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Adgang til parkeringsplads bagfra og Svendborg Kommunes dialog 

med Banedanmark / DSB 

 

 
I forlængelse af møde i Områdeforum den 19. februar 2020 efterfulgt af 

henvendelser fra Områdeforum, har administrationen vurderet de 

dilemmaer/udfordringer, som tegner sig ved den ønskede adgang ’bagfra’ til 

parkeringspladsen nord for Frederiksgade.  

Endvidere har administrationen forsøgt at tegne en tidslinje, som illustrerer 

Svendborg Kommunes tidligere dialog med Banedanmark. 

 

Udfordringer ved adgang nordfra til parkeringsareal ved Frederiksgade 
Aktuelt vurderer administrationen, at der er følgende udfordringer i forhold til 

eventuel åbning af Frederiksgades p-plads mod nord via det blå areal, kørsel over 

pendlerpladsen (det røde areal) og ud på Jessens Mole via den grønne strækning. 
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- Det er uvist i forhold til tidslinjen (se nedenfor), hvorvidt Svendborg Kommune 

kan købe nogle arealer af Banedanmark og DSB, så længe parternes 

magelægsaftale ikke er politisk behandlet. 

- På et møde med DSB i december 2019 blev det aftalt, at Svendborg Kommune 

skal have en dialog i april/maj 2020 om det røde og grønne areal på kortet, som 

ejes af Svendborg Kommune. DSB gerne vil købe disse arealer. Dette vil betyde, at 

Svendborg Kommune ikke ejer nogle arealer i området i nærheden af det blå areal, 

idet området vest for det røde areal (parkeringsområde) ejes af Banedanmark. 

Endvidere ejer Banedanmark det blå areal. 

- Adgangsvejen fra Jessens Mole (markeret med grøn) er udlagt som privat 

fællesvej, hvilket ved en åbning af p-pladsen mod nord betyder, at kommunen skal 

i dialog med de berørte grundejerne. Ved at åbne for denne adgang vil det give 

gennemkørende trafik, hvilket vil betyde mere trafik på arealerne. Vedligeholdelse 

af disse skal aftales med de berørte parter. 

- Det vil give trafikale udfordringer med den øgede trafik på vejen til Jessens Mole 

(den grønne del), da denne del af vejen ikke er dimensioneret til trafikmængden, 

hverken plads- eller opbygningsmæssigt. 

- Ved arrangementer som påvirker færdslen i Frederiksgade vil denne adgang højst 

sandsynligt blive anvendt som smutvej. 

- Fyns Politi har i godkendelse af ændret overkørsel til Jessens Mole 7-9 (nyt 

byggeri) stillet krav om venteområde på vejen (midt på den grønne del) ved 

indkørsel til privat p-kælder, for at undgå risikoen for opstuvning af biler på Jessens 

Mole. På møde med Svendborg Kommune den 24. maj 2019 har Fyns Politi dog 

accepteret en prøveperiode uden venteområde indtil udgangen af 2020, da der ikke 

er plads til at etablere ventepladsen uden at skulle inddrage fortovet i den nordlige 

side af vejen. Hvis der åbnes op for mere trafik på vejstrækningen vil Fyns Politi 

stille endeligt krav om venteområdet, hvilket betyder, at fortov inddrages til vej. 

Dette fortov indgår i den sammenhængende forgængerforbindelse fra havnen til 

Møllergade via Havnetrappen. 

- Svendborg Kommune ejer ikke arealet med p-pladsen (matrikel 770c), men har 

lejet sig ind på området. Det betyder, at Svendborg Kommune ikke administrerer 

de 4 nordligste pladser lige syd for det blå areal, hvor adgangen eventuelt skulle 

etableres.   

 

 

Historik for køb af arealer ved Frederiksgade og Jessens Mole 
Svendborg Kommune har gennem en årrække været i dialog med Banedanmark og DSB om 

køb af mindre arealer nær Svendborg Havn. 

Parallelt hermed har der været indbyrdes drøftelser mellem Banedanmark og DSB om 

mageskifte parterne i mellem. Svendborg Kommunes dialog med Banedanmark og DSB om køb 

af arealer, har været afhængig heraf. 

Tidslinjen for Svendborg Kommunes dialog med Banedanmark og DSB er som følger: 
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Foråret 2015: (Banedanmark)  
Dialog med Banedanmark om køb af jord beliggende ved Jessens Mole 11-13 som del af 
realisering af ”Udviklingsplan for Svendborg Havn”. Det var planen, at Svendborg Kommune 
kun skulle købe de 151 m² (turkis felt), men Banedanmark ville også gerne af med det 
skraverede felt for at undgå ”hak” i matriklen. Begge arealer er del af matrikel 770a. 
 

 
 
 
2. juli 2015: (Banedanmark)  
Møde med Abdel Hakim Chtioui fra Banedanmark. På mødet deltog Klaus Johannesen og Lone 
Vesterholm Jensen, Svendborg Kommune.  
På mødet blev drøftet køb af ovenstående i alt ca. 230 m² samt arealet langs med jernbanen, 
se nedenstående kort. Dette areal indgår også i matrikel 770a. 
 

 
 
Sagen angående arealet langs med jernbanen skulle i intern høring ved Banedanmark. Den 
interne høring resulterede i, at Svendborg Kommune kun kunne købe de ca. 230 m², og ikke de 
151 m², som først antaget. Der kom aldrig svar på den interne høring omkring arealet langs 
med jernbanen. 
 
På mødet drøftede man også løsningsforslag til åbning af de to p-pladser mod nord, hvis 
Svendborg Kommune kunne købe det blå areal, som angivet nedenfor. Den klare melding fra 
Banedanmark var, at det ikke var muligt på grund af deres ret til adgang til deres teknikbygning 
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(grøn firkant). På trods af gode argumenter fra Svendborg Kommune om opretholdelse af 
Banedanmarks adgang, fik vi aldrig nogen tilbagemelding fra Banedanmark på denne drøftelse. 
 

 
 
 

Sommer 2017: (Banedanmark) 

Møde igen med Banedanmark. Gennemgik igen alle arealerne, herunder de ca. 35 m² men fik 

afslag på muligheden for at købe arealet.  

 
12.12.2018: (Banedanmark)  
E-mail sendes fra advokat – hvor Banedanmark fremsender købsaftale og rids på de ca. 230 
m².  
 
Januar / Februar 2019: (DSB)  

Svendborg Kommune er i dialog med DSB om køb af ca. 500 m².  Rødt område på 
nedenstående kort. 
DSB oplyser, at Svendborg Kommune ikke kan købe arealet af Banedanmark grundet 
mageskifte.  
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Foråret 2019: (DSB)  
DSB oplyser, at de alligevel gerne vil sælge deres jord og Svendborg Kommune kan gå videre 
med købsaftale med Banedanmark.  
 
 
3. juli 2019: (DSB)  
DSB oplyser via e-mail, at DSB og Banedanmark gennem nogle år har forberedt, og indstillet 
politisk, et større mageskifte på 400.000 m² gældende hele Danmark. Denne aftale har 
afventet politisk vedtagelse, men er trukket ud.  
DSB vurderer, at efter det nyligt afholdte folketingsvalg, vil magelægsaftalen blive genindstillet 

og politisk genoptaget. I den forbindelse ønskede DSB ikke at udtage det areal på 500 m², 

Svendborg Kommune ønskede at erhverve.  

DSB ville derfor alligevel ikke sælge til Svendborg Kommune. Det medførte også, at købet på 

de ca. 230 m² fra Banedanmark blev sat i stå.  

 

5. august 2019 – Brev til Transportminister Benny Engelbrecht  

På baggrund af mail af 3. juli 2019 fra DSB, Claus Obel Skovgaard, skrev Borgmester Bo Hansen 

et brev til Transportministeren Benny Engelbrecht.  

Borgmester Bo Hansen fremfører i brevet en appel om at kommunen kan købe de mindre 
matrikler fra DSB/Banedanmark.  
Se vedhæftede brev af 5. august 2019  
 
 
5. november 2019  
Borgmester Bo Hansen modtager brev fra transportministeren om, at de planlagte arealer ikke 
længere indgik i mageskiftet mellem Banedanmark og DSB.  
Se vedhæftede brev af 5. november 2019. 
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