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1 BAGGRUND 

Svendborg Byråd besluttede i 2003 at overskuddet fra parke-
ringsindtægterne målrettes byens rum og pladser, herunder 
et eventuelt parkeringshus. 
 
I forlængelse heraf har Byrådet den 29. januar. 2007 beslut-
tet: 

• at der på grundlag af samlet strategi- og handleplan for 
bymidten sker en gradvis udvikling, herunder af parke-
ringsfaciliteterne,  

• at potentialet for byfortætning indgår i strategi- og handle-
planen, 

• at en aktuel aflastning sker omkring Voldgade, Hulgade 
og/eller Dronningemaen, så et anlæg kan ibrugtages i 
2008, 

• at forslag til en takstpolitik, herunder udvidelse af takstzo-
ne samt differentiering af afgifterne, tages op, når der er 
skabt klarhed over udbygningen. Takstpolitikken baseres 
på at afgifterne differentieres efter placering i bymidten, og 
evt. efter hvor lang tid den enkelte bil optager pladsen 
samt abonnementsordninger og licenser, 

• at der udformes forslag til finansieringsmodeller, herunder: 
o kommunal finansiering eventuelt ved salg af kommunalt 

areal og via p-indtægter og/eller låneoptagning, 
o hel eller delvis finansiering via private investorer. 

• at der føres dialog med interessenter og indledes forhand-
ling med potentielle investorer med henblik på en afklaring 
af potentialet for privat finansiering. 

 
 
 

Der er ikke i Byrådsbeslutningen taget stilling til spørgsmålet 
om finansiering. 
 
På baggrund af ovennævnte har Svendborg Kommune ned-
sat en projektarbejdsgruppe bestående af følgende deltagere: 

• Marianne Christiansen (formand), Kultur og Planlægning  
• Klaus Johannessen, Kultur og Planlægning 
• Erik Stoumann, Miljø og Teknik 
• Bente Hansen, Miljø og Teknik 
• Jens Otto Kromann, Økonomi 
 
Til projektarbejdsgruppen har der været knyttet følgende re-
præsentanter fra rådgivningsfirmaet Grontmij | Carl Bro: Ole 
Sørensen og Susanne Unn Weihe. 
 
Denne rapport er udarbejdet af Grontmij | Carl Bro i tæt sam-
arbejde med projektarbejdsgruppen.  
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2 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2008-2012 

2.1 Anlægsudgifter 

På baggrund ad de i kap. 5 opstillede muligheder for at for-
bedre Bymidtens udbud af parkeringspladser kan der opstil-
les følgende forslag til handlingsplan:  
 
1. Nye parkeringsanlæg 
• Etablering af nyt parkeringsanlæg på hjørnet af Skolegade 

og Bagergade med tilslutning af adgangsvej til Skolegade 

• Evt. etablering af et supplerende parkeringsanlæg ved 
Voldgade 

• Evt. etablering af et supplerende parkeringsanlæg ved 
Hulgade. 

 
2. Videreudbygning/regulering af P-søgering 
• Kanalisering og udbygning af krydset Johannes Jørgen-

sens Vej / Tinghusgade / Vestergade / Viebæltet 

• Etablering af cykelstier på Dronningemaen 

• Fornyelse af signalregulering i krydset Jernbanegade / 
Valdemarsgade 

• Fornyelse af signalregulering i krydset Vestergade / Vold-
gade 

• Skiltning af P-søgeringens forløb i krydsene Johannes 
Jørgensens Vej / Tinghusgade / Vestergade / Viebæltet, 
Dronningemaen / Todbodvej, Jernbanevej / Valdemarsga-
de og Vestergade / Vildgade 

• Ombygning og signalregulering af krydset Dronningemaen 
/ Skolegade samt flytning af adgangsvejen til p-pladsen 
bag Dronningegården til Skolegade samtidig med at den 
nuværende adgangsvej fra Dronningemaen lukkes.  

 
3. Indretning af eksisterende p-pladser 
• Ombygning og afstribning af Stenpladsen 

• Ombygning og afstribning af nedlagt del af Nyborgvej ved 
havnen 

 
4. Tidsrestriktioner 
• Ændring af ca. 205 parkeringsbåse fra langtids- til kort-

tidsparkering 

• Ændring af ca. 50 parkeringsbåse fra korttids- til langtids-
parkering 

 
5. Afgiftsbelagt parkering 
• Udvidelse af afgiftszonen med i alt 1.100 parkeringsbåse 

samt etablering af 2 afgiftszoner med 270 parkeringsbåse i 
zone 1 og 1.450 parkeringsbåse i zone 2. Progressiv afgift 
i zone 1 (8 kr. for 1. time, 10 kr. for 2. time og 12 kr. for 3. 
og efterfølgende timer). Afgift på 5-7 kr. i zone 2. 

• Udstedelse af licenser (gældende for afgiftszone 2) til bl.a. 
beboere og erhvervsdrivende med adresse indenfor afgift-
zonen samt til håndværkere, pendlere og gæster med 
adresse uden for zonen  

 
6. Informationssystemer 
• Udbygning af det dynamiske p-infosystem 
 
Det samlede forslag til handlingsplan er vist på side 6. 
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Det skal bemærkes, at det ikke er alle aktiviteter, som er ind-
byrdes afhængige. Såfremt aktivitet 5 vedr. udvidelse af den 
afgiftsbelagte parkering gennemføres før eller samtidig med 
aktivitet 4 vedr. ændring af langtidsparkering til korttidsparke-
ring bortfalder aktivitet 4, da alle afgiftsbelagte pladser i prin-
cippet kan benyttes til både korttids- og langtidsparkering. Ak-
tivitet 4 kan imidlertid gennemføres her og nu, da det kun er 
forbundet med en minimal anlægsudgift at ændre skiltningen 
på de berørte pladser. Det er heller ikke alle tiltag under akti-
vitet 2, som er nødvendige reguleringer i forbindelse med 
gennemførelse af øvrige aktiviteter; men de bidrager alle i 
mindre eller højere grad til forbedring af serviceniveauet for 
de parkeringssøgende. 
 
På Byrådets møde d. 27.05.08 blev handlingsplanen vedtaget 
med følgende supplement: 
 
” Som beskrevet i ”Handlingsplan for parkering” kan Skolega-
de løse det fremtidige parkeringsbehov, da den rummer indtil 
500 nye pladser. Denne løsning kan opfylde det politiske øn-
ske om at gøre Torvet og Ramsherred bilfrit, som senest skal 
ske samtidig med indvielsen af parkeringsanlægget i Skole-
gade. Derfor betyder det samtidig nedlæggelse af 105 plad-
ser, og der vil således være en samlet vækst på op til 400 
pladser.  
 
Denne løsning er den mest optimale i forhold til P-søgningen, 
og der er ikke væsentlige bevaringsmæssige kvaliteter at ta-
ge hensyn til. Det er derfor denne løsning, der fremmes. Af 
hensyn til antallet af pladser i daginstitutionerne, realiseres 
løsningen, når der er etableret erstatningspladser for Børnely. 
Dette er planlagt til januar 2010.  

Det foreslås, at der foretages en nærmere undersøgelse af 
mulighederne for at finansiere anlægget ved hjælp af en 
OPP-konstruktion, privat finansiering eller et kommunalt/      
privat P-selskab. Som supplement til denne model kan der 
arbejdes med et privat finansieret parkeringshus i Voldgade. 
Ved privat finansiering forudsættes, at P-pladserne er til of-
fentlig anvendelse, samt at takstpolitik, åbningstider og søge-
system er harmoniseret med krav for øvrige offentlige kom-
munale P-pladser 
 
Den endelige beslutning om Torvet og Ramsherred afventer 
dog forundersøgelsen om "overgangszonen" (fællesprojektet 
med Realdania), der forventes at foreligge til december 2008. 
På dette grundlag foretages en prioritering for udviklingen af 
byens rum og pladser”.  
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Anlægsoversigt

Id Lokalitet Beskrivelse Udgift mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

1 Nye Parkeringsanlæg
1.1 Skolegade / Bagergade (matr. 98) P-hus i 4 etager med plads til 420 biler 90,00               45,00      45,00      
1.2 Evt. supplerende p-anlæg i Voldgade P-hus (terrasseret) med plads til 500 biler 104,00             26,00      52,00      26,00      
1.3 Evt. supplerende p-anlæg i Hulgade P-hus i 3 etager med plads til 155 biler 68,00               34,00      34,00      

2 Videreudbygning/regulering af P-søgering
2.1 Joh. Jørgensens Vej/Tinghusgade/Vestergade/Viebæltet Kanalisering og udbygning af kryds 9,50                 0,50        4,50        4,50        
2.2 Dronningemaen Etablering af cykelsti på strækning 17,50               0,50        3,00        12,00      2,00        
2.3 Jernbanegade/Valdemarsgade Fornyelse af signalregulering af kryds 0,75                 0,75        
2.4 Vestergade/Voldgade Fornyelse af signalregulering af kryds 0,75                 0,75        
2.5 Joh. Jørgensens Vej/Thinghusgade/Vestergade Viebæltet Skiltning af P-søgeringens forløb 0,01                 0,01        
2.6 Dronningemaen/Toldbodvej Skiltning af P-søgeringens forløb 0,01                 0,01        
2.7 Jernbanevej/Valdemarsgade Skiltning af P-søgeringens forløb 0,01                 0,01        
2.6 Vestergade/Voldgade Skiltning af P-søgeringens forløb 0,01                 0,01        
2.9 Dronningemaen/Skolegade mv. Ombygning og signalregulering af kryds mv. 6,00                 6,00        

3 Indretning af eksisterende p-pladser
3.1 Stenpladsen Ombygning og afstribning 0,05                 0,05        
3.2 Nedlagt del af Nyborgvej ved havnen Ombygning og afstribning 0,05                 0,05        

4 Tidsrestriktioner
4.1 Bagergade Ændring af langtids-p til korttids-p 0,01                 0,01        
4.2 Bag Dronningegården Ændring af langtids-p til korttids-p 0,01                 0,01        
4.3 Voldgade Vest Ændring af langtids-p til korttids-p 0,01                 0,01        

5 Afgiftsbelagt parkering
5.1 Generelt Information og skiltning vedr. nye p-zoner 0,05                 0,05        
5.2 Bagergade, Skt Knudsvej/Grubemøllevej, Viebæltet Opsætning af p-automater 0,40                 0,40        
5.3 Badmintonhallen, Bag Dronningegården, Møllergade Opsætning af p-automater 0,64                 0,64        
5.4 Skt. Nicolaigade, Valdemarsgade, Lundevej Opsætning af p-automater 0,24                 0,24        
5.5 Voldgade Vest, Vestergade Opsætning af p-automater 0,40                 0,40        

6 Informationssystemer
6.1 Generelt Udbygning af dynamisk p-infosystem 5,10                 0,10        5,00        

Anlægsudgifter totalt ekskl. nye parkeringsanlæg 41,50               0,10        7,90        14,25      17,25      2,00        

1.1, 1.2 og 1.3 er inkl. udgifter til genhusning/grundkøb. De 3 poster er ikke medregnet i det samlede beløb, da andre finansieringsformer end ren kommunal finansiering kan være aktuelle
2.1 og 2.2 er projekter som tidligere har været fremlagt af forvaltningen
2.3 er en del af udskiftningsprogrammet og er med i investeringsoversigten.  
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Driftsoversigt

Id Lokalitet Beskrivelse I alt mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

7.1 Administration af p-afgifter inkl. drift af automater mv. Indtægter 31,50               3,90        6,10        6,70        7,40        7,40        
7.2 Administration af p-afgifter inkl. drift af automater mv. Udgifter (3,25)                (0,60)       (0,60)       (0,65)       (0,70)       (0,70)       

Nettodriftsindtægter 28,25               3,30        5,50        6,05        6,70        6,70         
 
 

2.2 Driftsindtægter og -udgifter 

Det nuværende afgiftssystem gav i 2007 med en parkerings-
afgift på 7 kr. i timen en årlig indtægt (ekskl. ekstraordinære 
poster) på 3,4 mio. kr. I samme periode beløb udgifterne til 
udstyr og lønninger sig til 0,6 mio. kr., hvilket resulterede i et 
overskud på 2,8 mio. kr. svarende til, at de i alt 630 afgiftsbe-
lagte p-båse i gennemsnit genererede et årligt overskud på 
ca. kr. 4.400,-. I forbindelse med forhøjelsen af parkeringsaf-
giften til 8 kr. i timen i 2008 forventes en p-bås i gennemsnit 
at generere et overskud på ca. kr. 5.200,-. 
 
Sættes den fremtidige afgift til i gennemsnit 10 kr. på de 270 
p-båse i zone 1 og til 6 kr. på 1.850 p-båse i zone 2 (1.450 
eksisterende p-båse + 400 p-båse i et nyt p-anlæg) vil det år-
lige overskud med en uændret belægningsgrad beløbe sig til 
ca. 8,7 mio. kr. På kort sigt må belægningsprocenten dog for-
ventes at falde efter udvidelse af takstzonen, da især en del 
af pendlerne vil søge længere ud til de afgiftsfrie pladser. 
Overskuddet forventes på denne baggrund at beløbe sig til 
6,5 - 7,0 mio. kr. 
 
Et sådant overskud vil kunne forrente og afdrage et lån på 
90-100 mio. over 25 år (rente 5 % p.a.). 
 
 

2.3 Finansieringsmuligheder 

Som mulige finansieringskilder kan der i den aktuelle situation 
peges på følgende (se endvidere kap. 7 vedr. finansierings-
muligheder): 
 
Kommunalt finansieret p-anlæg på kommunal grund 
Kommunen har pt. ikke automatisk lånemulighed til anlægs-
udgifter til p-anlæg. Det betyder, at anlægsudgiften i første 
omgang skal finansieres af kommunekassen, da kommunen 
ikke har en ledig låneramme i denne størrelsesorden. Der 
kan søges lånedispensation hos Velfærdsministeriet, men en 
opnåelse heraf skønnes ikke umiddelbart at være sandsynlig. 
 
Dette peger på, at der bør søges efter alternative finansie-
ringsformer. 
 
Privat finansieret p-anlæg på (lejet) kommunal grund 
Selv om finansieringen foretages af private, er det opfattelsen 
at anlægsudgiften også her vil belaste kommunens låneram-
me, hvorfor problemstillingen kan sidestilles med kommunal 
finansiering jf. ovenfor. Endvidere skal moms- og skattereg-
lerne undersøges nærmere. 
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Privat finansieret p-anlæg på privat grund 
Denne model vil ikke påvirke kommunens økonomi/låne-
ramme. Spørgsmålet er her, hvilke betingelser/forudsæt-
ninger der skal til for at det vil være attraktivt for en privat in-
vestor. Eksemplet fra Aalborg (jf. kap 8.6) peger på, at en pri-
vat investor vil lægge stor vægt på mulighederne for også at 
kunne etablere anden indtægtsgivende virksomhed på grun-
den (kontorudlejning, butiksdrift mv.)  
 
P-anlæg finansieret af fælles kommunalt/privat p-selskab 
Såfremt denne mulighed ønskes belyst, kræver det en nær-
mere konkret undersøgelse af konstruktion samt lovgrundlag 
herfor, herunder lånebekendtgørelsen. Endvidere skal moms- 
og skatteregler ligeledes undersøges konkret. 
 
OPP-konstruktion 
Denne konstruktion kræver ligeledes en nærmere vurdering 
med hensyn til konstruktion, moms og skat samt lånebe-
kendtgørelse. En særlig mulighed kan være at søge Vel-
færdsministeriets lånepulje til OPP-formål. Opmærksomhe-
den skal dog også henledes på, at projektet kræver en vis 
størrelse for overhovedet at være interessant for en OPP-
konstruktion. 
 
Forrentning og afskrivning af kommunalt finansieret p-anlæg 
Som det fremgår af kap. 2.2 vil det forventede overskud fra 
den afgiftsbelagte parkering kunne forrente og afdrage et lån 
på 90-100 mio. over 25 år. Såfremt hele overskuddet blev 
anvendt til forrentning og afskrivning af et p-hus, som ikke 
yderligere måtte belaste Kommunen økonomisk, vil der med 
de i denne rapport foreslåede takster netop være ”råd til” 
f.eks. et p-hus med 420 pladser på hjørnet af Skolegade og 
Bagergade. I denne beregning er der ikke taget højde for fi-
nansiering af de øvrige anlæg i handlingsplanen, herunder 
etablering af cykelstier langs Dronningemaen, udbygning af 
dynamisk p-infosystem mv.  

Fordeling af midler mellem parkeringsanlæg og byens rum og 
pladser 
Det er imidlertid ikke hele overskuddet fra den afgiftsbelagte 
parkering, som umiddelbart kan indgå i finansieringen af et 
nyt p-anlæg, idet Byrådet i 2003 besluttede, at overskuddet 
skal målrettes byens rum og pladser, herunder et eventuelt 
parkeringshus. Der er ikke i denne rapport taget stilling til, 
hvordan en sådan fordeling mellem de to formål kunne fore-
tages; men det foreslås at en sådan fordelingsnøgle opstilles, 
når forundersøgelsen om byens rum og pladser foreligger i 
december 2008. 
 
Finansiering af handlingsplanens parkeringsanlæg ved Sko-
legade/Bagergade og Hulgade 
Det foreslås, at der foretages en nærmere undersøgelse af 
mulighederne for at finansiere p-anlægget ved Skolegade/Ba-
gergade ved hjælp af en OPP-konstruktion eller et kommu-
nalt/privat p-selskab. Samtidig undersøges mulighederne for 
at finansiere p-anlægget ved Hulgade ved privat investor. 
 
 

2.4 Tidsplan 

Som det fremgår af handlingsplanen vil aktiviteterne under 
pkt. 2-6 alle kunne gennemføres inden for en relativ kort tids-
horisont. Ved ændring af tidsrestriktioner vil det her og nu 
være muligt at øge udbudet af p-båse til bymidtens kunder og 
besøgende. Etablering af et eller flere nye parkeringsanlæg 
vil derimod kræve en længere planlægnings-, projekterings- 
og udførelsesperiode, således at det tidligst skønnes muligt 
at kunne ibrugtage et nyt p-anlæg i 2010. Når Byrådet har 
truffet beslutning om valg af finansieringsmodel for etablering 
af et parkeringshus vil der kunne opstilles en mere præcis 
tids- og aktivitetsplan for den videre proces, herunder forslag 
til udbudsform, eventuel arkitektkonkurrence, udarbejdelse af 
lokalplan m.v. 



Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte    9
 

 

 

3 NUVÆRENDE PARKERINGSFORHOLD I SVENDBORG 
BYMIDTE 

Der er i dag ca. 2.775 offentligt tilgængelige p-pladser i 
Svendborg Bymidte. 
 
Pladserne fordeler sig som følger på dels afgiftsbelagte p-
båse og p-båse uden afgift, dels på p-båse med henholdsvis 
korttids- og langtidsparkering: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antal Andel 

P-båse med afgift 
P-båse uden afgift 

630 
2.145 

23 % 
77 % 

P-båse med korttidsparkering 
P-båse med langtidsparkering 

1.750 
1.025 

63 % 
37 % 
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Figur 3.1: Antal P-båse fordelt på pladser med henholdsvis korttids- og langtidsparkering 
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Figur 3.2: Antal P-båse fordelt på henholdsvis pladser med afgift og pladser uden afgift 
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4 FREMTIDIGT PARKERINGSBEHOV 

Det fremtidige parkeringsbehov afhænger af både den 
fremtidige udvikling i detailhandlen, omfanget af offent-
lige funktioner, antallet af boliger og arbejdspladser i 
Bymidten og det nuværende antal parkeringspladser.  
 
På baggrund af parkeringsanalysen skønnes det frem-
tidige parkeringsbehov indenfor en tidshorisont på 10-
15 år at kunne dækkes ved etablering af ét eller flere 
parkeringshuse med et samlet antal nye p-båse på 
350-450.  
 
I notatet ”Parkering i Svendborg – Analyse af de frem-
tidige parkeringsbehov i Svendborg og vurdering af 
mulige placeringer af nye parkeringspladser” er der fo-
retaget en kortlægning af i alt 26 fremtidige projekter, 
der kan have indvirkning på trafikken og efterspørgslen 
på parkeringspladser. På baggrund af disse blev der 
foretaget en beregning af det parkeringsbehov, der 
skabes af den forventede udvikling med nye boliger, 
udvikling i detailhandelsstrukturen m.v. indenfor den 
kommende planperiode (- 2018). Beregningerne er na-
turligvis behæftet med en vis usikkerhed i forhold til 
kommende projekters omfang og tidshorisont. 
 
Det samlede udviklingsgenererede merbehov for par-
keringsbåse blev beregnet til 400-600. I dette tal indgår 
ikke omdannelsesprojektet for Svendborg havn, idet 
det er forudsat, at det parkeringsbehov, som den frem-
tidige arealanvendelse indenfor området medfører, 
som udgangspunkt opfyldes indenfor arealet.  

Det skal understreges, at behovet for 400-600 p-båse 
blev fastsat ud fra den registrerede meget høje belæg-
ningsprocent på de parkeringspladser, som indgår i det 
automatiske p-overvågningssystem. Den mere omfat-
tende analyse af belægningsprocenterne i nærværen-
de rapport viser, at der på mange pladser en del ledig 
kapacitet, hvorved det reelle behov som ovenfor nævnt 
skønnes til 350-450 p-båse. 
 
Det beregnede parkeringsbehov kan benyttes til at gi-
ve et skøn over behovet for nye parkeringspladser. 
Dette medfører dog ikke nødvendigvis, at der er behov 
for at nyetablere det samme antal parkeringspladser, 
idet parkeringsbehovet er en fleksibel størrelse, der af-
hænger af en række faktorer, herunder hvor nemt det 
er at finde en parkeringsplads, betalingspolitikken, 
samt den generelle udvikling i trafikken, der igen af-
hænger af samfundskonjunkturen, olieprisen osv. End-
videre kan parkeringsbehovet også nedbringes gen-
nem den førte trafikpolitik, f.eks. ved forbedring af for-
holdene for cyklister og kollektivt rejsende. 
 
Det er ikke udelukkende antallet af p-pladser, der på-
virker serviceniveauet. Placeringen af pladserne spiller 
en meget vigtig rolle, og bilistens oplevede serviceni-
veau afhænger bl.a., hvor nemt det er at finde en eg-
net p-plads. Der er dog forskellige kriterier for hvad 
god parkeringsservice er, bl.a. afhængig af turens for-
mål. Ved indkøbsparkering i bymidten vægtes p-plad-
sens nærhed i forhold til butikkerne højt, og mange be-
taler gerne for denne nærhed. Omvendt prioriterer bili-
ster med behov for pendlerparkering omkostningerne 
højere end gangafstanden. 
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5 MULIGHEDER FOR AT FORBEDRE BYMIDTENS 
UDBUD AF P-PLADSER 

Bymidtens udbud af parkeringspladser kan selvsagt 
forbedres ved etablering af nye p-anlæg; men udbud-
det kan også påvirkes ved at ændre udnyttelsen af ek-
sisterende parkeringspladser ved f.eks. indførelse af 
flere adfærdsregulerende foranstaltninger i form af 
parkeringsafgifter og parkeringsrestriktioner (tidsbe-
grænsning).  
 
Mens det normalt vil være forbundet med relativt store 
anlægsomkostninger at etablere nye p-anlæg i et fuldt 
udbygget byområde, vil de adfærdsregulerende foran-
staltninger kunne gennemføres relativt hurtigt og med 
en begrænset anlægsudgift. 
 
I en situation, hvor den samlede belægningsprocent på 
Bymidtens parkeringspladser ikke overstiger 64 vil det 
på kort sigt være nærliggende at indføre flere adfærds-
regulerende foranstaltninger med henblik på en bedre 
udnyttelse af de til rådighed værende parkeringsplad-
ser. Ved eksempelvis ”at skubbe” pendlerparkeringen 
ud til Bymidtens periferi, vil centrale parkeringspladser 
kunne frigøres til indkøbsparkering. Herved vil de sam-
me parkeringspladser kunne benyttes af 3-5 gange så 
mange biler i forbindelse med indkøbsparkering, hvor 
parkeringstiden er betydeligt kortere. 
 
 

5.1 Overordnet trafikbetjening af parkeringspladser  

Med henblik på at forbedre tilgængeligheden til Bymid-
tens parkeringspladser og samtidig begrænse den 
parkeringssøgende trafik i Bymidtens gader foreslås 
en tydeliggørelse og evt. videreudbygning/regulering af 
”P-søgeringen”. 
 
P-søgeringen omfatter gaderne: Dronningemaen, Vie-
bæltet, Vestergade, Valdemarsgade, Jernbanegade 
Klosterplads og Toldbodvej. 
 
Som de vigtigste adgangsveje er udpeget Vestergade, 
Johannes Jørgensensvej, Voldgade, Nyborgvej og 
Møllegade. 
 
Ved på P-søgeringen at forbedre fremkommeligheden 
og informationen om de enkelte parkeringspladsers 
beliggenhed, kapacitet og belægningsgrad vil den par-
keringssøgende trafik kunne tilskyndes til i højere grad 
benytte P-søgeringen og den kortest mulige adgangs-
vej ind til de enkelte parkeringsanlæg frem for at bela-
ste gaderne indenfor ringen. 
 
Ikke alle Bymidtens eksisterende parkeringspladser 
ligger i direkte tilknytning til P-søgeringen. For disse 
pladser skal den parkeringssøgende trafik vejledes til 
at benytte de gadestrækninger, som mindst belaster 
bymiljøet. 
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Figur 5.1: P-søgering og overordnede adgangsveje til P-søgering 
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Ved etablering af nye parkeringspladser i form af par-
keringshuse eller –kældre er det af afgørende betyd-
ning, at disse anlæg lokaliseres så tæt på P-søge-
ringen som muligt. 
 
Af mulige midler til forbedring af fremkommeligheden 
på P-søgeringen kan nævnes: 
 
• Kanalisering og udbygning af kryds 

• Etablering af cykelstier, så cyklisterne ikke skal be-
nytte kørebanen 

• Etablering af signalregulerede kryds og samordning 
af disse.  

 
Af mulige midler til forbedring af informationen på P-
søgeringen kan nævnes: 
 
• Tydelig skiltning af P-søgeringens forløb, og hvor bi-

listen aktuelt befinder sig i dette forløb 

• Udbygning af p-infosystemet med dynamisk skilt-
ning af ledige parkeringsbåse på alle større pladser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Regulering af eksisterende parkeringspladser 

Der er flere muligheder for at regulere udbuddet, an-
vendelsen og placeringen af eksisterende parkerings-
pladser. Som de væsentligste kan nævnes: 
 
 
• Indretning af parkeringsarealer 
• Tidsrestriktioner 
• Afgiftsbelagt parkering 
• Licenser 
• Brug af private, reserverede pladser 
• Informationssystemer 
• Kontrol. 
 
 

5.2.1 Indretning af parkeringsarealer 

En billig og effektiv måde at øge parkeringsdækningen 
er ved at se på indretningen af de eksisterende parke-
ringsarealer. Størrelsen og placeringen af parkerings-
båsene i forhold til hinanden har betydning for hvor ef-
fektivt arealet udnyttes. Ved at variere størrelsen af 
båsene og målrette pladserne til forskellige typer køre-
tøjer, vil det flere steder være muligt at opnå flere plad-
ser på det samme areal. Der er dog også æstetiske 
hensyn, når man indretter parkeringsarealer. Træer og 
buske optager plads, men tilfører som grønt element 
kvalitet i bybilledet.  
 
Der er ikke i forbindelse med nærværende rapport fo-
retaget en nærmere vurdering af mulighederne for at 
udnytte de eksisterende parkeringsarealer bedre. Det 
foreslås, at kommunens vejafdeling gennemfører en 
sådan vurdering. 
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5.2.2 Tidsrestriktioner 

Tidsbegrænsninger er den mest anvendte form for re-
gulering af parkering, og benyttes både på offentligt og 
privat ejede parkeringspladser. Gennem tidsregulerin-
gen kan man påvirke hvilke bilistgrupper, der anvender 
pladserne. F.eks. er omdannelse fra langtids- til kort-
tidspladser for at begrænse pendlere i at parkere et 
velkendt og meget anvendt parkeringstiltag. Det frigør 
pladser til ærinde- og kundeparkering og sikrer en høj 
udskiftning.  
 
Med henblik på at øge udbuddet af korttidsparkerings-
pladser i Bymidten og samtidig påvirke flere pendlere 
til at benytte de mere perifere langtidsparkeringsplad-
ser som f.eks. Stenpladsen bag Viebæltet foreslås føl-
gende ændringer af de nuværende tidsrestriktioner: 
 
• 70 af de i alt 140 langtidsparkeringsbåse bag Dron-

ningegården ændres til korttidsparkering  

• Yderligere 74 langtidsparkeringsbåse på Voldgade 
Vest ændres til korttidsparkering, således at plads 
sen omfatter i alt 200 korttidsparkeringsbåse og 121 
langtidsparkeringsbåse 

• 51 langtidsparkeringsbåse i Bagergade og Grub-
møllevej og 8 i Kedelsmedestræde ændres til kort-
tidsparkering. Da ændringen kan give anledning til 
mere trafik i de to gader, bør forholdene løbende 
vurderes. 

 
Som delvis kompensation for de langtidsparkeringsbå-
se, der nedlægges bag Dronningegården, foreslås den 
nuværende korttidsparkeringsplads ved Badmintonhal-
len, Dronningemaen med i alt 96 p-båse opdelt i en 

langtidsparkeringsplads med 48 p-båse og en korttids-
parkeringsplads med ligeledes 48 p-båse. Endvidere 
vil der som en midlertidig løsning blive etableret 92 
parkeringspladser på den tidligere del af Nyborgvej (jf. 
figur 6.4) 
 
Dette medfører følgende ændringer i det samlede par-
keringsudbud: 

 
 
 
 
 
 
 

De ca. 155 ekstra korttidsparkeringspladser vil set over 
hele døgnet kunne benyttes af 450-800 indkøbs- og 
ærindeparkanter i stedet for 155 pendlerparkanter. 
 
For pendlere vil der fortsat være mulighed for at benyt-
te de 125 pladser på Stenpladsen, hvor den nuværen-
de belægningsprocent ikke overstiger 45. Det foreslås i 
den forbindelse at skiltningen til pladsen forbedres. 
Endvidere vil der allerede i 2008 blive indrettet 92 mid-
lertidige langtidsparkeringspladser ved havnen på den 
tidligere del af Nyborgvej (se figur 6.4). Herved vil der 
være kompenseret for de nedlagte langtidsparkerings-
pladser.  
 
På oversigtskort på næste side er vist den foreslåede 
fordeling af henholdsvis korttids- og langtidsparkering. 
 
 

Tidsrestriktioner Antal Andel 

Nuværende forhold 
P-båse med korttidsparkering 
P-båse med langtidsparkering 

 
1.750 
1.025 

 
63 % 
37 % 

Fremtidige forhold 
P-båse med korttidsparkering 
P-båse med langtidsparkering 

 
1.905 
870 

 
69 % 
31 % 
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Figur 5.2: Forslag til ændring af parkeringsrestriktioner 
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5.2.3 Afgiftsbelagt parkering 

Parkeringsafgifter kan anvendes hvor man ønsker at 
styre efterspørgslen efter parkering eller begrænse 
den tid den enkelte bilist benytter pladsen. Effekterne 
vil bl.a. afhænge af afgiftsniveauet, og på hvilke områ-
der man indfører afgifterne (områdets attraktion). For-
delen ved afgiftsbelagt parkering er at den giver øget 
biltilgængelighed for de nødvendige bilture, og sikrer 
en større omsætning på pladserne. Det kan dermed 
bidrage til at styrke handlen i centrum. Men giver sam-
tidig mere trafik til og fra pladserne. I områder med stor 
efterspørgsel på pladser kan afgifter bidrage til at an-
tallet af bilister, der leder efter en plads, reduceres som 
følge af mindre parkeringssøgningstrafik. 
 
Afgifter kan også få nogle bilister til at vælge andre 
transportmidler og dermed mindske belastningen på 
gaderne og give flere kunder til den kollektive trans-
port. Men høje afgifter kan også betyde, at kunder sø-
ger væk fra området mod indkøbsmuligheder uden af-
giftsbelagt parkering, f.eks. storcentre eller bymidten i 
nabobyer. Det præcise niveau for betalingen for parke-
ringen må derfor fastsættes under hensyntagen til 
ovennævnte forhold. 
 

I Svendborg er ca. 630 p-båse pr. 01.01.2008 belagt 
med en afgift på 8 kr. i timen. Med henblik på at øge 
udbudet af parkeringsbåse til ærinde- og indkøbspar-
kering foreslås det generelt, at en større andel af par-
keringsbåsene belægges med afgift. Dette kan ske i 
kombination med følgende principper:  
 
Progressive afgifter 
Denne type afgifter anvendes for i højere grad at mål-
rette udvalgte pladser til indkøbs- og ærindeparkering 
frem for pendlerparkering, hvorved også omsætningen 
på pladserne øges. Dette kan f.eks. ske ved at fast-
sætte en lav takst for 1. time, en lidt højere for 2. time 
og den højeste for 3. og efterfølgende timer. 
 
Flere takstzoner 
I stedet for kun 1 takstzone kan der etableres f.eks. 2 
zoner, hvor de mest centrale og efterspurgte p-pladser 
pålægges en højere afgift end de lidt mere perifere 
pladser. Da det også er de centrale pladser, som bela-
ster bymiljøet mest med både parkering og parkerings-
søgning, kan den højere takst betragtes som en ”mil-
jøafgift”, der skal tilskynde parkanterne til fra starten at 
vælge de mere perifere pladser, hvorved også Bymid-
tens samlede parkeringsudbud udnyttes bedre.  
 
På Figur 5.3 er vist et forslag til nye betalingszoner i 
Svendborg. 
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Figur 5.3: Forslag til nye takstzoner 
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Zone 1 omfatter i alt 270 af det mest centralt beliggen-
de parkeringsbåse. Det er samtidig de pladser, hvor 
parkeringssøgningen belaster Bymidtens gader mest, 
da de alle ligger i en vis afstand fra P-søgeringen. 
 
Zone 2 omfatter i alt 1.610 parkeringsbåse, hvor kun 
de 510 båse i dag er belagt med afgift. 
 
Den samlede ændring fremgår af nedenstående tabel. 
 
Det foreslås, at afgiften i zone 1 sættes op fra de nu-
værende 8 kr. til 10-12 kr. En anden mulighed er at 
indføre progressive afgifter i zone 1, således at f.eks. 
afgiften for 1. time fastholdes på de nuværende 8 kr., 
mens den for 2. time sættes til 10 kr. og for 3. og efter-
følgende timer sættes til 12 kr. 
 
I zone 2 foreslås taksten nedsat fra de nuværende 8 
kr. til 5-7 kr. I denne zone bør det stadig være muligt 
for pendlere at parkere, hvorfor der ikke foreslås en 
progressiv afgift. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 Licenser 

Gennem licenser kan man regulere, hvem der i et gi-
vent område anvender parkeringspladserne.  
 
Beboerlicenser 
Beboerlicenser kan være en løsning i boligområder, 
der ellers bliver fyldt op af pendlere eller kunder til 
nærliggende butikker. Beboerlicenserne kan kombine-
res med forskellige former for restriktioner for andre bi-
lister såsom tidsbegrænsning og/eller afgiftsbelagt 
parkering. Fordelene ved at fritage beboeren for af-
giftsbelagt parkering i deres boligområde er flere. Det 
er let at administrere (kun én ordning i området), det er 
en effektiv udnyttelse af pladserne, der kan benyttes af 
mange forskellige brugere (anvendes af andre mod be-
taling, og pladserne er ikke reserverede) og vedlige-
hold kan finansieres gennem den afgiftsbelagte parke-
ring. 
 
Ulemperne er, at beboerne ikke kan være sikre på en 
plads, og at det kan skabe et større trafikpres på ga-
den. Reserveres bestemte pladser til beboerne, er for-
delene, at beboerne kan være rimeligt sikre på en 
plads (afhængig af hvor mange pladser der reserve-
res) og at trafikken i området vil blive begrænset til 
primært at være beboerne. Ulemperne er en ineffektiv 
udnyttelse af pladserne (andre kan ikke få glæde af 
pladserne i de timer, beboerne ikke bruger dem) og 
der er ingen indtjening på pladserne til f.eks. vedlige-
hold.  
 
Som en tredje mulighed er individuel parkering, hvor 
pladsen reserveres til en enkelt bruger. Ulemperne er 
ineffektiv brug af pladsen og behov for kontrol eller fy- 

Tidsrestriktioner Antal Andel 

Nuværende forhold 
P-båse med korttidsparkering 
P-båse med langtidsparkering 

 
1.750 
1.025 

 
63 % 
37 % 

Fremtidige forhold 
P-båse med korttidsparkering 
P-båse med langtidsparkering 

 
1.905 
870 

 
69 % 
31 % 
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siske barrierer, men ordningen er selvfølgelig en fordel 
for de enkelte brugere, der har en reserveret plads. 
Det foreslås, at der i Svendborg indenfor den foreslåe-
de zone 2 udstedes beboerlicenser, som i perioden 
mandage til fredage i tidsrummet kl. 17:00 – 09:00 og i 
hele weekenden giver adgang til gratis parkering på of-
fentlige betalingspladser og ubegrænset adgang til of-
fentlige parkeringspladser med tidsbegrænsning. Da 
parkeringsundersøgelsen viser, at kun ca. 4 % af de 
afgiftsfri parkeringspladser i dag anvendes til beboer-
parkering, vil kommunen kun miste et meget begræn-
set provenu ved at udstede beboerlicenser. Den typi-
ske pris for en beboerlicens varierer meget i sammen-
lignelige kommuner og udgør mellem kr. 20,- og kr. 
150,- om måneden. 
 
Erhvervslicenser 
For virksomheder, der har registreringsadresse i om-
råder med parkeringsafgift foreslås en licensordning, 
der kun bør gælde for de af virksomhedens køretøjer, 
der alene lovligt kan anvendes erhvervsmæssigt. Det 
foreslås, at der i Svendborg indenfor den foreslåede 
zone 2 udstedes erhvervslicenser, som giver adgang til 
gratis og ubegrænset parkering på alle offentlige par-
keringspladser. Den typiske pris for en erhvervslicens 
udgør i sammenlignelige kommuner mellem kr. 100,- 
og kr. 250,- om måneden. 
 
Pendler- og håndværkerlicenser 
Det foreslås, at pendlere og håndværkere, der hele 
året eller i perioder har arbejde i områder med parke-
ringsafgift, får mulighed for at købe et parkeringskort, 
som indenfor den foreslåede zone 2 giver adgang til 
gratis og ubegrænset parkering på alle offentlige par-
keringspladser. Den typiske pris for et ”gæstekort” ud-
gør i sammenlignelige kommuner mellem kr. 200,- og 

kr. 400,- om måneden. For et årskort kan der så evt. 
gives en rabat i forhold til månedsprisen.  
 
 

5.2.5 Brug af private, reserverede pladser 

I middelstore og store danske byers centrale dele fore-
går 30-55 % af parkeringen typisk på private, reserve-
rede pladser, der ligger udenfor offentlig kontrol. Fordi 
så stor en del af parkeringen ligger udenfor byrådets 
kontrol, er det vanskeligt at styre trafikudviklingen gen-
nem en restriktiv parkeringspolitik. En større offentlig 
kontrol med de reserverede pladser giver kommunerne 
større handlemuligheder og kan ikke alene give miljø-
mæssige fordele, men vil også betyde en mere effektiv 
udnyttelse af arealet, og dermed totalt set nogle sam-
fundsøkonomiske fordele. Det kan være det selvstæn-
dige motiv for kommunerne til at sikre at nyanlagte 
parkeringspladser overdrages til kommunerne. 
 
Kommunen kan kun opnå kontrol med de privatejede 
pladser gennem frivillige aftaler om parkeringsrestrikti-
oner og -afgifter på større samlede private pladser, P-
huse eller -kældre. Eller ved at betinge opførelse af pri-
vate P-anlæg, at de underlægges det offentlige restrik-
tionssystem gennem lokalplanerne.  
 
I forbindelse med ny- eller udbygninger kan kommunen 
sikre større indflydelse på antal og placering af pladser 
ved hjælp af den kommunale parkeringsfond. Eller ved 
at fastsætte maximumsnormer for anlæg af pladser på 
privat grund.  
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Det foreslås, at forvaltningen tager initiativ til en drøf-
telse med de private parkeringsejere med henblik på 
dels at tilknytte pladserne til det kommunale informati-
ons- og p-søgesystem, dels at harmonisere taksterne. 
 
   

5.2.6 Informationssystemer 

Forskellige typer parkeringsinformationssystemer kan 
anvendes for at gøre det lettere at finde parkerings-
pladser og mindske unødig parkeringssøgende trafik. 
Der findes overordnet set to typer systemer - de dy-
namiske og de stationære systemer.  
 
Dynamiske systemer har den fordel at de ud over at 
vise vej til pladserne, kan oplyse trafikanterne om præ-
cis hvor, der findes ledige pladser. Det gør dette sy-
stem mere effektivt overfor unødig parkeringssøg-
ningstrafik. De dynamiske systemer har også den for-
del, at de løbende kan opsamle oplysninger om be-
lastningen på de enkelte pladser, og på den måde fun-
gere som et værktøj for kommunerne til at vurdere ud-
nyttelsen af de eksisterende pladser og ikke mindst til 
at vurdere om der er tilstrækkeligt med pladser. Sy-
stemet kan nemlig give en meget præcis time-til-time 
oversigt. De dynamiske systemer forudsætter at parke-
ringstilbuddene samles på større pladser med et vist 
volumen.  
 
Stationære informationssystemer (skilte) letter adgan-
gen for trafikanter uden lokalkendskab. Men henvis-
ningen skal være klar og entydig, hvis turister og be-
søgende skal have glæde af dem. 
 

I Svendborg er i alt ca. 820 parkeringsbåse omfattet af 
p-søgesystemet. Det foreslås, at systemet videreud-
bygges ved inddragelse af flere af de større pladser i 
systemet. Samtidig bør der etableres en samlet dyna-
misk skiltning i forbindelse med P-søgeringen og til- 
slutningen af de største adgangsveje til denne, således 
at de parkeringssøgende så tidligt som muligt vejledes 
om, hvor de nærmeste ledige parkeringsbåse befinder 
sig.  
 
 

5.2.7 Kontrol 

En parkeringspolitiks succes afhænger af en effektiv 
parkeringskontrol. I byer uden eller med mangelfuld 
kontrol ses hyppigt, at op til halvdelen af parkeringen 
foregår i strid med de gældende parkeringsregler. I 
Svendborg administreres og udføres parkeringskon-
trollen af både politiet og kommunale parkeringsvagter 
på de offentlige parkeringspladser og af private parke-
ringsvagter på de private parkeringspladser. Der fore-
slås ikke umiddelbart ændringer af den nuværende 
kontrol. 
 
 

5.3 Nye parkeringsanlæg 

Det foreslås, at etablering af nye parkeringsanlæg som 
udgangspunkt sker på arealer, der ligger i tæt tilknyt-
ning til den foreslåede P-søgering, således at Bymid-
tens gader i videst muligt omfang friholdes for parke-
ringssøgende trafik til disse arealer.  
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Der har tidligere været fremsat forslag om etablering af 
nye parkeringsanlæg på helt centralt beliggende area-
ler som: 

• Centrumpladsen 
• Rådhusgården 
• Ramsherred 
• Torvet 
 
I forbindelse med flere af disse anlæg er der skitseret 
løsninger, hvor parkeringsanlægget kombineres med 
butiksbyggerier, hvor indtægten ved salg af byggeret 
vil være en del højere end ved salg af byggeret til boli-
ger, som i højere grad vil være aktuelt ved parkerings-
anlæg, som ligger i tilknytning til P-søgeringen. De ne-
gative trafikale og miljømæssige konsekvenser ved 
disse anlæg skønnes dog for store i forhold til det mer-
provenu, som kommunen kan opnå ved salg af bygge-
retter. 
 
 

5.3.1 Placering og udformning 

På nedenstående figur er vist et forslag til mulige pla-
ceringer af fremtidige parkeringsanlæg. Det drejer sig 
om følgende lokaliteter: 
 
• Det grønne areal (boldbaner) vest for Skolegade 

• Dronningegården 

• Daginstitutionen (matr. nr. 98) på hjørnet af Skole-
gade og Bagergade 

• Det smalle areal (matr. nr. 102) øst for Skolegade 

• Voldgade 

• Hulgade 

I forbindelse med etablering af et eller flere af disse an-
læg foreslås den nuværende parkering på Torvet og 
Hulgade helt nedlagt med henblik på at pladsen trafi-
kalt kan fredeliggøres og overgå til andre formål såsom 
udeservering, udstillinger, stadepladser, ophold og leg. 
 
Herudover der allerede planlagt følgende nye parke-
ringsanlæg, som ikke øger det samlede udbud af par-
keringsbåse, da de primært skal dække en tilsvarende 
udvidelse af etagearealet de pågældende steder. An-
læggene er dog medtaget, da de indgår i det samlede 
udbud af offentligt tilgængelige parkeringsbåse: 
 
• Svendborg Bycenter (privat) 

• Kvickly vest for Valdemarsgade 

• Trafikterminalområdet (privat/offentlig) 
 
Endvidere vil der som en midlertidig løsning blive etab-
leret 92 parkeringspladser på den tidligere del af Ny-
borgvej (vist som nr. 10 på Figur 5.4). 
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Figur 5.4: Forslag til mulige placeringer af nye parkeringsanlæg 
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I tabellerne på de følgende sider er vist en samlet 
oversigt over de 9 anlægs størrelse og parkeringska-
pacitet. De 2 anlæg ved henholdsvis Svendborg By-
center og Kvickly, som er planlagt opført af private in-

vestorer, medtages dog ikke i de følgende vurderinger. 
Endvidere er der i den efterfølgende tabel angivet mu-
lighederne for salg af byggeretter i forbindelse med de 
enkelte anlæg.  

 
 

Nr. Lokalitet Nuværende 
P-båse 

Nyt P-anlæg Tilvækst i 
P-båse 

Anlægsudgift 
DKK 

Anlægsudgift DKK pr. 
nytilført p-bås 

Nr. 1 Skolegade Vest 
Boldbaner 

0 P-hus i 3 etager (den underste delvist nedgravet). 
15.000 m2 etageareal svarende til ca. 500 p-båse 

500 69 – 109 mio. 138 – 218.000 

Nr. 2 Dronningegården 140 P-hus i 2 etager (den underste delvist nedgravet). 
12.000 m2 etageareal svarende til ca. 400 p-båse 

260 55 – 73 mio. 211 – 281.000 

Nr. 3 Skolegade / 
Bagergade 

0 P-hus i 4 etager (p-hus tag i niveau med Bagergade). 
12.600 m2 etageareal svarende til ca. 420 p-båse. 

420 65 – 99 mio. 155 – 236.000 

Nr. 4 Skolegade Øst 
 

0 P-hus i 4 etager, hvor det øverste dæk er åbent.  
5.400 m2 etageareal svarende til ca. 180 p-båse. 

180 28 – 42 mio. 155 – 236.000 

Nr. 5 Hulgade 35 P-hus i 3 etager (den underste delvist nedgravet). 
5.000 m2 etageareal svarende til ca. 155 p-båse 

120 21 – 34 mio. 175 – 283.000 

Nr. 6 Voldgade Vest og 
Øst 

340 Terrasseret P-hus med parkering i flere plan  
(Nordicom). 
15.000 m2 etageareal svarende til ca. 500 p-båse  

160 81 – 126 mio. 506 – 788.000 

Nr. 7 Svendborg Bycen-
ter 

150 Udbygning af center ved inddragelse af tagparkering. 
P-hus med i alt ca. 220 p-båse 

70 Privat anlæg - 

Nr. 8 Kvickly Vest 
Valdemarsgade 

75 Etablering af ekstra p-dæk over eksisterende plads. 
4.050 m2 etageareal svarende til ca. 150 p-båse 

75 Privat anlæg - 

Nr. 9 Trafikterminal 
Projekt: ”Viden, 
oplevelse og sund-
hed” 

0 P-kælder under busterminal og bibliotek. 8.500 – 12.000 
m2 etageareal afhængig af valg af scenarium svarende 
til mellem 285 og 400 p-båse. 

Fra 
285 
til 

400 

 
71 – 100 mio. 

 
100 – 160 mio. 

 
 

250 – 400.000 

 
Fælles (stærkt forenklede) forudsætninger: 
- En p-bås fylder i gennemsnit 30 m2  
- Anlægsudgiften er fastsat til på kr. 130.000 – 200.000 for P-anlæg i konstruktion 
- Anlægsudgiften er fastsat til kr. 250.000 – 400.000 for P-anlæg i kælder (kr. 150.000 – 250.000 for delvist nedgravet kælder). 

 
 
 
 
 



26    Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte 
 

 

 

Nr. Lokalitet Type Rummelighed (Byggeret) Salgsindt ægt DKK Købspris DKK 

Nr. 1 Skolegade Vest 
Boldbaner 

Ingen Ingen Ingen Kommunal ejendom 

Nr. 2 Dronningegården Boliger 3.600 m2 boliger 7 – 11 mio. Kommunal ejendom 

Nr. 3 Skolegade / 
Bagergade 

Boliger 1.000 m2 boliger med friareal ovenpå  
p-hus 

2 – 3 mio. Kommunal ejendom 
5 – 10 mio. 

Nr. 4 Skolegade Øst Ingen Ingen Ingen Kommunal ejendom 

Nr. 5 Hulgade Ingen Ingen Ingen 6 – 7 mio. 

Nr. 6 Voldgade Vest og 
Øst 

Boliger 6.200 m2 boliger 12 - 19 mio. Kommunal ejendom 

Nr. 9 Trafikterminal 
Projekt ”Viden, 
oplevelse og sund-
hed” 

Terminal 
Bibliotek 
Øvrige funktioner 

10 - 13.000 m2 byggeri ? Delvist ejet af DSB, 
delvist af Svendborg 
Havn 

 
Fælles forudsætning: 
-Værdi af byggeret til boligformål er fastsat til kr. 2.000 – 3.000 pr. m2 etageareal  
 
Om de enkelte lokaliteter kan kort nævnes følgende: 
 
1. Skolegade Vest 
Arealet mellem Skolegade og badmintonhallen er bragt 
i spil af Clausen & Weber. Anlægget tænkes udformet 
som et p-hus i tre etager, den underste delvist nedgra-
vet. Kapaciteten forventes at være 500 nye p-båse. Al-
ternativt kan huset bygges højere, enten for at øge ka-
paciteten eller for at kombinere med erhvervs- og bo-
ligbyggeri. 
 
Arealet, som fungerer som sports- og idrætsareal for 
skoler, er, bortset fra Krøyers Have, det eneste grønne 
areal inden for P-søgeringen. Nedlægges det eksiste-
rende boldareal vil der formodentlig blive behov for at 
erstatte arealet, eventuelt ved at etablere nye fritidsfa-
ciliteter på taget af p-huset. 
 

Placeringen er god i forhold til P-søgeringen, men den 
vurderes ikke at være tilstrækkelig attraktiv som følge 
af terrænbarrieren i forhold til bymidten.  
 
2. Dronningegården 
Arealet syd for Dronningegården kan tilføres ekstra 
kapacitet, men opfattes ikke tilstrækkeligt attraktivt på 
grund af ”terrænbarrieren” i forhold til Bymidten. Belig-
genheden er dog god i forhold til Naturama og forbed-
ret kapacitet vil kunne understøtte en udvikling i detail-
handlen og eventuelt boligudviklingen i Møllergade 
(nord). Placeringen er rigtig god i forhold til det over-
ordnede vejnet. Forbedring af kapaciteten her vil for-
modentlig ikke blive opfattet som en forbedring af ser-
viceniveauet, men i højere grad en fastholdelse af det 
eksisterende niveau i takt med det øgede parkerings-
behov. 
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Anlægget tænkes udformet som et p-hus i to etager, 
den underste delvist nedgravet. Kapaciteten forventes 
at være 400 p-båse, hvilket giver en tilvækst på 260 p-
båse. Alternativt kan huset bygges højere for at kom-
binere med erhvervs- og boligbyggeri. Da p-anlægget 
skal opføres på en eksisterende parkeringsplads, vil 
det samlede antal p-båse i Bymidten blive reduceret i 
anlægsperioden, med mindre det er muligt at etablere 
erstatningspladser. 
 
3. Skolegade / Bagergade  
Den nuværende daginstitution Børnely flytter januar 
2010 til et erstatningsbyggeri bag sygehuset. Da ejen-
dommen tillige er i dårlig stand vurderes den som vel-
egnet til etablering af et parkeringsanlæg. Såfremt ne-
derste niveau af parkeringsanlægget placeres i niveau 
med stien, som krydser Skolegade i en tunnel, vil der 
kunne etableres et anlæg i 4 etager, hvor taget vi ligge 
i niveau med Bagergade. Herved vil der f.eks. kunne 
opføres en boligbebyggelse med friareal ovenpå par-
keringsdækket. Bebyggelsen skal i så fald rumme en 
trappe- og elevatorforbindelse til parkeringshuset.  
 
Alternativt kan parkeringsanlægget opføres i 5 etager, 
sådan at stueplan mod Bagergade også anvendes til 
parkering. Vejadgang til parkeringsanlægget er tænkt 
placeret på Skolegade, hvor denne har samme niveau 
som 4. parkeringsdæk ca. 50 m nord for Bagergade. 
Det meget regulære grundareal muliggør en hensigts-
mæssig udformning af de enkelte p-dæk med relativt 
få spildarealer. 
 
Placeringen vil være attraktiv med vejadgang tæt på P-
søgeringen og forgængeradgang fra/til Bagergade ”i 
niveau med byen” og kort afstand til centrum.  
 

4. Skolegade Øst 
Der foreligger en tidligere udarbejdet skitse til etable-
ring af et parkeringshus på det smalle areal langs Sko-
legades østside. P-huset omfatter 3 lukkede dæk samt 
øverst et åbent dæk (tagparkering). Endvidere indgår 
der i skitsen en mindre p-plads tættest på Bagergade. 
Ved i vid udstrækning at etablere direkte adgang til de 
enkelte dæk fra Skolegade spares rampeanlæg i p-
huset. Til gengæld er det vanskeligt effektivt at udnytte 
det samlede grundareal ved udformning af de enkelte 
p-dæk, og forslaget indebærer desuden, at Skolegade 
på en længere strækning indsnævres til 4 m og ensret-
tes. Sidstnævnte forslag må dog betragtes som en 
væsentlig forringelse for adgangen til og fra Bymidten.  
 
5. Hulgade 
Arealet med det tidligere trykkeri har en attraktiv belig-
genhed, og vil kunne styrke handelslivet i den nordlige 
del af Møllergade og understøtte udviklingen mellem 
bymidte og havn. Da det samlede areal i dag er fordelt 
på 3 private og 1 matrikel ejet af Svendborg kommune, 
kan det evt. blive vanskeligt kommunen at erhverve 
grunden. Endvidere medfører det meget irregulære 
grundareal, at der ved udformning af de enkelte p-dæk 
opstår en række spildarealer. Anlægget kan udføres 
som et parkeringshus i tre etager, den ene under ter-
ræn. Kapaciteten forventes at være 155 p-båse (til-
vækst på 120 p-båse). 
 
6. Voldgade 
Belægningsprocenten på de nuværende pladser er 
høj. Pladsen er attraktiv med kort afstand til centrum. 
Ved at tilføre flere nye p-pladser vil serviceniveauet 
sandsynligvis opleves som væsentligt forbedret. 
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Placeringen vil dog ikke understøtte en udvikling af 
den nordlige del af Bymidten (Møllergade i retning med 
Havnegade). For at rumme i alt 500 p-båse (tilvækst 
på 160 p-båse) skal et p-hus opføres i to etager på he-
le arealet, alternativt terrasseret med flere etager på en 
mindre del af grunden. Af hensyn til det tilgrænsende 
villaområde, kan det blive vanskeligt at opnå en - for 
naboerne – passende udformning af anlægget. Da p-
anlægget endvidere skal opføres på en eksisterende 
parkeringsplads, vil det samlede antal p-båse i Bymid-
ten blive reduceret i anlægsperioden, med mindre det 
er muligt at etablere erstatningspladser. 
 
9. Trafikterminalområdet 
I forbindelse med helhedsplanen for en ny trafiktermi-
nal i Svendborg er der foreslået etablering af to parke-
ringskældre, som dog primært skal dække parkerings-
behovet i forbindelse med det foreslåede nybyggeri. 
Der påregnes dog også reserveret p-båse til trafikter-
minalens kunder. Som led i arbejdet med projektet ”Vi-
den, oplevelse og sundhed på Svendborg Havn” er der 
fremlagt planer om etablering af en parkeringskælder 
under både trafikterminalen og det nye byggeri. Af-
hængig af valg af scenarium for den nye bebyggelse 
vil parkeringskælderen kunne rumme mellem 285 og 
400 parkeringsbåse. Såfremt det viser sig meget van-
skeligt at etablere et p-anlæg i Hulgade, kunne termi-
nalområdet være et alternativ.  
 

5.3.2 Byarkitektonisk vurdering 

I notatet ”Byarkitektonisk vurdering af indpasning af 
parkeringshus i Svendborg” er der foretaget følgende 
vurdering af placeringerne ved Skolegade Vest, Dron-
ningegården, Hulgade og Voldgade: 
 
Etablering af parkering under terræn giver et potentiale 
for at omdanne nuværende parkeringsarealer og opfø-
re byggeri til boliger, erhverv og servicefunktioner. By-
kvaliteten kan dermed øges samtidig med at ressour-
cerne udnyttes bedre ved byfortætning. 
 
Dronningegården og Skolegade Vest vurderes at være 
de mest oplagte lokaliteter at placere et fritliggende 
parkeringshus, idet de store grunde er ”robuste” og 
bevaringshensynene ringe. 
 
Voldgade- og Hulgadearealerne er knap så egnede, 
men reelle muligheder. Specielt Voldgademodellen vil 
kunne give mulighed for at forbedre gaderummets ka-
rakter og skabe en veldefineret sammenhæng med 
bymidten. Her er hovedproblemet at indpasse et nyt 
bygningsanlæg i forhold til de omgivende villakvarterer. 
 
Hulgade-modellen vil kunne imødekomme behovet for 
bl.a. indkøbsparkering ved Møllergadeområdet. Her er 
hovedproblemet, at stedets placering stiller store krav 
til bygningsanlægget i forhold til de landskabelige og 
historiske værdier (byskrænten og Ribers Gård) på 
stedet. Arealet er privat ejet. 
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Figur 5.5: Mulige p-husplaceringer ved Skolegade Figur 5.6: Mulige p-husplaceringer ved Hulgade / Trafikterminalen 

 
5.3.3 Sammenfattende vurdering  

Det er kun Skolegade Vest modellen (nr. 1), der alene 
kan rumme det beregnede behov. Alternativet er at 
vælge en kombinationsløsning, hvor flere modeller 
indgår i løsningen, dog med forskellige effekter. Kom-
binationsløsningen åbner op for en fordeling af nye 
pladser, hvilket giver mulighed for at udbygge p-plad-
serne, der hvor efterspørgslen er størst, samtidig med 
at der etableres nye p-pladser, der hvor der forventes 
en efterspørgsel i fremtiden. 
 

Ses der alene på en økonomisk vurdering vil udgiften 
pr. nytilført parkeringsbås være lavest i Skolegade og 
Hulgade og højest i Voldgade, da Voldgade allerede i 
dag rummer mange p-båse, ”som blot flyttes ind i et 
nyt p-hus”. 
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Ud fra en samlet vurdering af p-anlæggenes biltilgæn-
gelighed i forhold til P-søgeringen og fodgængertil-
gængelighed i forhold til Bymidten sammenholdt med 
ønsket om at nytilføre flest mulige p-båse i stedet for 
blot at ”flytte” eksisterende p-båse ind i et p-hus (hvil-
ket også vil medføre en væsentlig forringelse af parke-
ringsforholdene i anlægsperioden) og en arkitektonisk 
vurdering, foreslås det, at der i handlingsplanen arbej-
des videre med (1. prioritet) et p-anlæg på hjørnet af 
skolegade og Bagergade (areal 2 på figur 6.5) og (2. 
prioritet) et p-anlæg ved Hulgade (areal 8 på figur 6.6).  
 
Etablering af de 2 anlæg vil medføre en tilvækst på i alt 
ca. 540 p-båse. Trækkes herfra de ca. 105 nedlagte p-
båse på Torvet og Ramsherred udgør nettotilvæksten 
435 p-båse hvilket fuldt ud opfylder det i kap. 5 vurde-
rede behov på mellem 350 og 450 nye p-båse. Endvi-
dere vil de 92 nye, midlertidige p-båse på den nedlagte 
strækning af Nyborgvej på kort sigt medvirke til at op-
fylde behovet for en øget parkeringskapacitet. 
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6 UDVIKLINGSPLAN FOR BYENS RUM OG PLAD-
SER 

Som led i en samlet strategi- og handlingsplan for By-
midten indgår også en plan for udformning og anven-
delse af de gaderum og pladser, hvor hensynet til be-
boernes og de besøgenes ophold og leg mv. vejer 
tungere end parkering. 
 
Svendborg Kommune har i samarbejde med Realdania 
valgt at afdække en række forhold om byrummene og 
bylivet i overgangszonen mellem bymidte og havn som 
grundlag for udpegning af konkrete udviklings- og an-
lægsprojekter. Visionen er at skabe et område, som ik-
ke er domineret af kun én form for brug, men at hav-
nen skal tilbyde både indendørs og udendørs steder, 
som har en bred appel. Ønsket er at tiltrække en ræk-
ke forskellige byoplevelser til både Svendborgs nuvæ-
rende og fremtidige beboere og til Svendborgs besø-
gende. Byoplevelser, som er lig de karakteristika, som 
de mest attraktive byer i dag besidder. 
 
Til at gennemføre denne opgave har Svendborg Kom-
mune engageret Gehl Architects, som har igangsat en 
byrums- og bylivsundersøgelse for hele byen samt 
udarbejdelse af en strategiplan for overgangszonen 
mellem havnen og bymidten. Opgaven forventes af-
sluttet med udgangen af 2008.  
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7 FINANSIERING 

I forbindelse med finansiering af nye parkeringsanlæg 
kan der principielt tages udgangspunkt i følgende løs-
ningsmuligheder: 
 
1. Kommunalt finansieret p-anlæg på kommunal 

grund 

2. Privat finansieret p-anlæg på (lejet) kommunal 
grund, evt. med forkøbsret/tilbagekøbsret til p-
anlæg 

3. Privat finansieret p-anlæg på privat grund 

4. P-anlæg finansieret af kommunalt p-selskab 
 
Sidst i dette kapitel er vist en oversigt over forskellig-
hederne i de beskrevne modeller. 
 
Ejerskabet af grund og p-anlæg er et af de elementer, 
der er afgørende for dels finansieringsløsningen her-
under evt. låneoptagelse, dels om projektet er omfattet 
af lånebekendtgørelse og EU-direktiv samt i hvilket 
omfang moms og skatter skal afregnes.  
 
Notatets formål er således overordnet at beskrive 
Kommunens fordele og ulemper ved de forskellige 
modeller samt at danne grundlag for evt. beslutning 
om viderebearbejdning af en eller flere modeller.   
 
 

7.1 Kommunalt finansieret p-anlæg på kommunal 
grund 

Ved selv at bygge og drive et nyt p-anlæg opnår 
Kommunen den maksimale indflydelse og styring.  
 

I denne model er det forudsat, at kommunen ejer grun-
den og at et nyt p-anlæg finansieres af kommunen 
bl.a. ved hjælp af indtægter fra parkeringsafgifter. Øn-
sker kommunen at finansiere anlægget ved at søge 
udviklingsmidler eller optage lån, skal vilkår for dette 
undersøges nærmere.  
 
Såfremt den skønnede entreprisesum for udførelse af 
p-anlægget overstiger EU´s tærskelværdi for bygge- 
og anlægsarbejder, vil dette medføre et udbud efter 
udbudsdirektivet. 
 
I forbindelse med denne model er der ikke forudsat 
andre aktiviteter i forbindelse med p-anlægget. 
 
Fordele:  
• Som ejer og bygherre har Kommunen mulighed for 

selv at bestemme udformning, indretning m.v.  

• Som ejer og driftsherre har Kommunen mulighed at 
planlægge og styre placering og udformning af p-
pladserne og fastsætte takster ud fra en samlet 
strategi. 

 
Ulemper: 
• Risici ved såvel anlæg som drift 

• Mangel på tilstrækkelige ressourcer og kompeten-
cer i kommunen 

• Belastning af anlægsbudget 
 
Som en variant af denne model kan Kommunen out-
source driften af p-anlægget til private parkeringssel-
skabet (EuroPark, Carpark m.fl.).  
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7.2 Privat finansieret p-anlæg på kommunal grund, e vt. 
med forkøbsret/tilbagekøbsret 

I denne model er det forudsat, at Kommunen ejer grun-
den og lejer den ud til en privat investor, evt. med mu-
lighed for efterfølgende køb af p-anlæg. I lejeaftale 
skal betingelser for evt. køb efter eksempelvis hhv. 10, 
20 og 30 år fremgå. Som udgangspunkt skal denne le-
jekontrakt udbydes.  
 
Såfremt byggeriet består af andre aktiviteter end par-
kering, kan tilbagekøbsretten håndteres ved, at parke-
ringsanlægget i princippet udstykkes som ”lejligheder”.  
 
Fordele: 
• Som udlejer af grund har Kommunen mulighed for 

at definere krav i lejeaftale. 

• Kommunen får mulighed for senere køb og derved 
indflydelse på drift og tilpasning af parkeringsstra-
tegi.  

• Krav til udformning kan ske gennem lokalplan. Ved 
planloven er der mange muligheder for at påvirke 
udformningen, dog skal der tidsmæssigt påregnes 
tid til lokalplanprocessen.  

• Risici ved opførsel og drift af p-anlæg. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ulemper: 
• Kommunen har mindre indflydelse på udformning i 

forhold til en situation, hvor kommunen selv er byg-
herre. 

• Kommunen har mindre indflydelse på drift af p-an-
læg i periode med privat ejer (indtægt), herunder 
stadig tilpasning af parkeringsstrategi. Det private 
p-anlæg kan blive en konkurrent.  

• Risici ved den private investors indtjening pga. for-
købs-/tilbagekøbsretten. En ”god forretning” kan 
blive svær at købe tilbage?   

• Umiddelbart vil denne model være omfattet af lå-
nebekendtgørelsen, hvilket betyder at Kommunen 
skal deponere et tilsvarende beløb. Evt. fritagelse 
bør dog undersøges. 

• Moms og skatteforhold kan først afklares, når den 
konkrete samarbejdsmodel er fastlagt.  

 
 

7.3 Privat finansieret p-anlæg på privat grund 

Vælger Kommunen at sælge en af kommunens grunde 
med henblik på etablering af privat p-anlæg, skal Kom-
munen som udgangspunkt forvente, at salget skal ud-
bydes. I særlige tilfælde kan Kommunen dog undlade 
udbud; men dette kræver dog en nærmere juridisk vur-
dering.  
 
En anden løsning kunne være, at den private investor 
på forhånd ejer en grund, og på den tilbyder at bygge 
og drive et offentligt tilgængeligt p-anlæg. 
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Fordele: 
• Krav til udformning kan ske gennem lokalplan. Ved 

planloven er der mange muligheder for at påvirke 
udformningen, dog skal der tidsmæssigt påregnes 
tid til lokalplanprocessen. 

• Risici ved opførsel og drift af p-anlæg. 

• Såfremt der ikke er offentlige midler i projektet, er 
dette ikke omfattet af lånebekendtgørelsen.  

     
Ulemper: 
• Kommunen har mindre indflydelse på udformning i 

forhold til en situation, hvor kommunen selv er 
bygherre. 

• Kommunen har mindre indflydelse på drift af p-an-
læg i periode med privat ejer (indtægt), herunder 
stadig tilpasning af parkeringsstrategi. Det private 
p-anlæg kan blive en konkurrent.  

 
 

7.4 P-anlæg finansieret af kommunalt/privat selskab   

Kommunen kan opnå stor indflydelse og styring ved at 
oprette et offentligt ejet parkeringsselskab evt. med 
indskud fra private.  
 
Hvorvidt dette giver kommunen flere muligheder end 
dem, som kommunen allerede har i dag, kan ikke 
umiddelbart besvares. En af fordelen kan dog være, at 
den økonomiske risiko flyttes fra Kommunen til selska-
bet. 
 

Før selskabet kan bygge nye p-anlæg, skal selskabet 
tilføres kapital. Om selskabet har bedre lånemulighe-
der bør undersøges, ligesom det bør undersøges om 
private kunne være interesserede i at indskyde kapital. 
På lang sigt bør målet være, at serviceniveauet for 
parkeringen er høj, og at selskabet økonomisk hviler i 
sig selv. 
 
Fordele: 
• Som ejer af et selskab, har kommunen mulighed 

for selv at bestemme udformning, indretning m.v.  

• Som ejer og driftsherre har Kommunen mulighed at 
planlægge og styre placering og udformning af p-
pladserne og fastsætte takster ud fra en samlet 
strategi. 

• Risici ved opførsel og drift er isoleret i selskabet. 
 
Ulemper: 
• Mangel på tilstrækkelige ressourcer i kommunen 

• Selskabets ”kassebeholdning” 

• Forhold til lånebekendtgørelse, moms og skat kan 
først afklares, når den konkrete samarbejdsmodel 
er fastlagt.  
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   I nedenstående skema er vist en oversigtlig sammenfatning af de 4 modeller: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Ejerskab     

Grund Kommune Kommune Kommune/privat Selskab 

P-anlæg (bygherre) Kommune Privat  
(kommune) 

Privat Selskab 

Andet ? ? ?  

Leje     

Leje af grund  Privat 
(begrænset) 

  

Leje af p-anlæg      

Leje af andet     

Drift     

Driftsherre Kommune Privat  
(begrænset) 

Privat Selskab 

Love, retningslinier m.v.     

Lånebekendtgørelse  Omfattet  Omfattet? 

EU-udbudsdirektiv Omfattet hvis 
> 40 mio. kr. 

Omfattet hvis 
> 40 mio. kr. 

Ikke omfattet (in-
gen kommunale 
midler) 

Omfattet hvis 
> 40 mio. kr. 

Moms og skat Momsfrihed Skal undersøges 
nærmere 

Uafhængig af 
kommune  

Skal undersøges 
nærmere 
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7.5 OPP-vurdering af P-huse i Aalborg Kommune 

På baggrund af Regeringens handlingsplan for offent-
lig-private partnerskaber (OPP) har Aalborg Kommune 
i 2006 gennemført en OPP-vurdering, som havde til 
formål at undersøge og vurdere, om 3 planlagte P-
huse i Aalborg Kommune var velegnede til at gennem-
føre som et OPP-projekt. Undersøgelsen, som blev 
gennemført med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrel-
sen, er dokumenteret i rapporten: ”OPP-vurdering, P-
huse i Aalborg Kommune”, projektrapport, juli 2006.  
 

 OPP-vurderingen omfattede: 

• En kvalitativ analyse, hvor der blev gennemført kva-
litative sammenligninger mellem den traditionelle of-
fentlige løsning, en OPP-løsning samt en rent privat 
løsning 

• En kvantitativ analyse, hvor der blev gennemført en 
økonomisk analyse ved hjælp af en finansiel model. 
I den forbindelse blev der foretaget en økonomisk 
vurdering af den traditionelle offentlige løsning sam-
menlignet med en OPP-løsning og en privat løs-
ning. 

 

Den samlede kapacitet af de 3 P-huse var planlagt til 
at udgøre ca. 980 pladser, og det samlede anlægs-
overslag inkl. projektering, administration mv., men 
ekskl. arealerhvervelse lød på 120-130 mio. kr.  
 
 

7.5.1 Det traditionelle offentlige projekt 

Som et traditionelt offentligt projekt antages de 3 P-
huse gennemført som 3 uafhængige projekter, der 
hver gennemløber faserne planlægning, projektering, 
udbud, udførelse og drift. Hvert af projekterne vil typisk 
være organiseret som vist på nedenstående figur. Af 
figuren fremgår det, at der er valgt en hovedentrepri-
semodel. Alternativt kan opførelsen af P-husene ske i  
fagentrepriser eller totalentrepriser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Figur 7.1: Organisering af traditionelt offentligt projekt  
      (hovedentreprisemodel) 
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7.5.2 OPP-løsningen 

Ved P-hus-projektets gennemførelse på OPP-basis 
antages det, at kontrakten omfattende projektering og 
anlæg samt efterfølgende drift og vedligehold over en 
30-årig periode vil blive udbudt som ét samlet projekt 
omfattende alle 3 P-huse. Udbud forudsættes at ske i 
henhold til udbudsformen konkurrencepræget dialog i 
overensstemmelse med EU’s udbudsdirektiv.  
 

 

Tilbudsgiverne antages at være konsortier, der hver er 
organiseret i en selskabsenhed. Den generelle struktur 
i OPP-løsningen er skitseret i nedenstående figur. 
 
Hvad angår lånebekendtgørelse og deponeringsregler, 
understreges det i undersøgelsen, at deponeringsplig-
ten også gælder i forbindelse med OPP-projekter. De-
poneringsreglerne ligestiller således et OPP-projekt og 
et traditionelt offentligt projekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.2: Organisering af OPP-projekt 
*) Bygherrerådgivere, der primært inddrages i forbindelse 
med planlægning, udbud og kontrahering 
**) OPP-projektets rådgivere kan omfatte arkitekt, rådgiven-
de ingeniør samt juridiske og finansielle rådgivere 
 
 
 
 
 
. 
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7.5.3 Det private projekt 

Den private løsning indebærer, at den offentligt ejede 
grund sælges til den private part, som opfører og driver 
P-huset. Den private part kan – med de planmæssige 
begrænsninger, der er knyttet til grunden – vælge kun 
at udnytte grunden til P-hus eller at kombinere P-hus-
driften med andre aktiviteter som f.eks. kontorudlej-
ning, butiksdrift, forlystelse eller andet.  
 
Ved hvert af de 3 P-huse kan Kommunen i princippet 
vælge om den pågældende grund skal sælges eller 
udlejes via en langtidslejekontrakt. For at gøre det 
økonomisk attraktivt for den private operatør af P-
husene skal lejekontrakten være af en længde, der er 
på niveau med den økonomiske levetid af P-husene. 
Det er i den forbindelse almindeligt, at P-hus-opera-
tører indgår omsætningsbestemte huslejeaftaler. Her-
ved vil Kommunen modtage en større husleje fra ope-
ratøren, når parkeringshuset genererer større indtæg-
ter. Samtidig ”hjælper” Kommunen den private opera-
tør i de første år, ved at kræve en lav husleje.  
 
 

7.5.4 Vurdering af fordele og ulemper ved de 3 finansierings-
løsninger 

På grundlag af de økonomiske analyser og en samlet 
afvejning af fordele og ulemper ved at gennemføre P-
hus-projektet som henholdsvis et traditionelt offentligt 
projekt, et OPP-projekt og et rent privat projekt resulte-
rede undersøgelsen i følgende hovedkonklusioner:  
 
 

• Den økonomiske analyse viser følgende rækkefølge 
for de undersøgte løsninger, idet den økonomisk 
mest fordelagtige løsning er anført først:  

o Den rent private løsning  

o OPP-løsningen  

o Den traditionelle offentlige løsning  

• Sammenlignet med et traditionelt offentlig projekt vil 
der være en ikke uvæsentlig besparelse ved at 
gennemføre P-hus-projektet som et OPP-projekt  

• OPP-løsningen og den traditionelle offentlige løs-
ning indebærer begge årlige udgifter for Aalborg 
Kommune, idet P-afgifterne med det nuværende ni-
veau og den forudsatte benyttelse af P-husene ikke 
alene kan dække anlægs- og drifts-udgifterne.  

• Den rent private løsning vil indebære en indtægt for 
Aalborg Kommune. Indtægten er en engangsind-
tægt, der opnås ved salg af grundene, hvorpå P-
husene skal etableres. Værdifastsættelsen af grun-
dene vil være afhængig af de muligheder, der gives 
for private aktører til sideløbende med etablering og 
drift af P-husene at etablere anden indtægtsgivende 
virksomhed på grundene  

• Den rent private løsning vil kun være attraktiv for 
private aktører, såfremt der kan etableres anden 
indtægtsgivende virksomhed på de pågældende 
grunde, f.eks. i form af boliger, kontorer, forretnin-
ger, forlystelser mv.  

• P-hus-projektets størrelse (omfang og anlægsøko-
nomi) indebærer, at det vil være egnet som OPP-
projekt  

 



Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte    39
 

 

 

• P-hus-projektet må som OPP-projekt forventes at 
generere en tilstrækkelig konkurrence blandt private 
konsortier  

• Det vurderes, at P-hus-projektet som OPP-projekt 
kan kvalificeres som et egnet projekt i forbindelse 
med den særlige lånepulje for OPP-projekter. Hvis 
Aalborg Kommune får del i denne pulje, kan kom-
munen muligvis undgå at skulle deponere visse be-
løb i forbindelse med gennemførelse af P-hus-
projektet.  
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8 PARKERINGSFOND 

8.1 Generelt 

En kommune har mulighed for at oprette en parke-
ringsfond, således at en bygherre indbetaler penge for 
at slippe for at indrette parkeringspladser på egen 
grund. På den måde kan kommunerne få bedre kontrol 
over placeringen af pladserne, hvilket kan være attrak-
tivt, specielt i bymidten, selv om det kan være vanske-
ligt at lokalisere de nye pladser i et tætby-område.  
 
Parkeringspladserne skal som udgangspunkt placeres 
så tæt på ejendommen som muligt, men kommunen 
har gennem lovgivningen mulighed for at placere par-
keringspladserne, hvor de mener det er hensigtsmæs-
sigt. Det forudsætter dog, at kommunen betinger pla-
ceringen af parkeringspladserne ud fra et mål om at 
begrænse trafikken i området.  
 
Etableres pladserne som offentligt tilgængelige, kan 
kommunen kun opkræve et beløb svarende til halvde-
len af omkostningerne hos bygherren. Den anden 
halvdel må de selv skyde ind. Kommunen er forpligtet 
til at udmønte pladserne indenfor 5 år fra indbetalin-
gen. Ellers bortfalder kommunens krav til bygherre.  
 
 

8.2 Takster 

Prisen for en parkeringsplads i p-fonden afhænger 
selvfølgelig af, hvor i byen pladsen skal oprettes, 
grundprisen det pågældende sted, og hvorvidt pladsen 
skal etableres i terræn, i parkeringshus eller -kælder. I 
det følgende er angivet en række niveauer for bygher-
res indbetaling til parkeringsfonden i udvalgte kommu-
ner: 
 
Af vedtægter for Svendborg Kommunes parkerings-
fond fremgår det af det netop reviderede prisblad gæl-
dende for 2008, at prisen for en parkeringsbås etable-
ret på terræn i områder med en bebyggelsesprocent 
under 110 udgør kr. 92.500,- og i områder med en be-
byggelsesprocent over 110 udgør kr. 171.000, hvor 50 
% skal indbetales til fonden.  
 
Til sammenligning kan nævnes følgende priser fra 
sammenlignelige kommuner: 
 
Af vedtægter for Odense Kommunes parkeringsfond 
2007 fremgår det af de udregnede eksempler, at pri-
sen for en parkeringsbås etableret på terræn i område, 
hvor grundværdien er 400 kr. pr. kvadratmeter udgør i 
alt kr. 36.700,-, hvor 50 % skal indbetales til fonden. 
For en parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg i om-
råde, hvor grundværdien er 1.500 kr. pr. kvadratmeter 
udgør prisen i alt kr. 172.800,-, hvor 50 % skal indbeta-
les til fonden.  
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Af vedtægter for Sønderborg Kommunes parkerings-
fond 2007 fremgår det af de udregnede eksempler, at 
prisen for en parkeringsbås etableret på terræn i om-
råde, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er mindre 
end 110 udgør i alt kr. 50.300,-, hvor 50 % skal indbe-
tales til fonden. For en parkeringsbås etableret i parke-
ringsanlæg i område, hvor den tilladte bebyggelses-
procent er højere end 110 udgør prisen i alt kr. 
143.700,-, hvor 50 % skal indbetales til fonden.  
 
Det skal nævnes, at et lavt beløb i visse sammenhæn-
ge kan være en planmæssig fordel, fordi det betyder, 
at kommunen får en større indflydelse på hvor parke-
ringspladserne etableres, og dermed på længere sigt 
får større kontrol med parkeringsudbuddet. Men om-
vendt er kommunen også forpligtet til at finde lokalise-
ringsmuligheder på velegnede steder i byen. 
 
Status i Svendborg Kommune er pt., at parkeringsfon-
den har et underskud på ca. kr. 2,4 mio.  
 
 

8.3 Parkeringskrav 

Hvor der ikke er angivet særlige krav i en lokalplan el-
ler byplanvedtægt har Svendborg Kommune i lighed 
med alle andre kommune fastsat en række normer for 
det antal parkeringspladser, der skal etableres pr. m2 
etageareal for forskellige arealanvendelser. 
 

Normstyringen består i at der fastlægges retningslinier 
for hvor mange parkeringspladser et givet område med 
en given sammensætning af byfunktioner skal have. 
Normerne kan være differentierede fra bydel til bydel, 
men oftest anvendes de samme normer for hele byen, 
uafhængig af lokalisering eller tilgængelighed med 
f.eks. kollektiv transport.  
 
Normalt er der tale om minimumsnormer, som en byg-
herre pålægges at opfylde for at sikre, at det omgiven-
de område ikke bliver overstrømmet med uønskede 
parkerede biler. Minimumsregler er normalt meget 
rumlige. Man kan også anvende maksimumsnormer 
som det er kendt i andre lande. Det er sjældent mak-
simumsnormer tages i anvendelse i Danmark, men et 
aktuelt eksempel er parkeringsnormerne i Ørestaden.  
 
Selv om normerne tilskriver, at der anlægges et be-
stemt antal pladser afhængig af funktionen, vil man i 
områder med blandet anvendelse (bolig, erhverv og 
indkøb) sjældent komme ud for, at pladserne skal bru-
ges på samme tid. Boligparkering er typisk i aften- og 
nattetimerne samt i weekenden, mens erhvervsparke-
ring er i dagtimerne mellem kl. 8.00 og 17.00. Ligesom 
biografgængere har det største behov for parkering om 
aftenen. Derfor kan der opnås besparelser i antallet af 
pladser ved at tænke i dobbeltanvendelse.  
 
Det bør i Svendborg Kommune overvejes, om der i lig-
hed med f.eks. Århus og Odense Kommune skal fast-
lægges et lavere normkrav for Bymidten i forhold til re-
sten af kommunen.
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8.4 Cykelparkering 

Parkeringsnormer gælder ikke bare for biler. I Århus 
Kommune har man opstillet følgende normer for cykel-
parkering, hvor zone 1 omfatter Bymidten og zone 2 
resten af kommunen, jf Tabel 8.1 på næste side. 
 
Det foreslås, at også Svendborg Kommune fastlægger 
krav til etablering af cykelparkering i forbindelse med 
nybyggeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 8.1: Normer for cykelparkering 
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9 TIDLIGERE GENNEMFØRTE PARKERINGS-
ANALYSER 

Rådgivningsfirmaet Svend Allan Jensen har for Svend-
borg Kommune udarbejdet følgende analyser og nota-
ter: 

• ”Parkering i Svendborg - Analyse af det fremtidige 
parkeringsbehov i Svendborg og vurdering af muli-
ge placeringer af nye parkeringspladser”, juli 2006 

 
Analysen blev udarbejdet på baggrund af informationer 
fra kommunens P-System og på tællinger gennemført i 
2005, baseret på en gennemsnitlig belægningsprocent. 
Notatet belyser det fremtidige parkeringsbehov samt 
placeringsmuligheder for parkeringsanlæg.  

• ”Parkering i Svendborg - Parkeringsstruktur og par-
keringspolitik”, juli 2006 

 
Analysen belyser overvejelser ved etablering af ca. 
500 parkeringspladser fordelt på en til to placeringer 
ud af 6 lokaliteter. Formålet var at redegøre for de æn-
dringer i parkeringsstrukturen, der kan forudses i f.m. 
etablering af 500 nye pladser, evt. i kombination med 
ændringer i parkeringspolitikken, herunder hvilke p-
pladser, der pålægges afgift. 

• ”Parkering i Svendborg – Anlægsøkonomi”, juli 
2006 

 
Notatet belyser anlægsomkostningerne ved etablering 
af 500 parkeringspladser fordelt på en til to placeringer 
ud af 6 lokaliteter.  

• ”Byarkitektonisk vurdering af indpasning af parke-
ringshus i Svendborg”, juni 2006. 

 

Analysen belyser de arkitektoniske konsekvenser ved 
placering af parkeringsanlæg som et p-hus med flere 
dæk med kombinationer af kælderparkering, delvist 
nedgravet eller over terræn.  
  
TetraPlan har ved hjælp af ”Trafikmodel for Svendborg 
Kommune” udarbejdet notatet: 

• ”Parkeringsanlæg i Svendborg – Trafikale konse-
kvenser”, juni 2006. 

 
I notatet er der foretaget beregning af trafiktilstrømning 
og de trafikale konsekvenser heraf for de enkelte an-
læg. Endvidere har følgende firmaer på eget initiativ 
udarbejdet et notat vedr. parkeringsforhold i bymidten: 

• Nordicom Trevi: ”Grønt bymiljø i Svendborg Kom-
mune – Bilfri bymidte, flere p-pladser, flere boliger 
mv.”, august 2006. 

 
Notatet anviser i hovedtræk muligheder for tiltag til en 
række byfortætnings- og byrumsforslag, der i sam-
menhæng med etablering af parkeringsanlæg på og 
under terræn, giver muligheder for at ændre bymidte-
strukturen radikalt. 

• MTHøjgaard: ”Nye Parkeringsanlæg”, kapacitet og 
anlægsøkonomi, august 2006. 

 
I notatet er foretaget nogle overordnede, grove bereg-
ninger af anlægsøkonomien i forbindelse med de fore-
slåede nye parkeringsanlæg. 
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10 SUPPLERENDE PARKERINGSANALYSER UDFØRT 
I 2007 

Med henblik på at øge kendskabet til den nuværende 
brug af Bymidtens parkeringspladser besluttede pro-
jektarbejdsgruppen i foråret 2007 at gennemføre føl-
gende supplerende parkeringsanalyser: 
 
• Analyse af belægningsgraderne på alle Bymidtens 

parkeringspladser. Udover de områder, hvor Svend-
borg kommunes P-system automatisk registrerer 
ind- og udkørende biler, blev der også gennemført 
tællinger på de private p-arealer, som er offentligt 
tilgængelige (Svendborg Bycenter, Føtex, Kvickly, 
Sygehuset og Brogadekarréen)  

• Analyse af den nuværende anvendelse af parke-
ringspladserne til henholdsvis boligparkering, pend-
ler- og personaleparkering, indkøbsparkering mv. 
samt til- og frakørselstidspunkt. I samme forbindelse 
blev der også indhentet oplysninger om parkanter-
nes synspunkter på kvalitet og beliggenhed af de 
enkelte pladser samt takstpolitik.  

 
Parkeringsanalysen er nærmere beskrevet i et separat 
bilagsnotat. I det følgende er analysens hovedresulta-
ter gengivet. 
 
 

10.1 Belægningsprocenter  

På baggrund af optællinger af antallet af parkerede bi-
ler i 3 udvalgte tidsrum (en lørdag formiddag, en tirs-
dag formiddag og en torsdag eftermiddag i april 2007) 
er belægningsprocenten på de enkelte p-pladser be-
regnet. 
 
Af Figur 10.1 fremgår det, at belægningsprocenten lør-
dag formiddag er størst på parkeringspladserne inden 
for p-søgeringen i Bymidten samt i området omkring 
Voldgade sydvest for Bymidten. På Torvet i Bymidten 
var der torvedag og derfor ingen biler parkeret.  
 
Af Figur 10.2 ses, at belægningsprocenten tirsdag for-
middag er størst på parkeringspladserne omkring 
Voldgade, ved Ramsherred og Torvet i Bymidten samt 
ved Toldbodvej. Parkeringspladserne inden for p-
søgeringen er generelt væsentlig mindre belagt end 
lørdag formiddag.  
 
Af Figur 10.3 ses, at belægningsprocenten torsdag ef-
termiddag er størst ved parkeringsområderne ved 
Voldgade, Ramsherred, Torvet og Bagergade og 
Grubbemøllevej i Bymidten samt ved sygehuset langs 
Jernbanen. I modsætning til lørdag formiddag er der 
en væsentlig mængde ledige pladser indenfor p-
søgeringen.
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Figur 10.1: Belægningsprocent, alle pladser, lørdag formiddag den 21. april 2007 
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Figur 10.2: Belægningsprocent, alle pladser, tirsdag formiddag den 24. april 2007 
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Figur 10.3: Belægningsprocent, alle pladser, torsdag eftermiddag den 26. april 2007 
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Sammenfattes belægningen af alle Bymidtens p-plad-
ser kan belægningsprocenterne i de 3 tidsrum opgøres 
til i gennemsnit 64 % lørdag formiddag, 63 % tirsdag 
formiddag og 53 % torsdag eftermiddag. Dette tal dæk-
ker imidlertid over store variationer mellem de enkelte 
p-pladser. 
 
Opdeles bymidten i de på figuren på modstående side 
3 zoner fremgår det, at belægningsprocenten lørdag 
formiddag er 99 % i zone A, 58 % i zone B og 46 % i 
zone C. 
 
I tabellen er endvidere angivet belægningsprocenten 
for henholdsvis afgiftsbelagte p-båse og p-båse uden 
afgift og for korttidsp-båse og langtidsp-båse i hvert af 
de 3 tidsrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal % Lørdag Tirsdag Torsdag

630      23 70 58 62

2.143   77 63 64 50

1.747   63 67 54 51

1.026   37 59 78 56
2.773   64% 63% 53%

Antal % Lørdag Tirsdag Torsdag
272      100% 99% 67% 70%

272      100% 99% 67% 70%

272      99% 67% 70%

Antal % Lørdag Tirsdag Torsdag
227      18% 42% 42% 44%

1.014   82% 62% 62% 57%
833      67% 54% 54% 43%
408      33% 68% 68% 78%

1.241   58% 58% 55%

Antal % Lørdag Tirsdag Torsdag
131      10% 45% 68% 76%

1.129   90% 46% 66% 44%
642      51% 57% 49% 52%
618      49% 35% 84% 42%

1.260   46% 66% 47%I alt

Kort tid
Langtid

I alt

Uden afgift

P-båse i zone C
Belægningsprocent

Afgiftsbelagte

Afgiftsbelagte
Uden afgift
Kort tid
Langtid

Kort tid
Langtid

P-båse i zone B
Belægningsprocent

I alt

P-båse i zone A
Belægningsprocent

Afgiftsbelagte
Uden afgift

Alle p-båse

I alt

Belægningsprocent

Afgiftsbelagte

Uden afgift

Kort tid

Langtid
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Figur 10.4: Anvendt zoneinddeling ved opgørelse af belægningsprocenter 
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10.2 Parkeringstid 

På baggrund af parkanternes besvarelser er parke-
ringstiden i Bymidten opgjort.  

Af Figur 10.5 og 10.6 ses, at en stor del parkerede me-
re end 2 timer. For parkering i mindre end 2 timer er 
der en tendens til, at der parkeres i længere tid på 
pladser med afgift; mens en større andel parkerer me-
re end 2 timer på de gratis parkeringspladser. 
 
 

 
Af Figur 10.7 fremgår det, at der for pendlernes ved-
kommende ikke er nogen betydende forskel i parke-
ringstiden på pladser med afgift sammenholdt med 
pladser uden afgift. Ved indkøb er der igen en tendens 
til, at der på pladser med afgift parkeres længere, så-
fremt opholdet er under 2 timer.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10.5: Parkeringstid, opgjort efter ærinde i Bymidten. I kategorien ”alle” indgår svar fra beboerparkering og andet 
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Figur 10.6: Parkeringstid, pladser med og uden afgift 

Parkeringstid, med afgift

Mindre end ½ time, 6%

½-1 time, 21%

1-2 time, 33%

Over 2 timer, 39%

Natten over, 2%

Parkeringstid, uden afgift

Mindre end ½ time, 11%

½-1 time, 19%

1-2 time, 21%

Over 2 timer, 45%

Natten over, 3%
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Figur 10.7: Parkeringstid, grafisk oversigt, opgjort efter ærinde i Bymidte. I kategorien ”Alle” indgår svar fra beboerparkering og andet 
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10.3 Formål med parkeringen 

På baggrund af parkanternes besvarelser er fordelin-
gen af parkeringsformål (ærinde) i Bymidten opgjort. 
 
Af Figur 10.8 ses, at pladser med afgift i højere grad 
benyttes til indkøbsparkering; mens beboere og pend-
lere i højere grad benytter pladserne uden afgift. Gene-
relt er det en meget lille del af den samlede parkering, 
der er beboerparkering.  
 
Af Figur 10.9 ses, at parkeringspladserne i den sydlige 
del af Bymidten primært bruges af parkanter, der skal 
købe ind. Parkanter, der pendler/arbejder foretrækker 
de nordlige pladser samt pladserne ved Voldgade og 
ved sygehuset. 
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Figur 10.8: Parkanternes ærinde i Bymidten, pladser med og uden afgift 
 

3. Hvilket ærinde havde du?
 Med afgift

Indkøb, 56%

Beboer, 0%

Arbejde, 22%

Andet (angiv tekst), 21%

3. Hvilket ærinde havde du?
 Uden afgift

Indkøb, 48%

Beboer, 4%

Arbejde, 29%

Andet (angiv tekst), 18%
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Figur 10.9: Fordeling af parkanternes ærinde i Bymidten på pladser med mere end 50 parkeringsbåse. Der er ikke skelnet mellem pladser 
med afgift og pladser uden afgift. 
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10.4 Hyppighed af besøg i Bymidten 

På baggrund af parkanternes besvarelser er fordelin-
gen af hyppighed af besøg i Bymidten opgjort. 
 
Af Figur 10.10 og 10.11 ses, at pladser uden afgift i 
højere grad bruges af folk med daglig gøremål i Bymid-
ten. Pladser med afgift bruges oftere af folk, der er i 
Bymidten ugentligt, månedligt eller sjældnere. 

  
 Af Figur 10.12 ses, pladser uden afgift vælges af pend-

lere eller folk på indkøb, der kommer ofte i Bymidten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10.10: Hyppighed af besøg i Bymidten, opgjort efter ærinde i Bymidten. I kategorien ”Alle” indgår svar fra beboerparkering og andet 
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 Figur 10.11: Hyppighed af besøg i Bymidten, pladser med og uden afgift

4. Hvor ofte parkerer du i Bymidten?
Med afgift

Dagligt, 28%

Ugentligt, 53%

Månedligt, 11%

Sjældnere, 9%

4. Hvor ofte parkerer du i Bymidten?
Uden afgift

Dagligt, 43%

Ugentligt, 45%

Månedligt, 6%

Sjældnere, 6%
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 Figur 10.12: Hyppighed af besøg i Bymidten, grafisk oversigt, opgjort efter ærinde i Bymidten. I kategorien ”Alle” indgår svar fra beboerpar-
kering og andet 
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10.5 Årsag til valg af parkeringsplads 

På baggrund af parkanternes besvarelser er fordelin-
gen af årsagen til valg af parkeringsplads opgjort. Det 
skal bemærkes, at parkanterne kan vælge mere end 
én årsag til, hvorfor de har valgt den pågældende par-
keringsplads. 
 
Af Figur 10.13 ses, at pladser uden afgift primært (2/3 
af alle respondenter) vælges, fordi de netop er gratis. 
Halvdelen vælger en plads uden afgift, fordi den er tæt 
på ærinde.  
 
Pladser med afgift vælges i højere grad (3/4 af alle re-
spondenter), fordi den er tæt på ærindet. 
 
Der er ingen væsentligt forskelle mellem pladser med 
og uden afgift på de øvrige valgmuligheder, herunder 
om der er en ledig p-plads, eller om pladsen er nemt at 
køre til. 
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5. Hvorfor parkerede du netop her?

9%

5%

67%

20%

14%

20%

5%

53%

13%

8%

0%

18%

15%

20%

1%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Andet (angiv tekst)

Fordi en nærmeste p-plads var
optaget

Gratis

Ledig p-plads

Nemt at søge ledig p-bås

Nemt at køre til

Tæt på bolig

Tæt på ærinde

Uden afgift Med afgift
 

Figur 10.13: Parkanternes angivne årsag til valg af parkeringsplads, pladser med og uden afgift. Svarmuligheden ”Gratis” var kun til stede 
på pladser uden afgift. Parkanterne kunne angive mere end én årsag til hvorfor de parkerede på den pågældende plads 
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10.6 Søgetid efter en ledig parkeringsplads 

På baggrund af parkanternes besvarelser er søgetiden 
efter en ledig parkeringsplads opgjort. 

 Af Figur 10.14 og 10.15 ses, at der ikke er væsentlig 
forskel i søgetiden mellem pladser med og uden afgift. 
Dog er der en lille tendens til, at der er færre, der sø-
ger i 5 min. eller længere på pladser med afgift. 

 

 

 

 

 

 

 

Af Figur 10.16 ses, at pendlere søger i kortere tid end 
folk på indkøb og parkanter generelt. Dette kan skyl-
des, at pendlere søger efter en parkeringsplads på ti-
der af døgnet, hvor der er mange ledige parkerings-
pladser. For pendlere og folk på indkøb er den generelt 
tendens, at der er færre længere søgninger på pladser 
med afgift. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Figur 10.14: Søgetid efter en ledig parkeringsplads, opgjort efter ærinde i Bymidten (spørgsmål 3). I kategorien ”Alle” indgår svar fra bebo-
erparkering og ande 
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 Figur 10.15: Søgetid efter en ledig parkeringsplads, pladser med og uden afgift 

6. Hvor længe ledte du efter denne parkeringsplads?
Med afgift

Gennemsnitlig søgetid: 2 min.

<1 min, 52%

1-5 min, 37%

5-10 min, 6%
>10 min, 5%

6. Hvor længe ledte du efter denne parkeringsplads?
Uden afgift

Gennemsnitlig søgetid: 3 min.

<1 min, 51%

1-5 min, 34%

5-10 min, 9%

>10 min, 6%
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 Figur 10.16: Søgetid efter en ledig parkeringsplads, grafisk oversigt, opgjort efter ærinde i Bymidten. I kategorien ”Alle” indgår svar fra 
beboerparkering og andet 
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10.7 Opfattelse af kvalitet, takstpolitik og beligg enhed 

af parkeringspladser 

I gennemgangen af parkanternes svar er der differen-
tieret mellem pladser med afgift og uden afgift, da 
spørgerkortet var udformet forskelligt efter, hvor det 
blev uddelt.  
 
Af figur 10.17 ses, at parkanter på pladser med afgifter 
er overvejende enige i følgende udsagn: 
 
• “Det er rimeligt, at p-afgifter varierer afhængigt af 

parkeringstidspunkt og/eller om man er beboer, an-
sat eller handler i Bymidten” (54 %) 

• “Det er nemt at finde ud af reglerne for parkering” 
(48 %) 

• “Det er nemt at finde en p-plads i Bymidten” (42 %) 
 

Meget få parkanter (11 %) er enige eller meget enige i 
udsagnet om, at der skal betales mere for at være sik-
ker på en ledig p-plads.  
 
Meget få parkanterne (16 %) er enige eller meget eni-
ge i, at bilerne optager for meget plads i Bymidten. De 
uenige eller helt uenige udgør 48 %, mens 37% har 
svaret ”neutral” eller ”ved ikke”. 
 
Af figur 10.18 ses, at på pladser uden afgift er svarfor-
delingen på de 3 første spørgsmål stort set den sam-
me som på pladser med afgift. Ændringen er mere 
markant for spørgsmålene: 
 
• “Det er nemt at finde ud af reglerne for parkering” 

(35 % er overvejende enige mod 48 % på pladser 
med afgift) 

• “Det er nemt at finde en p-plads i Bymidten” (25 % 
er overvejende enige mod 42 % på pladser med af-
gift) 
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7. Er du enig eller uenig i følgende udsagn?
Med afgift
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Figur 10.17: Parkanternes opfattelse af kvalitet, takstpolitik og beliggenhed, pladser med afgift 
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7. Er du enig eller uenig i følgende udsagn?
Uden afgift
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Figur 10.18: Parkanternes opfattelse af kvalitet, takstpolitik og beliggenhed, pladser uden afgift 
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10.8 Bopæl 

På baggrund af parkanternes oplysning om bopæl er 
fordelingen opgjort på postnumre. 
 
Ved sammenligning af parkanternes bopæl for hen-
holdsvis indkøbsparkering og arbejdsparkering ses, at 
”pendleroplandet” rækker længere ud på Fyn end ”ind-
købsoplandet”. Dog kommer der en del indkøbsrejsen-
de fra postnumre, hvor afstanden til Odense er kortere 
end afstanden til Svendborg. 
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Figur 10.19: Parkanternes bopæl fordelt på postnumre, alle turformål 
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Figur 10.20: Parkanternes bopæl fordelt på postnumre, indkøbsparkering 
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Figur 10.21: Parkanternes bopæl fordelt på postnumre, arbejdsparkering 
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BILAG A: MINIWORKSHOP MED ERHVERVSRE-
PRÆSENTANTER 
 
Torsdag d. 21. juni blev der afholdt en mini-workshop 
med følgende deltagere: 
 
Hans Ulrik Schaffalitzky – Svendborg Handelsstands-
forening 
Kim Denning – Shopping Svendborg 
Jack Hansen – Kvickly 
Jan Lyngsø Jensen – Carpark 
Repræsentant fra Q-Park Danmark 
Finn Meckler – Ejendomsinvest 
Per Weber – C&W-arkitekter 
Hans Lyndrup – Nordicom 
Marianne Christiansen – Svendborg Kommune 
Bente Hansen – Svendborg Kommune 
Jens Otto Kromann – Svendborg Kommune 
Susanne Unn Weihe – Grontmij | Carl Bro 
Ole Sørensen – Grontmij | Carl Bro. 
 
På workshoppen blev erhvervsrepræsentanterne ori-
enteret om det igangværende planlægningsarbejde. 
Endvidere blev følgende emner drøftet: 

• Mulige/ønskelige placeringer af nye p-anlæg 

• Forskellige samarbejds- og finansieringsløsninger 

• Forskellige takstpolitikker 
 
 
 
 
 
 

Til de enkelte emner fremkom der på mødet følgende 
synspunkter: 
 
 
Mulige/ønskelige placeringer af nye p-anlæg 
 
• God idé med byfortætning, især i form af nyt bolig-

byggeri, som samtidig sikrer befolkningsunderlaget 
for butikkerne 

• Salg af decentrale parkeringsarealer til andre formål 
kan medfinansiere nye parkeringsanlæg i bymidten 

• Det samlede forslag til en parkeringsløsning skal 
være robust overfor den fremtidige udvikling af By-
midten 

• God idé med en p-søgering rundt om Bymidten, 
hvorfra der er direkte adgang til de enkelte p-anlæg.  

• Delte meninger om, hvorvidt de centrale pladser i 
bymidten skal frigøres for parkering og anvendes til 
andre formål, såsom ophold, leg, udstillinger mv. 
Under alle omstændigheder skal nedlagte p-pladser 
erstattes med nye 

• Der mangler i dag pladser i Bymidten, hvilket især 
er et problem for handelslivet i Møllergade.  

• Enighed om, at Voldgade er en god placering for et 
nyt p-anlæg. En udvidelse af Kvicklys p-anlæg vil li-
geledes være god. Hulgade ligger også geografisk 
godt, men kompliceres af de nuværende ejerfor-
hold, som er fordelt på 5 matrikler 

• Udvikling må også forventes at ske omkring Ny-
borgvejs forlængelse, hvorved Føtex’s p-anlæg bli-
ver mere interessant 
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• Da der ifølge flere mødedeltagere nok vil gå nogle 
år, før nye anlæg står klar, skal kortsigtede løsnin-
ger også overvejes. En sådan kan f.eks. bestå af 
tidsbegrænsning på nogle af de centrale langtids-
parkeringspladser, så pendlerne ”skubbes lidt læn-
gere ud” til fordel for Bymidtens kunder, hvor en 
parkeringsplads ofte vil kunne udnyttes 3-5 gange 
på en dag i modsætning til pendleren, som optager 
pladsen hele dagen 

• Svendborg Bycenter har planer om en større udvi-
delse, hvor det nuværende p-dæk ombygges til bu-
tiksareal samtidig med at der etableres 2 nye p-dæk 

• Vigtigt, at der allerede på kort sigt, og inden motor-
vejens færdiggørelse, etableres en midlertidig for-
bedring, så kunderne ikke blive tiltrukket af den kor-
tere vej til Odense. 

 
 
Forskellige samarbejds- og finansieringsløsninger 
 
• Som udgangspunkt er der ingen særlige præferen-

cer vedr. valg af finansieringsmodel, udover at re-
sultatet skal være det størst mulige antal p-pladser. 
Dog er det altafgørende med en ensartet takstpolitik 

• God idé med udbud at en integreret løsning, hvor 
der på en grund både opføres boliger, erhverv/    
butikker og p-pladser.  

• For en potentiel investor har beliggenheden stor be-
tydning, hvis investor også skal forestå p-anlæggets 
drift. Endvidere har værdi af byggeretter til andre 
formål stor betydning. 

 

Hans Lyndrup fra Nordicom fremførte, at de nuværen-
de p-afgifter på 7 kr. i timen ”vil kunne bære” et p-an-
læg med en etableringsomkostning på ca. kr. 150.000 
pr. p-plads. Såfremt der etableres et fuldautomatisk 
anlæg skal p-afgiften være ca. 15 kr./t.  
 
 
Forskellige takstpolitikker 
 
• Mødedeltagerne vil ikke umiddelbart have noget 

imod, at takstzonen udvides, evt. med en differenti-
eret takst, hvor taksten på de centrale pladser hæ-
ves, mens den nuværende takst bibeholdes eller 
nedsættes lidt på de lidt mere decentrale pladser. 
Det er dog afgørende, at prisen til enhver tid er la-
vere end i Odense  

• Mødedeltagerne vil heller ikke umiddelbart have 
noget imod en takstdifferentiering, som tilgodeså 
Bymidtens beboere og/eller var afhængig af det 
tidspunkt på dagen, hvor parkeringen blev foretaget 

• Der var blandt deltagerne et stort ønske om, at de 
opkrævede afgifter alle anvendes til nye p-anlæg 

• Der er behov for reserverede p-pladser til erhvervs-
parkering for læger, apoteker mv.  
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BILAG B: HØRINGSSVAR FRA SVENDBORG HAN-
DELSSTANDSFORENING OG SVENDBORG ER-
HVERVSRÅD 
 
Svendborg Handelsstandsforening og Svendborg Er-
hvervsråd har i brev af henholdsvis 07.01.08 og 
09.01.08 kommenteret det rapportudkast, som i mail af 
18.11.07 blev udsendt til udtalelse i de 2 organisatio-
ner. 
 
I det følgende er der foretaget en sammenfatning af de 
2 organisationers kommentarer. 
 
 
Svendborg Handelsstandsforening: 
 
Svendborg Handelsstandsforening anerkender det sto-
re og grundige forarbejde, som er gennemført af kom-
munen. Det er foreningens overordnede opfattelse, at 
de foreslåede tiltag sikrer en større tilgængelig for par-
kanter på indkøb eller med ærinder i bymidten. Der-
imod sikrer tiltagene ikke, at der er det nødvendige an-
tal gratis og bynære parkeringspladser til rådighed for 
pendlere med job i byen og dette problem bør løses, 
førend de nuværende gratis langtidsparkeringspladser 
inddrages til korttidsparkering for parkanter med ærin-
de i bymidten. 
 
Svendborg Handelsstandsforening har følgende kom-
mentarer til de enkelte elementer i redegørelsen:  
 
Forbedring af P-søgesystemet  
Handelsstandsforeningen kan helt tilslutte sig forslaget 
om at forbedre P-søgesystemet.  
 
 

Antal P-pladser og deres anvendelse. 
Foreningen føler sig ikke sikker på, at de foretagne op-
tællinger og målinger giver et retvisende billede af si-
tuationen.  
 
Brugerundersøgelsen 
Det havde været ønskeligt, at de anførte resultater fra 
de uddelte spørgeskemaer kunne henføres til den 
ugedag, som spørgeskemaet er delt ud på. Svend-
borgs parkeringstilbud bør således indrettes efter 
spidsbelastningsdagene forud for weekends og hellig-
dage, hvor den væsentligste del af omsætningen finder 
sted, og ikke ud fra en gennemsnitsbetragtning.  
 
Omlægning af 200 langtidsparkeringspladser til kort-
tidsparkering 
Svendborg Handelsstandsforening er enig i, at konver-
tering af de langtidsparkeringspladser i Voldgade, Ba-
gergade og Dronningegården vil øge udbuddet af par-
keringspladser til indkøbsformål. Med forbehold for på-
lideligheden af optællingen af P-pladser, vil effekten vil 
dog blive mindre end de anførte 600-1000 indkøbs- og 
ærindeparkanter. Endvidere vil der ikke blive det nød-
vendige antal gratis langtidsparkeringspladser til rådig-
hed for pendlerne med job i byen. 
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Afgiftsbelagt parkering. 
Svendborg Handelsstandsforening kan tilslutte sig for-
slaget om flere takstzoner og progressive takster i Zo-
ne 1. Taksten i Zone 2 bør imidlertid ikke være højere 
end 5-6 kr. for at differentiere området fra Zone 1. Da 5 
kr. er en urimelig ekstra omkostning for pendlere med 
job i byen (minimum 10.000 kr. pr. år) skal der findes 
løsninger for pendlere i form af alternative gratis plad-
ser i Zone 3 eller særlige områder for abonnements-
kort til lav takst i Zone 2. 
 
Beboerlicenser 
Foreningen er helt enig i, at det skal være muligt for 
beboere i midtbyen at parkere og kan tilslutte sig for-
slaget om gratis parkering. Handelsstandsforeningen 
efterlyser dog også en abonnementsordning for virk-
somheder i midtbyen med kørselsbehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye offentlige parkeringsanlæg i flere etager. 
Det er foreningens opfattelse, at et parkeringshus i 
Voldgade og i Hulgade eller Dronningegården, som 
også foreslået i redegørelsen fra 2005, er den optimale 
løsning. Et parkeringsanlæg i Voldgade vil være en 
god løsning, men såfremt der kan skaffes flere kort-
tidsparkeringspladser i Voldgade og samtidig flere af-
giftsfrie langtidsparkeringspladser et andet sted i nær-
heden af bymidten, er foreningen enig i at parkerings-
anlægget placeres i tilslutning til Møllergade. Begge fo-
reslåede placeringer er anvendelige, men Hulgade er 
særlig interessant, fordi den ligger tæt på Møllergade 
og de centrale dele af byen. Foreningen finder det 
imidlertid helt forkert at inddrage spørgsmålet om at 
gøre Torvet og Ramsherred bilfrit i begrundelsen for at 
lave et P-anlæg i Hulgade, førend der på et sagligt 
grundlag er truffet politisk beslutning om den fremtidige 
anvendelse af Ramsherred og Torvet – og den har 
endnu ikke fundet sted. Pæne byrum er således ikke 
nok, hvis folk ikke har noget interessant at komme ef-
ter – ikke kun fredag/lørdag og i turistsæsonen, men 
alle ugens dage og hele året rundt. 
 
Svendborg Handelsstandsforening har med tilfredshed 
noteret sig, at forsalget om parkeringsanlæg til 500 bi-
ler på boldbanerne vest for Skolegade ikke er blandt 
de prioriterede forslag. Parkeringshus i Skolegade har 
således ikke har nogen interesse for parkanter med 
indkøbs- eller ærindekørsel, da placeringen ligger for 
langt væk fra handelsstrøgene. Endelig kan foreningen 
tilslutte sig forslagene om bedre cykelparkering og ju-
stering af bidragene til P-fonden og har ingen kom-
mentarer til afsnittet omprivat eller offentlig finansiering 
af P-anlæggene. 
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Svendborg Erhvervsråd: 
 
Rådet er enig i, 

• at de foreslåede tiltag sikrer en større tilgængelig-
hed for parkanter på indkøb eller med ærinder i by-
midten, men 

• at tiltagene ikke sikrer, at der er det nødvendige an-
tal gratis og bynære parkeringspladser til rådighed 
for pendlere med job i byen, og at dette problem bør 
løses, førend de nuværende gratis langtidsparke-
ringspladser inddrages til korttidsparkering for par-
kanter med ærinde i bymidten 

• at der indføres takszoner og en takstpolitik, som fo-
reslået 

• at der også børe være licenser til gratis eller billige-
re parkering i bymidten for erhvervsdrivende med 
særligt kørselsbehov 

• at et parkeringsanlæg i Voldgade vil være en god 
løsning, men 

• at et parkeringsanlæg i tilslutning til Møllergade og-
så kan anbefales, såfremt der kan skaffes flere kort-
tidsparkeringspladser i Voldgade, og samtidig flere 
afgiftsfrie langtidsparkeringspladser et andet sted i 
nærheden af bymidten 

• at både Dronningegården og Hulgade er anvendeli-
ge 

• at Hulgade er særlig interessant, fordi den ligger tæt 
på Møllergade og de centrale dele af byen 

• Svendborg Erhvervsråd har noteret sig, at et parke-
ringsanlæg i Hulgade og Dronningegården er priori-
teret højest, med henblik på at gøre Torvet og 
Ramsherred bilfri. Rådet er ikke bekendt med, at 
der i Byrådet er truffet beslutning om at gøre områ-
det bilfrit. Da de nævnte pladser har en vigtig be-
tydning for virksomhederne i nærområdet, opfordrer 
Rådet kommunen til at basere en evt. beslutning om 
en ændret udnyttelse af Torvet og Ramsherred på 
indsamlede erfaringer fra andre byer. Det må såle-
des være målet, at en ændret udnyttelse skal være 
til mindst mulig gene for forretningerne i området og 
sikre, at pladserne ikke kommer til at ligge øde hen, 
men fortsat bruges dagligt af borgerne. 

• Rådet har ingen præferencer for bestemte ejer-
skabsmodeller for de foreslåede nye parkeringsan-
læg, når blot der sikres lave ensartede parkerings-
afgifter i bymidten. Det fremgår da også af redegø-
relsen, at der er behov for yderligere undersøgelser, 
førend der kan træffes et valg. 

• Endelig kan Rådet tilslutte sig forslaget til ændringer 
i Parkeringsfondens bestemmelser og takster.  

 




