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Politikområde: Trafik og Infrastruktur 

Forslag: Midlertidig parkering ved SIMAC 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Mellem Nyborgvej og Jessens mole 

 
Overordnet 
beskrivelse 

Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem 
Nyborgvej og Nordre havnevej. 

Behov/ønsker Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg 
Kommune indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et 
areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed. Dette kræver 
ca. 165 parkeringspladser. Ud over de parkeringspladser som 
SIMAC skal benytte vil der blive nedlagt parkeringspladser langs 
Nordre havnevej, mens byggeriet står på, der er i dag 64 pladser. 
Så antallet af parkeringspladser på arealet omfatter flere end det 
antal SIMAC skal have rådighed over. 
Der vil blive etableret ca. 220 parkeringspladser på arealet. 
 
Anvendelses perioden er afhængig af hvornår udviklingen af 
godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus. 
Der er to muligheder; grusparkering eller asfaltparkering. 
Grusparkering er billigere i anlægsomkostninger, men dyrere i drift, 
og serviceniveauet/kvaliteten vil være væsentligt lavere. Der vil 
være tidspunkter især om efteråret og vinter, hvor der vil være 
mange huller og kan være svært at benytte parkeringspladsen. 
Erfaringer viser også, at en grusparkering er mindre effektiv i 
udnyttelse end en asfaltparkeringsplads, hvor parkeringsbåse kan 
markeres. 
 
Hvis der er tale om en kort periode (1-2 år) vurderes det at 
grusparkering vil være tilstrækkelig.  
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Økonomi Forslag 1: Grusparkering 
Grus: 0,15 mio. kr. 
Drift 105.000 kr. pr. år 
Forslag 2: Asfaltparkering 
Asfalt: 3.9 mio. kr. 
Drift 50.000 kr. pr. år 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Planoversigt over fremtidig parkering. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

4,1 mio. kr. alternativt 0,57 mio. kr.  Udføres 2.kvartal i 2021. 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 150 150

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 3.750 3.750
Færdiggørelse 0

Sam let  an lægs pro jek t 0 3.900 0 0 0 3.900

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 50 50 50 50 200

Samlede likviditet, netto 0 3.950 50 50 50 4.100

Økonomi

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 150 150
Færdiggørelse 0

Sam let  an lægs pro jek t 0 150 0 0 0 150

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 105 105 105 105 420

Samlede likviditet, netto 0 255 105 105 105 570

Økonomi
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