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2020
Beløb i hele 1.000 kr.
Nettorådighedsbeløb
650
- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt.

2021

2022
0

2023
0

0

Fokusområde
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent
trafikstyring
Verdensmål, delmål 9.1
Der skal udvikles pålidelige, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder
regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og
menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.
Beskrivelse:
Nets stiller fra den 31/12 2020 krav om, at ubetjente terminaler skal understøtte kontaktløse
betalinger. Efter denne dato vil Nets ikke længere supportere de eksisterende
betalingsenheder. Her ud over kræver VISA/Mastercard, at alle nye og eksisterende
uovervågede terminalløsninger fra 1. januar 2020 skal understøtte kontaktløse kort.
Nets gør opmærksom på, at der kan opstå problemer med at leverer den nødvendige hardware
og support af enhederne frem til den 31/12 2020. Forvaltningen vil bede Nets om at indgå
dialog med VISA/Mastercard om denne tidsmæssige uoverensstemmelse så Kolding Kommune
kan leve op til betalingskortenes krav.
Forvaltningen vurdere, at omkostningerne ved at udskifte eksisterende hardware og tilpasse pautomaternes til de nye krav kommer tæt på prisen for nyanskaffelser. De eksisterende pautomater er fra 2013 og flere af de mekaniske dele er nedslidte. Levetiden for hardware og
de mekaniske dele vurderes at have en levetid på 5 – 8 år afhængig af antal transaktioner.
Forvaltningen anbefaler derfor at de eksisterende p-automater udskiftes, hvilket svarer til 8
stk. Det forventes at det er sidste gang der skal indkøbes p-automater idet udviklingen
mærkbart går i retning af mobilløsninger når der skal parkeres, der er dog stadig en del
brugere der ikke er på de mobileløsninger, men tallet er stigende.
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Forvaltningen har indhentet priser for udskiftning og opsætning af nye p-automater hvilket
vurderes til ca. 650.000 kr.
Hvis de nye regler for betalingsparkering rulles tilbage efter forsøgsperioden, er der behov for
at investere yderligere 1,1 mio. kr. i p-automater til at dække de p-pladser hvor der tidligere
var betalt parkering.
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