
Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 1 af 42 

Acadre 14-40988 

Bilag Netto - 1.000 kr. i 2016 priser. 2016 2017 2018 2019

Køb og salg: -12.092 -3.856 -5.563 -4.955

1 Tankefuld - salg etape 1 -12.419 -12.418 -14.105 -5.272

1 Tankefuld - Rådgivning 327 322 320 317

1 Tankefuld - Etape 2 8.240 8.222

2 Jordforsyning i landistrikter  +/- 5 mio. kr./år 0 0 0 0

Veje og Trafiksikkerhed 33.727 24.828 24.771 24.703

3 Forundersøgelse Letbane 252

4 Trafiksikkerhed og cykelfremme 2.171 2.161 2.156 2.150

5 Veje - Rådighedsbeløb 586 584 582 581

6 Trafiksikkerhed Cykelstier 5.048 5.024 5.013 4.999

7 Tankefuld - Johannes Jørgensensvej 8.531

8 Garageleje, Arriva 1.161 1.156 1.153 1.150

9 Veje - funktionsudbud og partnering 15.150 15.079 15.045 15.003

10 Elmaster 828 824 822 820

Havne og Færger 18.583 10.456 10.432 5.605

11 Rådighedsramme 2.297 2.286 2.281 2.275

12 Det B lå Bånd - promenade og omprofilering Jessens M ole 8.077

13 Klimatilpasning Svendborg Havn 4.846 4.823 4.812

14 Havneudvikling 1.242 1.236 1.233 1.230

15 Svendborg Havn, analyse m.v. 2.121 2.111 2.106 2.100

Kultur, Fritid og Idræt 2.120 2.110 2.105 2.100

16 Pulje til lokale initiativer 2.070 2.060 2.055 2.050

17 Synliggørelse af kulturhisto riske værdier 50 50 50 50

Natur, Miljø og Klima 816 809 0 0

18 Vandløbsregulativ 816 809

Borgernære Serviceområder 49.678 20.992 20.944 20.886

19 Skoler - rådighedsramme 4.404 4.384 4.374 4.362

20 Idrætsfaciliteter - rådighedsramme 2.481 2.470 2.464 2.457

21 Skoler - Faglokaler 2.019 2.010 2.005 2.000

22 Fællespulje til indsatsområder 386 384 383 382

23 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 2.139 2.129 2.124 2.118

24 Vedligeho ldelsesaftale 2.730 2.717 2.711 2.703

25 Istandsættelse af udlejningsejendomme 1.832 1.823 1.819 1.814

26 Brand og Kaldeanlæg 505 502 501 500

27 M yndighedskrav på det sociale område 616 613 612 610

28 Vedligeho ld af ejendomme 1.035 1.030 1.028 1.025

29 Renovering af borgernære serviceområder 2.524 2.512 2.506 2.499

30 Naturama 420 418 417 416

31 Udvidelse af Humlebien 7.386

32 Ny Børnehus - Hus 53 21.201

Energi 14.489 14.421 0 0

33 Innovativt Enerigisparepro jekt 14.489 14.421

Byudvikling 3.265 3.250 3.242 3.233

34 Byfornyelse 3.265 3.250 3.242 3.233

Administration 1.035 0 0 0

35 Daginstitutioner - tilpasning af fysiske rammer 1.035

Samlet anlægsramme 111.621 73.010 55.931 51.572
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Køb og Salg - Jordforsyning 

Tankefuld etape 1 og 2             Bilag 1 

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Projekt byggemodning og salg Tankefuld – etape 1 og 2     
 

Overordnet 
beskrivelse 

I 2014 forventes 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 
540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.  
 
Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde 
og storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes 
fælles grønne friarealer. 
 
På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske 
undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er 
således også klar til salg. 
 
Etape 2 af byggemodningen igangsættes i 2017 og 2018 med pulje afsat til 
projektering og arkæologiske undersøgelser. 
 

 
 
 

Behov / ønsker Tankefuld etape 1: 
 
Grundsalg 
 
Pr. august 2015 er der solgt 6 parcelhusgrunde og 1 storparcel. 
 
 
Projektudvikling 
Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende 
projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af 
kommunens investering i jordkøb og byggemodning.  
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Acadre 14-40988 

 
Tankefuld, etape 2: 
 
Byggemodning 
Igangsættelse af arkæologiske undersøgelser og projektering af 
byggemodning for etape 2 er afsat til gennemførelse i 2017-18.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

http://www.svendborg.dk/tankefuld 

Projektets samlede 
udgift til 2019 
og periode (netto) 

 
67,0 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. 

Jørgensens Vej 

 
Opstart 2007 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

Tankefuld -  Pro jektering / rådgivning 7.875 327 322 320 317 9.161

VVM  redegørelse 2.907 2.907

Køb af jord 80.313 80.313

Byggemodning og overordnet vejnet 43.715 43.715

Salgsfremme 818 818

Tankefuld etape 1 - Salg -27.075 -12.419 -12.418 -14.105 -5.272 -71.289

Tankefuld - Etape 2 8.240 8.222 16.462

Samlede likviditet, netto 

ekskl. afdrag lån. 108.553 -12.092 -3.856 -5.563 -4.955 82.087

Tidl. er summen af forbrug til og med 2014 og korrigeret budget 2015 pr. juli.

Økonomi

 

 

Teknisk ændringsforslag: 

0,7 mio. kr./år af rådgivningsbudget flyttes til drift (EBK)  
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Jordforsyning i landdistrikter            Bilag 2 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet
P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Køb af Assensvej 71A, Kirkeby 1.540 1.540

Udgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Indtægter -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000

Samlet anlægsprojekt 1.540 0 0 0 0 1.540

Samlede likviditet, netto 1.540 0 0 0 0 1.540

Økonomi

 

 

 

  

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Landdistrikter 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter 
 
 

Behov / ønsker  
I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og 
efterfølgende år +/- 5 mio. kr.  
 
Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby, 
hvorefter der resterer 3,46 mio. kr.  
 
De efterfølgende årlige +/- 5 mio. kr. har ikke fundet anvendelse endnu. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
1,5 mio. kr. 

 
2011 - 
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Veje og Trafiksikkerhed  

Forundersøgelse Letbane          Bilag 3 

Projektbeskrivelse – Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Forundersøgelse til Letbaneprojekt 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Undersøgelse af mulighed for omdannelse af eksisterende 
jernbanestrækning på ca. 2,7 km. fra Svendborg Vest til Svendborg C til 
letbane. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

letbane 
fremadrettede tiltag.pdf

 
Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
 252.000  

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 252 252

Samlede likviditet, netto 0 252 0 0 0 252

Økonomi
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Trafiksikkerhed og Cykelfremme          Bilag 4 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

 
I budget 2015 og frem er der afsat en rådighedsramme på ca. 2,2 mio. kr. 
årligt til trafiksikkerhed og cykelfremme.  
 

Behov / ønsker  
Der skal gennemføres skolevejsprojekter, som er udpeget i 
skolevejsanalysen 2012. Der er stadig projekter for 
6,2 mio. kr. i årene 2015 og frem, som endnu ikke er prioriteret.  
 
Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til 
trafiksikkerhedsprojekter, idet staten har sat mål for at nedbringe antallet 
af dræbte og tilskadekomne i trafikken. I 2020 må der højst være 120 
dræbte, 1000 tilskadekomne, og 1000 let tilskadekomne på landsplan. For 
Svendborg betyder det højst 21 personskader årligt i 2020. I 2012 havde 
Svendborg 34 personskader. Der skal derfor fortsat målrettet arbejdes 
frem mod bedre trafiksikkerhed. 
 
I 2014 er der givet tilsagn fra staten til cykelstier på Tåsinge, på 40 % 
svarende til 0,908 mio. kr. Den samlede udgift er 2,27 mio. kr. 
 
I 2014 er der indsendt ansøgning til Supercykelstipuljen til supercykelsti på 
strækningen fra Ollerup til Svendborg Centrum, hvor statens andel 
forventes at udgøre 40 % svarende til 2,2 mio. kr. Den samlede udgift er 
5,5 mio. kr.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 
Acadresag 13/16821 dokument nr. 30 
Acadresag 14/5528 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
 

Årligt puljebeløb 
 

 
 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.171 2.161 2.156 2.150 8.638

Samlede likviditet, netto 0 2.171 2.161 2.156 2.150 8.638

Økonomi
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Renovering af signalanlæg          Bilag 5 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg. 
 

Behov / ønsker  
Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede 
signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. 
Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde 
lovens krav. Der er foretaget det nødvendige planlægningsarbejde for 
udskiftning, som nu afventer igangsætning. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
 

Årligt puljebeløb 
 

 
 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 586 584 582 581 2.333

Samlede likviditet, netto 0 586 584 582 581 2.333

Økonomi
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Trafiksikkerhed - cykelstier          Bilag 6 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

 
I budget 2015 og frem er der afsat en rådighedsramme på ca. 5 mio. kr. 
årligt til cykelstier. 
 

Behov / ønsker Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan. 
  
Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og 
vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække inden for det 
eksisterende budget eller være grundlag for kommende 
statspuljeansøgninger. 
 
En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at 
sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat 
understøttes af en sammenhængende og imødekommende 
cykelinfrastrukturen – og at endnu flere borgere fremover vælger det 
sunde og miljøvenlige transportmiddel og stiger op på 
jernhesten. 
 
Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre 
cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor 
attraktivt det er at cykle. 
Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på 
cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende 
cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune.  
 
Der kan nævnes følgende strækninger, hvor der er cykelstibehov: 
 
Skovsbovej-Høje Bøge Vej – Egensevej – Projekt for nedsætning af fart og 
god cykelforbindelse som også omfatter en direkte forbindelse imellem 
landsbyen Ollerup, forbi den nye bydel Tankefuld, idrætsanlæg, byens 
svømmehal, stationen Svendborg Vest på Svendborgbanen, landets største 
gymnasium, handelsgymnasiet, boligområder til bycentret med 
forretninger, kultur og større koncentrationer af arbejdspladser - såsom 
Svendborg Sygehus. Super cykelstien er 7,8 kilometer lang – der er ansøgt 
Supercykelstipuljen (5,5 mio. Kr.) 
 
Sankt Jørgens Vej – cykelstier i begge sider (750 m) – der er lavet 
skitseprojekt– koster 4,5 mio. kr. 
 
Dronningemaen – cykelstier/fællesstier – ikke lavet forprojekt – (900 m) 
skøn anlægsudgift 5,4 mio. kr. 
 
Sti fra Nyborgvej ved rundkørsel til Linkenkærsvej – opgradering til bedre 
cykelsti med asfalt, belysning, ikke lavet forprojekt skøn anlægsudgift – 
4,0 mio. kr. 
 
Rantzausmindevej fra Dyrekredsen til Efterskolevej - (625 m) – 5 mio. kr. 
 
Assensvej fra motorvejen til Kirkeby – Dobbeltrettet cykelsti (1,8 km) 8 
mio. kr. 
Stenmurevej – 2-1 vej (3,5 km) 1,8 mio. kr. 
 
Listen er ikke komplet. 
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Der skal udarbejdes en plan for gennemførelse af cykelstier, som skal 
forelægges MKT-udvalget. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Acadresag 14/476, dokument nr. 25 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb på ca. 5 mio. kr. 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet
P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse  5.048 5.024 5.013 4.999 20.084

Samlede likviditet, netto 0 5.048 5.024 5.013 4.999 20.084

Økonomi

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 10 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Forlængelse af Johs. Jørgensens Vej (Tankefuld)        Bilag 7 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Forlængelse af Johs. Jørgensens Vej - Tankefuld 

Overordnet 
beskrivelse 

I 2014 forventes 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 
540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.  
 
Der er i alt afsat 22,6 mio. kr. til gennemførelse af ”adgangsvejen” til 
Tankefuld – Johannes Jørgensens Vejs forlængelse i årene 2014 - 2016. 
Vejen er indarbejdet i Lokalplan nr. 540 og er vurderet i VVM-
undersøgelsen for det overordnede vejnet i Tankefuld. 
 

Behov / ønsker Anlægsprojektet indeholder en ny rundkørsel ved Ryttervej og etablering af 
ny vej mellem Sofielundskoven og Idrætscenterområdet ud til Tankefuld 
Plads. Der anlægges en 2-sporet adgangsvej for biler og lokal busser og en 
dobbeltrettet cykelsti ind mod Sofielundskolen. Den nye vej skal være 
hovedadgangsvej til Tankefuld med forbindelse til motorvejstilslutningen 
og bymidten. 
 
Ved anlægget tages der hensyn til de truede dyrearter (flagermus, padder 
og salamandre) ved anlæg af vandhuller, etablering af paddetunneller 
under vejen og reetablering af skovbryn. 
 
Anlægsprojektet igangsættes med forberedelse til projektering primo 2014 
og med tilknyttet rådgiver udarbejdes projektforslag og udbudsmateriale i 
løbet af 2014.  
Anlægsarbejder igangsættes i anlægssæsonen 2015 og færdiggøres i 
2016. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

http://www.svendborg.dk/tankefuld 

Projektets samlede 
udgift til 2018 
og periode (netto) 

 
22,6 mio. kr. 

 
Opstart 2014 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet
P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Tankefuld - Johannes Jørgensensvej 14.079 8.531 22.610

Samlede likviditet, netto 14.079 8.531 0 0 0 22.610

Økonomi
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Garageleje, Arriva           Bilag 8 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Indgåelse af forlig om garageleje med Arriva. 
 

Behov / ønsker  
Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune i 
2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der 
efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, 
således de lejer sig ind i et garageanlæg. 
 
Svendborg Kommune indestår som lejer af garageanlægget og fremlejer 
det efterfølgende til udbuds vinder af kørselskontrakterne. 
 
Lejekontrakten med Buk A/S har altid samme udløbsdato som de indgåede 
kørselskontrakter. 
 
Den fornyede fremlejekontrakt er indgået således at den følger 
kørselskontrakterne for henholdsvis regionalbusser og bybusser. 
Fremlejekontrakten er fornyet med virkning fra den 01. december 2011.  
 
Fremlejekontrakterne er forlænget i alt 3 gange med udbudsvinder. 
 
Regionalbus kontrakten udløber 31. juli 2016. Der er mulighed for 
forlængelse i 2 x 1 år.  
Bybuskontrakten udløber til køreplanskiftet 2018, med mulighed for 
forlængelse i 2 år. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 
Acadre: 08/296 – 09/25734 – 10/5070 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
 

Årligt puljebeløb 
 

 
 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 1.161 1.156 1.153 1.150 4.620

Samlede likviditet, netto 0 1.161 1.156 1.153 1.150 4.620

Økonomi
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Veje og Funktionsudbud          Bilag 9 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Vejvedligeholdelse rammebeløb. 

Behov / ønsker  
Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 
15-årig funktionskontrakt for vedligehold af vejene på landet. I Svendborg 
by er der indgået en 4-årig partneringsaftale for vedligehold af gaderne. 
Funktionskontrakt og partneringsaftalen er opstartet 1. februar 2012. 
Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, 
både hvad angår leverance og kvalitet. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
 

Årligt rammebeløb 
 

 
 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 15.150 15.079 15.045 15.003 60.277

Færdiggørelse 0

Samlede likviditet, netto 0 15.150 15.079 15.045 15.003 60.277

Økonomi
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Elmaster            Bilag 10 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Belysningsplan 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Udskiftning af elmaster i forbindelse med belysningsplanen. 

Behov / ønsker  
Svendborg Kommune har vedtaget strategi for at vil være energibevidst, 
begrænse energiforbrug og dermed udlede mindre CO2. 

Mange af belysningsanlæggene i Svendborg Kommune er forældede og 
nedslidte og har et stort energiforbrug. Det vil inden for de kommende år 
blive nødvendigt med udskiftning og optimering af de ældste og mest 
nedslidte anlæg. 

En del af belysningsanlæggene er renoveret med nye master og armaturer 
med lavenergipærer. Der er dog stadig ca. 6000 ud af i alt 12.500 
armaturer, der skal udskiftes. Samtidig har vi en del træ- og gittermaster 
med luftledninger, som trænger til renovering og udskiftning. 

Belysningsanlæggene i Svendborg Kommune ejes af selskabet Svendborg 
Vejbelysning A/S. 

Denne belysningsplan er et konkret redskab, der skal danne 
administrationsgrundlag for kommunens belysningspolitik. Den skal 
anvendes for kommende optimerings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner 
herunder renovering af eksisterende samt projektering af nye 
belysningsanlæg på kommunale veje. 

Den overordnede målsætning for Svendborg Kommunes belysningspolitik, 
er at: 

• Give tryghedsfølelse og komfort for trafikanter og borgere i døgnets 
mørke timer. 

• Forskønne omgivelser og byrummet, samt give større 
borgertilfredshed. 

• Kommunen vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og 
udlede mindre CO2 

Belysningsplanen er vedtaget af Svendborg Kommune for en 10-årig 
periode, gældende fra 2013 – 2023. Den skal danne grundlag og være et 
godt planlægningsredskab for udvikling og renovering af anlæggene. 

Planen vil samtidig give et løft til en æstetisk flot vejbelysning i Svendborg 
Kommune. 

Behovsanalyse  
Gennemgang af vejbelysningen i 2013 viste behov for energioptimering.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

http://www.svendborg.dk/belysningsplan 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 
 



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 14 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Elmaster            Bilag 10 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 828 824 822 820 3.294

Samlede likviditet, netto 0 828 824 822 820 3.294

Økonomi

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 15 af 42 

Acadre 14-40988 

Havne og Færger - Havne 

Trafik og Havne - Rådighedsramme         Bilag 11 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Lystbådehavne 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Rammebeløb til vedligehold og forbedringer i kommunens lystbådehavne. 
 
 

Behov / ønsker  
Historisk har rammebeløbet udgjort ca. 0,3 mio. kr. årligt og primært 
været benyttet til småarbejder i de kommunale lystbådehavne. 
I Budget 2014 og frem er der afsat ekstra midler til udbedring af 
uundgåelige mangler i de kommunale lystbådehavne og bådebroer. 
Udgifterne skyldes primært et trængende behov for udskiftning/renovering 
af broer, molehoveder, el-installationer samt toiletfaciliteter. 
 
 

Behovsanalyse  
Rammen følger den oprindelige vedligeholdelsesplan. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.297 2.286 2.281 2.275 2.275

Samlede likviditet, netto 0 2.297 2.286 2.281 2.275 2.275

Økonomi

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 16 af 42 

Acadre 14-40988 

Havne og Færger - Havneudvikling 

Det Blå Bånd – promenade og omprofilering af Jessens Mole       Bilag 12 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location  Jessens Mole 

Overordnet 
beskrivelse 

Omprofilering af vejarealet Jessens Mole og udvidelse og renovering af 
promenaden langs Jessens Mole.  

Behov / ønsker Projektet er led i etableringen af ”Det Blå Bånd” rundt langs havnens kajer, 
som beskrevet i Udviklingsplan for Svendborg Havn. 
 
I Udviklingsplanen er der formuleret et mål om at binde kajarealerne 
sammen på langs af Svendborg Havn. Her spiller Jessens Mole en vigtig 
rolle i kraft af sin centrale placering i havnen og som knudepunkt mellem 
gader og stiforbindelser mellem bymidte og havn og forbindelsen langs 
kajerne (krydset mellem ”Den Grønne Tråd” og Det Blå Bånd”). Endvidere 
vil et renoveret promenadeareal spille sammen med Fremtidsfabrikken som 
åbner efteråret 2014. 
 
Jessens Moles vejbredde kan reduceres til fordel for opholdsarealer og en 
forbedret cykelforbindelse.  Den nye vejudformning skal balancere behovet 
for trafiksikkerhed og tryghed med behovet for afvikling af bl.a. trafikken til 
og fra øfærgerne og Frederiksø. 
 

Behovsanalyse Forprojekt bør igangsættes i løbet af 2014 for at sikre mere præcis 
prissætning. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Som led i etableringen af ”Det Blå Bånd” skal der fastlægges overordnede 
retningslinjer og et kvalitetsprogram for at sikre en sammenhængende 
havnepromenade. Herunder skal det også afklares hvilken form for 
klimatilpasning (evt. dige) der skal indarbejdes. Endelig omfatter ”Det Blå 
Bånd” en sammenhængende stiforbindelse gennem hele havnen. 
 

Øvrige bemærkninger  Omprofileringen af Jessens Mole bør senest ske parallelt med udviklingen af 
byudviklingsområdet mellem trafikterminalen og Jessens Mole. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 20-25 og side 40-42. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

10,3 mio. kr. 
 

2015-17 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 2.200 2.200

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 8.077 8.077

Samlede likviditet, netto 2.200 8.077 0 0 0 10.277

Økonomi

 



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 17 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Klimatilpasning i Svendborg Havn         Bilag 13 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Kajarealer i Svendborg Havn 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Etablering af sammenhængende klimasikring i form af diger og 
skybrudsboulevarder. 
 

Behov / ønsker  
I det igangværende arbejde på et forslag til Klimatilpasningsplan for 
Svendborg Kommune (forslag forelægges til politisk behandling august 
2014) og i Udviklingsplan for Svendborg Havn beskrives de trusler og 
udfordringer havnen står overfor med hensyn til sikring mod forhøjet 
vandstand og hyppigere og kraftigere skybrud som følge af 
klimapåvirkningerne. Svendborg havn er samlet set det mest udsatte 
område i Svendborg kommune set ud fra begge trusselsbilleder.  
 

Behovsanalyse  
I de indledende byggemodningsundersøgelser for havneområdet er der 
beskrevet forskellige løsningsmodeller. En forhøjet vandstand og 
stormflodshændelser kan imødegås ved den enkelte bygning, ved 
etablering af et sammenhængende dige nær kajkanten eller ved etablering 
af et fremskudt dige der imødegår forhøjet vandstand mellem sundet og 
havnen inden den når ind i havnen. I nærværende projekt er der forudsat 
etablering af diger nær kajkanten, hvilket har dannet grundlag for en 
foreløbig prissætning. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
Indledende undersøgelser er allerede igangsat foråret 2014 mhp at belyse 
forskellige alternative løsningsmodeller hvad angår forebyggelse mod 
havvandsstigning of skybrud. Endelig prissætning forudsætter yderligere 
undersøgelser, som vil ske i tilknytning til byggemodningsundersøgelserne 
i tilknytning til bl.a. maritimt kraftcenter ved Nordre kaj. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Udviklingsplan for Svendborg Havn side 62-65: 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

17,8 mio. kr. 
 

2015-18 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 1.500 1.500

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.800 4.846 4.823 4.812 16.281

Samlede likviditet, netto 3.300 4.846 4.823 4.812 0 17.781

Økonomi

 



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 18 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Havneudvikling           Bilag 14 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Svendborg Havn 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Budgettemaet relaterer sig både til vækststrategiens indsatsområder 
”Bykvalitet” og Strategi Svendborg Kommune 2012’s emne ”Investering i 
byudvikling” Aktiviteterne i budgettemaet skal videreføre den 
udviklingsproces der er igangsat i Svendborg Havn. 
 

Behov / ønsker  
Med vedtagelsen af Udviklingsplan for Svendborg Havn er der åbnet for en 
række delprojekter, som fremgår af øvrige anlægsskemaer for Svendborg 
Havn. Aktiviteterne i dette budgettema omhandler grundlaget for 
delprojekterne og omfatter bl.a. aflønning af to medarbejdere samt 
konsulentydelser mht organisation, jura, kommunikation mv. 
 
 

Behovsanalyse  
Den oprindelige ramme fastholdes, idet rammen er afsat til 
konsulentydelser. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk bes lutning – 

udfø relse

Udførelse 1.242 1.236 1.233 1.230 4.941

Samlede likviditet, netto 0 1.242 1.236 1.233 1.230 4.941

Økonomi

 

 

 

 

 

 



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 19 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Svendborg Havn, analyse mv.          Bilag 15 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Havnen 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. 
 

Behov / ønsker  
Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i 
havneområdet. Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles 
til egentlige plan- og projektforslag. Der kan blive tale om at uddybe 
arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes 
en masterplan for havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge 
den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og 
mangfoldighed i området. Budgettet er afsat til to planlæggere / 
projektstyrere samt til analyser og rådgivning. 

Behovsanalyse  
Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og 
rådgivning. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.121 2.111 2.106 2.100 8.438

Samlede likviditet, netto 0 2.121 2.111 2.106 2.100 8.438

Økonomi

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 20 af 42 

Acadre 14-40988 

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed 

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)        Bilag 16 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

 
 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. 
 
 

Behov / ønsker  
Der er afsat midler i 2013 og fremefter til området. Beløbet skal 
understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med 
henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. 
Udvalget har efterfølgende udarbejdet principper for udmøntning af puljen.   
 

Behovsanalyse  
Puljen udloddes hvert år og disponeres fuldt ud. På grund af tidsfrist på et 
år, igangsættes alle projekter dog ikke samme år som de bevilliges.  
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.070 2.060 2.055 2.050 8.235

Samlede likviditet, netto 0 2.070 2.060 2.055 2.050 8.235

Økonomi

 

 

 

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 21 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier                                Bilag 17 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Overordnet 
beskrivelse 

 

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier 
 

Behov / ønsker  
Administrationen fremlægger senest i 1. kvartal af 2015, et forslag til 
proces for formidling af kulturhistoriske seværdigheder og 
kulturarvsmiljøer, til politisk godkendelse. Den besluttede proces 
gennemføres i 2.-3. kvartal og i 4. kvartal evaluerer Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Kulturudvalget forløbet og træffer beslutning om 
processen for 2016. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 
2015 og frem 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 50 50 50 50 200

Samlede likviditet, netto 0 50 50 50 50 200

Økonomi

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 22 af 42 

Acadre 14-40988 

Natur, Miljø og Klima - Vandløbsvæsen 

Vandløbsregulativ           Bilag 18 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Hele Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Kommunes gældende vandløbsregulativer skal revideres. Det er 
fastlagt, at de skal revideres hvert 10. år. De gældende regulativer er 
vedtaget i perioden 1994-2006. 
  
Forud for udarbejdelsen af regulativerne ligger der et stort arbejde med at 
samle data ind for de enkelte vandløb, måle vandløbene op, lave 
beregninger m.v. 

 
Der er flere grunde til, at det er nødvendigt at revidere regulativerne på 
nuværende tidspunkt: 

• I Vandplanerne er der nogle indsatskrav der nødvendiggør en 
ændring af regulativerne.  

• I de fleste regulativer er det vedtaget, at regulativerne skal 
revideres hvert 10. år.  

• Når et regulativ er mere end 10 år gammelt, vil der oftest være 
sket en del ændringer dels i vandløbet. Disse kan være godkendt 
og skal blot indarbejdes eller de er ikke godkendt og skal 
lovliggøres forud for en revision.  

• Flere steder i kommunen er der blevet lavet 
restaureringsprojekter. For nogle af projekternes vedkommende 
har man lavet et tillæg til det gældende regulativ og andre steder 
har man ikke, hvilket i princippet vil sige, at man i dag ikke har et 
gældende regulativ på afgrænsede strækninger. 

• De eksisterende regulativer er udarbejdet af de 3 gamle kommuner 
samt Fyns Amt. Regulativerne er således ikke ensrettede, og der 
gælder derfor ikke de samme vilkår for alle lodsejere i kommunen. 

• En sidegevinst ved en revision vil desuden være, at det letter 
administrationen af vandløbene. 

Staten forudsætter, at kommunerne selv betaler for revision af 
vandløbsregulativerne, fordi det allerede er en kommunal opgave.  
 
Revision af vandløbsregulativerne vil ske i et samarbejde med et 
rådgivende ingeniørfirma, men størstedelen af arbejdet vil ligge i 
kommunen. Opgaven kræver også inddragelse af lodsejerne, som 
administrationen selv vil forestå. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
4,0 mio. kr. 

Start 2012 
Slut 2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.414 816 809 4.039

Samlede likviditet, netto 2.414 816 809 0 0 4.039

Økonomi

 



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 23 af 42 

Acadre 14-40988 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler 

Skoler - rådighedsramme          Bilag 19 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Alle skoler 
5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Ramme til renovering m.v. af skolebygningerne  

Behov / ønsker  
Det afsatte beløb på ca. 40 kr./kvm. 
 

Behovsanalyse  
Den samlede ramme udgør 4,3 mio. kr. til 106.000 kvm., hvilket giver ca. 40 kr. 
pr. kvm. 
 

Øvrige 
bemærkninger  

 
Rammen i de enkelte år er afsat til en løbende vedligeholdelse/renovering af 
skoleområdets bygninger på i alt ca. 106.000 kvm. 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 4.404 4.384 4.374 4.362 17.524

Samlede likviditet, netto 0 4.404 4.384 4.374 4.362 17.524

Økonomi

 

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 24 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Idrætsfaciliteter - Rådighedsramme         Bilag 20 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Svømmeland, Distrikt Idræt, CETS 
 
Idrætshallerne under Haludvalget: Idrætshallen, SG Huset, Midtbyhallen, 
Tvedhallen, Skåruphallen, Badmintonhallen, Thurøhallen, Tåsingehallen, 
Vester Skerninge Hallen, Ridehuset, Lundbyhallen, Hømarkhallen, 
Svendborg svømmehal. 
 
Haludvalget har driftsoverenskomst med Svendborg Kommune og der 
sidder politisk repræsentation i udvalget. 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft 
budgetteret med en renoverings og anlægspulje vedr. Idrætsfaciliteter. 
 
Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre 
byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for 
at etablere større projekter som f.eks. fodboldbaner og Multihus på Gl. 
Skaarupvej.  
 
Alle renoveringsopgaver samt nyanlæg vil blive behandlet i et samarbejde 
mellem Haludvalget, Svendborg Idræts Samvirke og CETS, Svendborg 
Kommune. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.481 2.470 2.464 2.457 9.872

Samlede likviditet, netto 0 2.481 2.470 2.464 2.457 9.872

Økonomi

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 25 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Skoler – Faglokaler           Bilag 21 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Skolernes faglokaler 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Formålet med en udredning af faglokalernes tilstand er at kunne sætte pris 
på og foreslå en prioritering med henblik på at imødegå myndighedskrav 
samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. 
 
Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet den 14. august 2013, at 
en nærmere udredning af behovet for renovering af skolernes faglokaler 
skulle afvente etablering af et ejendomskontor, med hensyn til 
koordinering af fremtidige, større indvendige renoveringsbehov, og således 
at det kunne koordineres med skolereformens implementering med henblik 
på at afstemme renoveringsbehov med fremtidige anvendelsesbehov.  
 

Behov / ønsker Udredning og afholdelse af udgifter til de nødvendige og omkostningstunge 
tests, så som test af rumklang og luftforhold. 
 

Behovsanalyse Center for Ejendomme og Teknisk Service sikre at der foretages en teknisk 
gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige tests af rumklang og 
ventilation. 
 
Skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af 
faglokalerne, og denne koordineres med analysen af faglokalerne, således 
at vurderingen af behovet for renovering sker i et samarbejde mellem Børn 
og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service. 

Øvrige bemærkninger  Der er forventeligt et reelt efterslæb i forhold til vedligeholdelse af 
faglokaler, hvorfor der afsættes en ramme på kr. 2 mio., til at håndterer 
de mest presserende renoveringer.  
 
Når den tekniske gennemgang er færdig og renoveringsbehovet er klarlagt 
og planen for det fremtidige anvendelsesbehov er klarlagt vil der blive 
udarbejdet et prioriteret oplæg, med økonomi oversigt, til politisk 
beslutning.  
  
Der er afsat 2 mio. kr. årligt til den løbende almindelige 
renovering/vedligeholdelse af lokaler. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.019 2.010 2.005 2.000 8.034

Samlede likviditet, netto 0 2.019 2.010 2.005 2.000 8.034

Økonomi

 



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 26 af 42 

Acadre 14-40988 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud 

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder         Bilag 22 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Alle dagtilbud 
 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Ramme til særlige indsatsområder.  

Behovsanalyse  
Rapport om ”Støj i dagtilbud” fra 2010 beskriver bl.a. den særlige indsats med at 
sætte fokus på forebyggelse af støj- og akustikproblemer. 
  

Øvrige 
bemærkninger  

 
Rammen i de enkelte år er afsat til særlige indsatsområder på dagtilbuddene efter 
beslutning i Udvalget for Børn og Unge. 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 
 

  

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 386 384 383 382 1.535

Samlede likviditet, netto 0 386 384 383 382 1.535

Økonomi

 

 

 

 

 

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 27 af 42 

Acadre 14-40988 

 

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag         Bilag 23 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Alle dagtilbud 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.  

Behov / ønsker  
Udarbejdes efterfølgende. 
 

Behovsanalyse  
Pladsgarantiens opfyldelse iht. Dagtilbudsloven 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
Ikke udarbejdet p.t. 
 

Øvrige 
bemærkninger  

 
Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske  
rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt 
akut opståede udgifter. 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.139 2.129 2.124 2.118 8.510

Samlede likviditet, netto 0 2.139 2.129 2.124 2.118 8.510

Økonomi
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Acadre 14-40988 

 

Dagtilbud Vedligeholdelsesaftale         Bilag 24 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Alle dagtilbud - 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Ramme til årlig vedligeholdelse af bygningerne.  

Behov / ønsker  
Beløbet er afsat jf. tidligere indgået vedligeholdelsesaftale med Miljø og Teknik om 
vedligeholdelse af dagtilbuddenes bygninger.  

Behovsanalyse  
Den samlede ramme udgør 2,7 mio. kr. pr. år. 

Øvrige 
bemærkninger  

 
Rammen i de enkelte år er afsat til en løbende vedligeholdelse/renovering af 
dagtilbuds områdets bygninger efter forudgående gennemgang af bygningernes 
tilstand. 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.730 2.717 2.711 2.703 10.861

Samlede likviditet, netto 0 2.730 2.717 2.711 2.703 10.861

Økonomi
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Ældreområdet 

Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsboliger       Bilag 25 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Hele Svendborg Kommune 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Flere af kommunens udlejningsejendomme er ældre ejendomme, der er 
forsømte.  
 
Som følge heraf er der behov for renovering af ejendommene. 
 
Puljen dækker typisk større opgaver i de kommunale 
udlejningsboliger, eksempelvis nye vinduer, tagrenoveringer ol 
samt den kommunale andel af større renoveringsopgaver i de 
almene ældre- og plejeboliger. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.832 1.823 1.819 1.819 7.293

Samlede likviditet, netto 0 1.832 1.823 1.819 1.819 7.293

Økonomi
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Acadre 14-40988 

 

Brand- og kaldeanlæg          Bilag 26 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Plejecentrene og hjemmeplejen 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Udskiftning og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene samt 
nødkald i hjemmeplejen.  
 
Kaldeanlæggene er slidte, og vagtcentralleverandøren til nødkald og en 
række kaldeanlæg har netop opsagt kontrakten pr. 31. december 2014, og 
det er derfor nødvendigt at skifte kaldeanlæggene. 
 
For kaldeanlæggene på plejecentrene forventes udgiften at udgøre 6,3 
mio. kr. i år 2014. Udskiftning af nødkald i hjemmeplejen forventes at 
udgøre 2,3 mio. kr. i 2014. 
 
De nuværende driftsudgifter på 1,5 mio. kr. årligt til området, forventes at 
være uændret efter udskiftning af anlæggene. 
 

Behov / ønsker  
På plejecentrene har de kaldeanlæg som signalerer til personalet, at der er 
behov for hjælp hos den pågældende borger.   
 
En række af kaldsanlæggene kan ikke længere serviceres, og de har en 
kort restlevetid, nogle mindre end et år, endvidere lever ikke alle 
anlæggene op til moderne standard og krav. 
 
Grundet den varslede opsigelse af serviceringen af nød- og kaldeanlæg er 
en udskiftning akut og af stor vigtighed. Det er væsentligt at borgernes 
forbindelse til den nødvendige hjælp er funktionsduelig. 
 
Teknisk arbejder kald- og brandanlæg sammen for at sikre prioritering 
mellem kald og brand. Opsætning af nye kaldeanlæg nødvendiggør i et vist 
omfang opgradering af brandanlæggene, hvilket forventes at udgøre 2,5 
mio. kr. i år 2014. Herudover er der flere anlæg som de nærmeste år står 
for udskiftning, hvilket forventes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 5 år fra 
2015 til 2019. 
 

Øvrige bemærkninger  Administrationen har påbegyndt en nærmere udredning af, hvordan 
kaldeanlæg og nødkald kan erstattes, herunder undersøgelse af 
udbudsproces og produktbeskrivelse. Arbejdet forventes færdigt i starten 
af efteråret 2014, og vil kunne sættes i gang i løbet af efteråret/vinteren 
2014 under forudsætning af en politisk godkendelse. 
 
Det vil være hensigtsmæssigt at have de samme anlæg på alle plejecentre 
og i hjemmeplejen for at sikre indsigt i drift og vedligehold af anlæggene.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
12.6 mio. kr.  

 
2014 til 2019 
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Acadre 14-40988 

 

Brand- og kaldeanlæg          Bilag 26 

1.000 kr. 2014 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 10.640 505 502 501 500 12.648

Samlede likviditet, netto 10.640 505 502 501 500 12.648

Økonomi
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Acadre 14-40988 

 

Myndighedskrav på det sociale område         Bilag 27 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Hele Svendborg Kommune 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Puljen er til imødekommelse af myndighedskrav og anvendes blandt andet 
til ny belægning for at undgå risiko for fald 
på plejecentrene, indkøb af nye maskiner der opfylder sikkerheds og 
arbejdsmiljømæssige krav, større inventarudskiftninger mm. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 616 613 612 610 2.451

Samlede likviditet, netto 0 616 613 612 610 2.451

Økonomi
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Acadre 14-40988 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige 

Vedligeholdelse af administrative ejendomme        Bilag 28 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Kirkegade 14, Gudme – Svendborgvej 135, Vester Skerninge - Ramsherred 
5-9, Svendborg – Svinget 12 og 14, Svendborg – Grubbemøllevej 22, 
Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

I løbet af 2015 foretages en tilstandsvurdering af de administrative 
ejendomme i Svendborg Kommune. 
 
Det afsatte budgetbeløb påtænkes anvendt til akut og uundgåelige 
renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Samt planlagt vedligeholdelse, 
når tilstandsvurderingerne er udarbejdet. 
 

Øvrige bemærkninger  Ved større renoveringsopgaver vil der blive rejst en individuel sag. 
 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.035 1.030 1.028 1.025 4.118

Samlede likviditet, netto 0 1.035 1.030 1.028 1.025 4.118

Økonomi
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Acadre 14-40988 

 

Renovering borgernære serviceområder         Bilag 29 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommunes ejendomme 
 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

I forbindelse med budgetforligt, budget 2015 til 2018, blevet der i 
investeringsoversigten afsat et puljebeløb på 2,5 mio. kr. kr. fra 2016 og 
frem.  
 
Beløbet blev sat af til allerede kendte udfordringer på de kommunale 
bygninger under: 
  

• Social og Sundhed 

• Skolerne 

• Fritid 

• Daginstitutioner 

 
Øvrige bemærkninger  Den konkrete anvendelse samt politiske prioritering vil komme i forbindelse 

med at anlægsbevillingen rejses politisk. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt Puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.524 2.512 2.506 2.499 10.041

Samlede likviditet, netto 0 2.524 2.512 2.506 2.499 10.041

Økonomi
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Acadre 14-40988 

 

Naturama, vedligeholdelse          Bilag 30 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Dronningemaen 30, 5700 Svendborg 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Den samlede opgave er overvejende vedligeholdelse af bygningens 
klimaskærm herunder tiltag, der skal reducerer energiforbrug, 
tekniske installationer og lignende opgaver, eksempelvis: 
 

• Indregulering og gennemgang af ventilation 
• Maling og opfugning af vinduer 
• Opretning af belægning i terræn 
• Reparation af døre og indgange 

 
Behov / ønsker Ejendommen, der huser Naturama, bliver gennemgået af Center for 

Ejendomme og Teknisk Service hvert år med henblik på renovering 
og vedligeholdelse.  
 
I sammenarbejde med Naturama bliver opgaverne prioriteret. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 420 418 417 416 1.671

Samlede likviditet, netto 0 420 418 417 416 1.671

Økonomi
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Side 36 af 42 

Acadre 14-40988 

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - 

Dagtilbud 

Udvidelse af Humlebien          Bilag 31 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Fruerstuevej 17 - 5700 Svendborg 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Nybygning af 1.450 m2 dagtilbud på eksisterende grund 

Behov / ønsker  
Nybygning indeholdende daginstitution til børnehave og vuggestue til samlet 120 
0-5 års pladser. 

Behovsanalyse  
Udvidelse af kapaciteten med 69 børn til 120 børn. 
92 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
Nybygning iht. BR10 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
32,7 mio. kr. 

 
2014-2016 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 3.610 3.610

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 21.747 21.747

Færdiggørelse 7.386 7.386

Samlet anlægsprojekt 25.357 7.386 0 0 0 32.743

Afledt drift 0 1.060 1.060 1.060 1.060

Samlede likviditet, netto 25.357 8.446 1.060 1.060 1.060 32.743

Økonomi
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Acadre 14-40988 

  

 

Ny Børnehuset/Hus 53          Bilag 32 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Børnehuset, Ørbækvej 51, 5700 Svendborg 
Hus 53, Ørbækvej 53, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Sammenlægning af Børnehuset og Hus 53 

Behov / ønsker  
I udvalget for Børn og Unge er der i april 2013 godkendt en 
sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen 
Børnehuset beliggende henholdsvis på Ørbækvej 51 og 53. Der er et øget 
pres på de to institutioner. I øjeblikket klares presset ved at anvende 
matrikelløs aflastning på andre adresser, hvilket er meget 
omkostningstungt.  
 
De to institutioner er beliggende tæt op ad hinanden, og det har været 
undersøgt at sammenbygge og udvide de to institutioner. Ved en 
sammenbygning af institutionerne er der påpeget skærpede 
myndighedskrav til indretning i forhold til dimensionering og brandsikring.  
 
Ved en sammenlægning og udbygning af institutionerne og dertil ændrede 
fysiske rammer, udløses der bygningskrav af sådan et omfang, at det 
umiddelbart tilrådes at opføre en hel ny institution. Det er undersøgt og 
vurderet, at matriklerne på Ørbækvej ikke er af en sådan størrelse, at man 
kan fremtidssikre institutionerne, så de opfylder både efterspørgslen og 
myndighedskravene.  
 
Der er derfor behov for enten at bygge en ny institution eller at finde en 
eksisterende kommunal bygning fx Hjortøhus, der kan ombygges/tilpasses 
behovene ved sammenlægning af Børnehuset og Hus 53. 

Behovsanalyse Udvidelse af Børnehuset med en 6. plads. 
 
Udvidelse af Hus 53, så den matrikelløse del kan rummes i samme fysiske 
rammer som Børnehuset/Hus53. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
Institutionerne skal leve op til krav i Byggeloven og arbejdsmiljøloven.  
 

Øvrige bemærkninger  En langsigtet løsning skal søges etableret for at sikre en bæredygtig 
institution, der modsvarer myndighedskrav, arbejdsmiljøkrav mv.. Det skal 
undersøges, hvorvidt der skal bygges en ny institution, eller om der kan 
findes en kommunal bygning, som ved ombygning/tilbygning kan leve op 
til kravene. 
 
Projektet lånefinansieres og afdrages via en takstforøgelse. 
  
Eventuelle ændringer i driftsudgifter er ikke indregnet, da det bl.a. vil 
afhænge af, hvilken løsning der peges på. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 25,2 mio. kr. 

 
2015-16 
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Ny Børnehuset/Hus 53          Bilag 32 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 4.000 21.201 25.201

Samlede likviditet, netto 4.000 21.201 0 0 0 25.201

Økonomi

 

   



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt for basisbudget  

Side 39 af 42 

Acadre 14-40988 

Energi – Energispareprojekter 

Innovativt energispareprojekt          Bilag 33 

Projektbeskrivelse - Energi 

Fysisk location 
(adresse) 

Center for ejendomme og teknisk service – Svendborgvej 135, 5762 Vester 
Skerninge 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Innovativt energispareprojekt 
 
Det ”Innovative energispareprojekt” bygger på investeringer i kommunens 
bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse.  
 
I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og 
kommissorium for projektet. 
 
Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank.  
Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende 
løsninger. 
 
Fremrykning af solcelleprojekter 
 
Det innovative energispareprojekt påvirkes af den ny lovgivning på 
solcelleområdet. De solcelleanlæg, hvor der er opnået dispensation, skal 
installeres og igangsættes inden 1. april 2015. Denne opgave prioriteres højt 
og sætter det innovative energispareprojekt under pres. 
 

Behov / ønsker Link til Projektbeskrivelse 
 

Behovsanalyse Link til Projektbeskrivelse 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

I det innovative energispareprojekt er investering i energibesparende 
foranstaltning for skolestrukturprojekter blevet fremrykket. 
 
Link til Projektbeskrivelse 
 

Øvrige bemærkninger  Projektet følger den tids-, handle- og procesplan, der blev lagt for projektet. 
 
For at sikre at der bedst muligt koordinering og samarbejde, med opgaver 
på driftsområdet, så som fx PCB sanering, indhentning af efterslæb, 
afprøvning af nye teknologier, er det vigtigt at overholde den tids-, handle- 
og procesplan der er udarbejdet for projektet, og som dannede grundlag for 
valg af model 2. innovativt energispareprojekt, i juni måned 2012. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Link til Projektkommissorium 
 
Link til Projektbeskrivelse 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

Samlet anlægsudgift i perioden 73,436 
mio. kr. 

Projekt start  2013  
Projekt slut   2018 
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Innovativt energispareprojekt          Bilag 33 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – pro jektering 44.982 14.489 14.421 73.892

Lånefinansiering -44.982 -14.489 -14.421 0 0 -73.892

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag 1.414 2.606 3.441 4.276 4.276 14.599

Afledt drift -1.414 -2.606 -3.441 -4.276 -4.276 -14.599

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi
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Acadre 14-40988 

Byudvikling 

Byfornyelse           Bilag 34 

Projektbeskrivelse - Byudvikling 

Fysisk location 
(adresse) 

 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af 
problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og 
byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af 
bevaringsværdige ejendomme. 

Behov / ønsker  
Der er afsat en rådighedsramme til igangsættelse af bygningsfornyelse og 
renovering af bevaringsværdige ejendomme via 
Bygningsforbedringsudvalget og herudover lovpligtig afhjælpning af 
indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB) Der modtages refusion på op 
til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse 
med disse sager. 
Der er desuden afsat en rådighedsramme til igangsætning af 
områdefornyelse i landsbyer og mindre lokalområder, til at understøtte 
private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige 
ejendomme. 

Behovsanalyse  
Rådighedsrammen har ikke været udnyttet fuldt ud i en årrække, idet der 
ikke har været så mange ansøgninger omkring bygningsforbedring eller 
sager omkring indeklima. I de kommende år forventes det dog at der 
modtages flere ansøgninger til bygningsforbedring som en del af projektet 
omkring områdefornyelse i Svendborg Bymidte. Projektet omkring 
områdefornyelsen er rettet mod arealerne mellem husene hvor midlerne til 
bygningsfornyelse kan udnyttes på udvendig renovering af selve 
bygningsmassen.  Sagerne vedrørende indeklimaproblemer kommer 
løbende og kan potentielt være meget omkostningstunge. 
Restrammen forventes at skulle indgå som kommunal medfinansiering 
vedr. områdefornyelse i Svendborg Bymidte. 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Årlig rådighedsramme. 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 3.265 3.250 3.242 3.233 12.990

Samlede likviditet, netto 0 3.265 3.250 3.242 3.233 12.990

Økonomi
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Administration 

Tilpasning af de fysiske rammer         Bilag 35 

Projektbeskrivelse - Administration 

Fysisk location 
(adresse) 

  
Dagtilbudsområdet 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Samlet ramme til udbygning/tilpasning af dagtilbuddene.  

Behovsanalyse  
Pladsgarantiens opfyldelse iht. Dagtilbudsloven 
 

Øvrige 
bemærkninger  

 
Den samlede ramme var oprindelig afsat til udbygningen af dagtilbud, men er 
efterfølgende i budget 2014 fordelt på 5 projekter med en ændret tidsplan. 
 
Rådighedsbeløbene var afsat således: 
År 2012 2013 2014 I alt 
Mio. kr. 11,3 15,4 10,1 36,8 

 
 
 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
36,8 mio. kr. 

 
2012 - 2016 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 35.747 1.035 36.782

Samlede likviditet, netto 35.747 1.035 0 0 0 36.782

Økonomi

 

 


