr. i 2021, 
til færdiggørelse.

Opgradering til elektroniske låsesystemer

Nyt projekt til 2,00 mio. kr. 

Beskrivelse:

Adgangskontrollen til kommunens bygninger vil i højre grad kunne gøres som selvbetjening, og vil 
være tilpasset ift L2021. Vil kunne gennemføres i 2020 med lokale håndværkere.



Side 7 af 10

Hovedrenovering af Issøskolen afd. Stenstrup

Nyt projekt til 12,00 mio. kr.

Beskrivelse:

Skolen er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, og ikke tidssvarende. En hovedrenovering af 
skolen har en samlet omkostning på 12 mio. kr. Hvoraf der i 2020 kan gennemføres for 3 mio. kr. 
Opgaverne kan udføres af lokale håndværkere. 

Særlige forudsætninger:

Det vil ikke være muligt at benytte alle midlerne i 2020, hvorfor der skal afsættes 9 mio. kr. i 2021 til 
færdiggørelse.

Renovering af Sundbyøster Kobberbækken

Nyt projekt til 1,10 mio. kr.

Beskrivelse:

Er ramt af vandskade, og i forbindelse med retablering af bygningen vil det være hensigtsmæssigt at 
forsyne bygningen med et ventilationsanlæg samt et automatisk brandalameringsanlæg. 

Renoveringen af Sundbyøster Kobberbækken indgår delvist i anlægsudvidelsestemaet under Børn og 
Unge ” Forslag om at opretholde 14 vuggestuepladser i Svendborg by og etablere 14 
vuggestuepladser i Østerdalen Thurø Børnehuse”.

Kan udføres i 2020 af lokale håndværkere.

Ændring af færdslen gennem portbygningerne ved Valdemar Slot 

Nyt projekt til 0,6 mio. kr.

Beskrivelse:

Der etableres højdevarslingsportaler samt elektroniske højdevarsling ved portbygninger på 
Nørreskovvej, samt efter indkørslen til Slotsalleen 100A. Højdevarslingsportalen på Slotsalleen 
monteres med svingbar overdel. Den elektroniske højdevarsling gør, at trafikanterne bliver gjort 
opmærksom med blink, hvis køretøjet er for højt til at passere, og derfor vil påkøre porten, hvis 
trafikanten fortsætter. Placeringen af højdevarslingsportalen på Slotsalleen er betinget af, at 
beredskabet kan godkende den af Valdemars Slot planlagte indkørsel bag om slottet.

Der bliver opsat steler på hver sin side af portbygningen, for at vise at vejen snævres ind, så der 
undgås påkørsel af portbygningen.

Det eksisterende standsningsforbud, der er langs det eksisterende hegn imellem portbygningerne, 
bliver bibeholdt.

Der bliver etableret prioriteret kørsel, hvor de biler som kommer af Nørreskovvej samt Slotsalleen, 
skal holde tilbage.

Der bliver etableret et bump på Nørreskovvej for at få trafikanterne ned i hastighed.
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Der skiltes med ”gågade med kørsel tilladt”, og der etableres chikane med blomster/træer mellem 
portbygningerne.

De eksisterende tavler bliver tilrettet. 

Den politiske behandling af sagen sker sideløbende på Teknik- og Erhvervsudvalget, 
Økonomiudvalget og Byrådet, i maj måned.

Renovering på havnen

Nyt projekt til 2 mio. kr.

Beskrivelse:

Projektet omhandler:

 Yderligere spunsrenovation og terrænhævning ved Ring Andersens Kaj 
 Udbedring af underminering af brosten ved siden af Bendixens fiskehus 
 Renovering af Rambla ved sejlerskibsbroen

Ovenstående projekter kan udføres i år.

Ladestander

Nyt projekt til 0,2 mio. kr.

Beskrivelse:

Der findes i dag 12 offentlige ladestandere i kommunen. Desuden 4-5 til kommunalt brug. 

Administrationen vurdere, at der i midtbyen pt. er tilstrækkeligt med ladestandere.

I lokalområderne er der kun få ladestandere (1 på Tåsinge, 1 i Lundeborg og 1 i V. Skerninge). Derfor 
kunne det være aktuelt at få ladestandere i flere lokalområder. Oplagte muligheder er: Hesselager, 
Gudme, Thurø, Stenstrup, Skårup og Tved.

Muligvis kan ladestanderne opsættes i samarbejde med erhvervsdrivende i lokalområderne og 
udbyderne af ladestandere og udgiften deles.

Administrationen vurderer, at det vil være realistisk at opsætte hurtigladere med to udtag i to 
lokalområder i 2020, med en forventet udgift på 0,2 mio. kr. Det skal vurderes nærmere, hvilke to 
områder, og det vil ske ud fra en dialog med udbydere af ladestandere og lokalområderne.
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Varmepumper (Tilføjet jf. beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalgets)

Nyt projekt til 2 mio. kr.

Beskrivelse:

Der kan etableres varmepumper på Svendborg kommunes bygninger.

I første omgang varmepumper der ikke er underlagt varmeforsyningsloven.

Her kan der investeres for i alt 23 mio. kr.

Heraf investerer ISP 4 mio. kr. i 2020 og det vurderes at der kan investeres for yderligere 2 mio. kr. i 
2020.

Særlige forudsætninger:

Der vil være behov for rådgiver på opgaverne. Opgaverne kan udføres af lokale håndværkere.

Bevilgede projekter, hvortil der kan søges om lånedispensation

Vejforlængelse af Sofielund Skovvej 

Fremrykket projekt på 0,75 mio. kr.

Beskrivelse:

I det oprindelige projekt indgår alene udgifter til vejanlæg. I det nye projekt indgår også udgifter til 
regnvandsafledning, bassin, brønde, udløb, mm. Derfor er projektet blevet tilført 0,75 kr.

Byhaveskolen - Renovering af belægning 

Fremrykket projekt på 1,0 mio. kr.

Beskrivelse:

Belægningen på Byhaveskolen er nedslidt og skolegården er ikke tilsvarende målgruppen, idet der er 
udfordringer med tilgængeligheden for kørestolsbrugere, svagtseende og andre med 
mobilitetshandicap. 

Projektets endelig udformning vil blive til i et tæt samarbejde med skolen, herunder bestyrelsen, 
således at det er skolen og brugerne der prioriterer, hvilke enkelte dele, der skal udføres inden for 
den afsatte ramme.

Som en del af projektet udføres kloakarbejder for 250.000 kr., idet dette mest hensigtsmæssigt 
udføres, når skolegården alligevel er gravet op. Dette ville ellers ikke skulle udføres inden for den 
nærmeste årrække. Det efterlader 750.000 kr. til det samlede belægningsprojekt, alt inklusive.

Når skitseprojektet er godkendt politisk udbydes opgaven i fagentreprise.
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Arkæologiske undersøgelser D2

Fremrykket projekt på 1,346 mio. kr.

Beskrivelse:

Salget af Tankefuld Delområde D2 blev besluttet på Byrådsmødet den 17. september 2019. I den 
forbindelse skulle der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet på ca. 4,3 ha. 

Svendborg Museum undersøgte området i efteråret 2019. Der blev i denne forundersøgelse fundet 
væsentlige fortidsminder i form af stolpehuller, affaldsgruber, kogegruber og enkelte kulturlag på ca. 
14.500 m2 af det samlede område på 43.000 m2. 

På baggrund af resultatet af forundersøgelserne har Svendborg Museum nu fremsendt et budget 
over omkostninger til arkæologiske undersøgelser på et areal på 14.500 m2 til Slots-og 
Kulturstyrelsen. Styrelsen har godkendt det fremsendte budget og videresendt dette til Svendborg 
Kommune.

Nedrivning/fjernelse af bygningerne 

Fremrykket projekt på 0,829 mio. kr.

Beskrivelse:

Nedrivning/fjernelse af bygningerne beliggende Nordre Kajgade 9A og 15 sker som led, i forbindelse 
med realiseringen af SIMAC projektet. De to bygninger fjernes til jord.

Skovsbovænge - Bortledning af overfladevand og parkeringsplads

Fremrykket projekt på 0,338 mio. kr.

Beskrivelse:

Fælles anlægsudgifter til bortledning af overfladevand: 550.000 kr./ 4 137.500 kr.

Egne udgifter til bortledning af regnvand på den offentlige del af Skovsbovænge 110.000 kr.

Svendborg kommunes samlede udgifter til bortledning af overfladevand 247.500 kr.   

Udgifterne er fordelt således, at Svendborg Kommune betaler 25 % af anlægsudgifterne til 
etableringen af fælles regnvandsbassin og tilhørende rørledning på det private område. Kommunen 
afholder hele udgiften til etableringen af afvandingssystemet til bortledning af overfladevand på den 
offentlige del af Skovsbovænge.

Parkeringsplads:

Parkeringspladsen anlægges i grus. Anlægsudgiften er beregnet til 90.000 kr. Vedligeholdelsen 
andrager ca. 2000 kr. årligt og kan afholdes på driftsbudgettet for skovdrift.

Den samlede udgift til både anlæg til bortledning af overfladevand og parkeringsplads bliver herefter 
247.500 kr. + 90.000 kr. i alt 337.500 kr.
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