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1.

STAMOPLYSNINGER
OUH Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29,
5000 Odense C
66 11 33 33

2.

GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE
Gennem flere år har der på Odense Universitetshospital (OUH) været erkendt et uopfyldt
behov for flere parkeringspladser til stor gene for patienter, pårørende og personale. Dette
har betydet uacceptable forhold for mange med ærinde på sygehuset. Lokalområdet
omkring sygehuset har tillige gennem de seneste år, og i stigende grad været voldsomt
belastet med parkering og trafik, som burde have fundet sted på sygehusets område.
På to af Region Syddanmarks øvrige sygehuse, har man erkendt tilsvarende
utilfredsstillende parkeringsforhold, og har derfor iværksat løsning af disse problemer. På
Vejle Sygehus er et nyt P-hus med 704 parkeringspladser under opførelse, og på Esbjerg
Sygehus er et P-hus med 440 eller 600 parkeringspladser sendt i licitation.
Med baggrund i disse to byggerier har der været udført indledende sonderinger, der skulle
klarlægge hvorvidt parkeringsforholdene på OUH kunne forbedres på tilsvarende måde.
Da der ikke er flere hensigtsmæssige og mulige placeringer for etablering af nødvendige
parkeringspladser som overfladeparkering, vil et P-hus være en god løsning.
Der har derfor i maj 2010 været afholdt sonderings- og planlægningsmøder med deltagelse
af repræsentanter fra sygehusledelsen og Region Syddanmark, hvor det blev konkluderet,
at parkeringskapaciteten bør øges med 400-600 parkeringspladser, og at disse
hensigtsmæssigt kan placeres i et P-hus på eksisterende matrikel.
Der er ikke taget stilling til den egentlige drift af P-huset, eller hvor vidt parkeringspladserne
skal være til fri afbenyttelse, eller være betalingspladser. Driften kan varetages af
sygehusets driftsorganisation, eller aftales udført i samarbejde med et anerkendt
parkeringsvagtfirma.

3.

FUNKTIONSBESKRIVELSE
Der foreslås opført et P-hus i langtidsholdbare materialer og med 500 – 550
parkeringspladser i 5 – 7 etager. For optimal udnyttelse af grundstykket, foreslås tillige at
huset opføres med såkaldte forskudte plan. Dette vil sige, at 5 – 7 etager svarer til 10 – 14
parkeringsdæk med en indbyrdes vertikal forskydning på ca. 1,5 m.
P-huset opføres uden tag og uopvarmet, men overholder alle normkrav til belysning,
brand- og flugtvejsforhold o.s.v
Der etableres ind- og udkørsel til huset i forbindelse med eksisterende overfladeparkering,
således, at der opnås en logistisk sammenhæng med den øvrige parkering. Se pkt.4.

4.

LOKALISERING
P-huset foreslås placeret på ”Gartnerpladsen” som afgrænses af skal mod Banedanmarks
areal, Kløvervænget, Bygning 38 og parkeringsplads.
Indkørsel og udkørsel fra P-huset foreslås at foregå via den tilgrænsende parkeringsplads.

.
De indledende sonderinger har afdækket, at der på området ikke er lokalplanmæssige
begrænsninger, eller servitutter, der vil være af betydning for byggeriet.
P-huset vil med denne placering ikke være årsag til reduktion i antallet af eksisterende
parkeringspladser
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Forslag til placering mellem Kløvervænget og jernbanen

Gartnerpladsen mod jernbanen
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Forslag til disponering af gartnerpladsen

5.

TIDSPERSPEKTIV
Foreløbig hovedtidsplan:
Juni 2010:
Juli 2010-august 2010
August 2010-september 2010:
Juli 2010-august 2010:
September 2010-oktober 2010:
Oktober 2010-april 2011:
Maj 2010:

6.

Behandling i Regionsrådet
Prækvalifikationsannoncering
Byggeprogram m.v.
Forhåndsgodkendelse af myndigheder
Tilbudsindhentning i totalentreprise
Opførelse
Ibrugtagning

INTERESSENTER
Banedanmark
- Skelforvaltning
Odense kommune
- Planlovsmyndighed
- Byggesagsbehandlende myndighed
Odense Universitetshospital
- Medarbejdere
- Patienter
- Pårørende

7.

RISIKO
Projektmæssige risici:
Dårlige funderingsforhold
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Indsigelser fra Banedanmark
Økonomiske risici:
Økonomisk ufordelagtige tilbud ved licitation

8.

ØKONOMI
Projektet forventes at kunne gennemføres med en samlet anlægsramme på kr. 43 millioner
Det foreslås, at udbyde etableringen af p-huset i totalentreprise, efter en forudgående
prækvalifikation af interesserede entreprenørfirmaer. Med baggrund i erfaringen fra den
senest gennemførte licitation på p-huset i Vejle, foreslås, at der udbydes et projekt med i
alt 500-550 parkeringspladser til udførelse i 5-7 etager, og hvor der samtidigt som et
targetbeløb for tilbudssummen anføres en samlet entreprisesum på kr. 36 millioner.
Projektet udbydes i henhold til EU’s udbudsregulativ.
Omkostninger til rådgiver, jordbundsundersøgelser, byggetilladelser, tilslutningsafgifter og
uforudsete udgifter mv. anslås at udgøre ca. 20% håndværkerudgifterne, svarende til kr. 7
millioner, således at den samlede anlægsramme er kr. 43 millioner.

9.

KONKLUSION
På baggrund af undersøgelserne vedrørende behov, herunder funktion, økonomi, tid,
lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i
projektet. På denne baggrund indstilles
at projektet godkendes som beskrevet
at den i pkt. 8 anførte anlægsøkonomi godkendes
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