
Faktaark – totalistandsættelse af Ringe og Svendborg Station

Ringe:

Adresse:
Stationsvej 4, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune

Tiltag:
Der foreslås en større istandsættelse og energirenovering af stationen. Projektet er på nuværende
tidspunkt i idefasen, hvorfor der kræves yderligere undersøgelser og projektering, før konkrete tiltag
kan angives.

De forventede tiltag omfatter bl.a. istandsættelse af den udvendig beklædning, vinduer og døre. De
indvendige tiltag er målrettet en tilpasset indretning for at udnytte de eksisterende faciliteter bedre,
skabe bedre og flere servicetilbud til kunderne og binde stationen bedre sammen med lokalsamfundet.
DSB ønsker at skabe rammer for liv og aktivitet på stationen og dermed en mere tryg og attraktiv station
samtidig med, at udviklingen i lokalsamfundet understøttes.

Økonomi:
Økonomien for de enkelte stationsbygninger kan variere fra 3-20 mio. kr. inkl. moms (estimeret) alt
efter omfang og behov.

Tidsplan: I løbet af de kommende måneder vil DSB lave en projektering af istandsættelsen. Herefter vil
arbejdet blive påbegyndt, og alt efter omfanget for venter man, at det er gennemført i perioden 2024 til
2026.

Svendborg:

Adresse:
Klosterplads 10, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Tiltag:
Der foreslås en større istandsættelse og renovering af stationen, hvor der lægges særligt vægt på,
hvordan kundernes behov kan tilgodeses, og hvordan stationsbygningerne kan benyttes nu og i
fremtiden. Stationen er kategoriseret som bevaringsværdig (SAVE værdig 3), hvorfor
istandsættelsestiltag kræver en tæt dialog med Svendborg Kommune.

Projektet er på nuværende tidspunkt i idefasen, hvorfor der kræves yderligere undersøgelser og
projektering. De forventede tiltag omfatter udvendig renovering, opdatering eller udskiftning af
udvendig beklædning, vinduer og døre. Den indvendige indretning tilpasses, så de eksisterende
faciliteter kan udnyttes bedre, og skabe bedre og flere servicetilbud til kunderne og binde stationen
bedre sammen med lokalsamfundet.

Økonomi:
Økonomien for de enkelte stationsbygninger kan variere fra 3-20 mio. kr. inkl. moms (estimeret) alt
efter omfang og behov.



Tidsplan: I løbet af de kommende måneder vil DSB lave en projektering af istandsættelsen. Herefter vil
arbejdet blive påbegyndt, og alt efter omfanget for venter man, at det er gennemført i perioden 2024 til
2026.


