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Vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 9/2006 om forbedringer af 

Svendborgbanen 

Statsrevisoratet har med brev af 10. april 2007 bedt mig om at redegøre for 

hvilke overvejelser og foranstaltninger, jeg finder, at Statsrevisorernes beret-

ning 9/2006 om Svendborgbanen måtte give anledning til.  

På baggrund af formålet med Statsrevisorernes beretning 9/2006 om Svend-

borgbanen og denne beretnings resultater redegør jeg i det følgende for mine 

overvejelser, og for hvilke tiltag jeg vil igangsætte. 

Formålet med beretningen var at klarlægge: 

1) I hvilket omfang opgraderingsprojektet i dag lever op til formålene 
 

2) I hvilket omfang handlingsplanen har sikret en forbedret rettidighed 

på Svendborgbanen 
 

3) Om totaludgiften på ca. 200 mio. kr. til anlægsprojektet ”Odense-

Svendborg” er afholdt i overensstemmelse med aktstykker, finanslove 

og den indgåede politiske aftale  

 

Ad 1) 

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det fremgår af beretningen, at der i dag 

er opnået forbedringer på Svendborgbanen, som opfylder formålene med op-

graderingsprojektet.  Når de sidste restarbejder og udarbejdelsen af teknisk do-

kumentation er helt afsluttet og Trafikstyrelsens endelige godkendelse af op-

graderingsprojektet foreligger, vil jeg i den halvårlige status over anlægsprojek-

ter på Transport- og Energiministeriets område orientere Finans- og Trafikud-

valget herom.  
 

 

 



 
 
 
 

Side 2/2 Ad 2) 

Jeg er tilfreds med, at det fremgår af beretningen, at handlingsplanen har levet 

op til sit formål og har bidraget til at nedbringe omfanget af aflysninger og for-

sinkelser i forhold til perioden umiddelbart før den blev igangsat. Når de 2 sid-

ste aktiviteter i handlingsplanen endeligt er gennemført vil jeg bede Banedan-

mark om en fornyet status for handlingsplanen effekt.  

 
Ad 3) 

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det fremgår af beretningen, at totalud-

giften til anlægsprojektet er afholdt i overensstemmelse med aktstykker og fi-

nanslove.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Flemming Hansen 

 


