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DANMARKS SYDSPIDS
Med Europas åbning mod øst og Berlins genkomst som hovedstad i 
Tyskland ligger Gedser atter midt på vejen mellem hovedstæderne - 
København og Berlin, og det giver grobund for en fornyet optimisme i 
området og forbedrede muligheder for dynamiske igangsættere.
I Guldborgsund Kommune har vi siden den nye storkommunes dan-
nelse i 2007 arbejdet målrettet med at få igangsat en positiv udvikling i 
Gedser.

Udviklingen af Gedser er et betydningsfuldt led i strategien for den sam-
lede udvikling af Guldborgsund Kommune. Målet med Gedser-indsatsen 
er at skabe grundlag for udbygning af erhverv og turisme med afsæt i 
lokalområdets potentiale.

Der er store forventninger til, at udviklingen af Gedser vil bidrage til at 
styrke Lolland-Falsters position som attraktiv turistdestination. En posi-
tiv turismemæssig udvikling er med til at skabe vækst og beskæftigelse 
i landsdelen.

Hvert år er der ca. 1,7 mio. passagerer, som tager turen med færgerne 
mellem Gedser og Rostock og dermed gør et kortere eller længere 
ophold i Gedser. Dette potentiale skal udnyttes. I Gedser er der også 
grundlag for erhvervsmæssig udvikling. I første omgang fordobles 
kapaciteten på Gedser-Rostock forbindelsen. Det medfører en privat 
investering på 1,7 mia. kr. i ombygning af Gedser Færgehavn og indkøb 
af 2 dobbeltdækkerfærger, der ønskes indsat i 2012.

Den forøgede kapacitet på Gedser-Rostock forbindelsen bidrager til at 
håndtere den stadig stigende trafi k til og fra den østeuropæiske tra-
fi kkorridor, herunder ikke mindst fra det østlige Tyskland, Polen og Balti-
kum. 

Denne investering har stor betydning for såvel Guldborgsund Kommune 
som Østdanmark som helhed. Investeringen rummer også en række 
spændende perspektiver for fortsat vækst og udvikling, fx i forhold til 
øget turisme fra Tyskland og Polen og manifestering af Lolland-Falster 
som logistisk knudepunkt.

Helhedsplanen er en del af den perlerække af initiativer, som offentlige 
og private aktører gennemfører for at skabe positiv udvikling i Gedser. 
Helhedsplanen skal sikre, at den områdefornyelse, som gennemføres 
for at øge Gedsers attraktionsværdi, følges op med yderligere konkrete 
investeringer, der kan sætte turbo på udviklingen i Gedser til gavn og 
glæde for borgerne og de mange turister.

Kommunen har nedsat en styregruppe, der har arbejdet med Gedser-
indsatsens mange aktiviteter. I gruppen er mange interesser sam-
let – erhverv, turisme, lokale beboere, kultur mv. Dette konstruktive 
samarbejde sikrer sammenhæng, udviklingsperspektiv og kvalitet i den 
helhedsplan, vi her kan præsentere.

John Brædder    Flemming  Jantzen
Borgmester    Formand for Erhvervs- og  
     Turismeudvalget
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projektet ”Interface”, der er støttet af EU Interreg The South 
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Læs mere om Gedserindsatsen på: 

www.gedser.nu 
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PROCES OG STATUS FOR UDVIKLING AF PROJEKTET

PROCESSEN
Helhedsplanen for Gedser er en del af Guldborgsund Kom-
munes indsats for at skabe grundlag for en turisme- og 
erhvervsudvikling. Over en periode på et år har kommunen og 
rådgiverne for helhedsplanen arbejdet med at skabe grundlag 
for udvikling og investeringer i Gedserområdet. Processen har 
baseret sig på interview med nøglepersoner i lokalområdet, 
potentielle investorer, kultur- og erhvervsinteressenter samt 
kommunens medarbejdere, skitsering af udviklingsscenarier 
samt analyser af befolkningens, bygningsmassens og områ-
dets styrker og svagheder. Efter en indledende afklaringsfase 
blev de første skitser præsenteret på et borgermøde i januar 
2010 med en efterfølgende offentlighedsfase, hvorefter bidrag 
fra høringen blev indarbejdet i det videre arbejde. I marts 
drøftede rådgiverne det videre arbejde på et temamøde med 
Erhvervs & Turismeudvalget, Kommunalt Udviklingsforum, 
Styregruppen for Gedser-indsatsen og Teknik & Miljøudvalget. 
De to mulige modeller for en helhedsplan blev præsenteret.  
Herefter er nærværende model blevet sendt i offentlig høring 
fra juni 2010 til september 2010. Helhedsplanen vil herefter 
danne grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner m.v.

GEDSER-INDSATSEN
Byrådets samlede vision for Gedser søges realiseret med tiltag 
som beskrevet i programmet ‘Gedser – Mennesker og Natur i 
bevægelse’. 

I den samlede Gedser-indsats indgår gennemførelse af om-
rådefornyelse som bidrag til en øget attraktionsværdi. Områ-
defornyelsen, der omfatter en række konkrete projekter dels 
i Gedser by og dels på Gedser Odde, gennemføres i perioden 
fra 2009-2013 inden for en budgetramme på 13,1 mio. kr. Om-

rådefornyelsen omfatter byforskønnelse i de centrale byrum, 
naturstier, aktivitetspark og mødesteder, tiltag omkring et 
fælles kulturhus. I det hele taget sættes der fokus på naturat-
traktionen i forløbet fra Gedser by til Gedser Odde og områ-
dets møde med Østersøen. 

Gennem Gedser-indsatsen er tilvejebragt supplerende EU-
midler til gennemførelse af projekter i Gedser. Disse midler, 
der udgør ca. 3,8 mio. kr., er rettet mod attraktionen i forløbet 
Gedser by til Gedser Odde og til turisme- og erhvervsudvikling 
i samarbejde med relevante aktører.

STATUS
Der passerer hvert år 1,7 mio. mennesker til og fra færge-
overfarten Gedser–Rostock. Scandlines GmbH har besluttet 
at fordoble kapaciteten på Gedser-Rostock forbindelsen. Det 
medfører en privat investering på 1,7 mia. kr. i ombygning af 
Gedser Færgehavn og indkøb af 2 dobbeltdækkerfærger, der 
planlægges indsat i 2012. Den forøgede kapacitet på Gedser-
Rostock forbindelsen skal bidrage til at håndtere den stadig 
stigende trafi k til og fra den østeuropæiske trafi kkorridor, her-
under ikke mindst fra det østlige Tyskland, Polen og Baltikum. 
Samtidig vil den kommende Femern Bælt forbindelse blive et 
betydeligt aktiv i håndteringen af den forøgede trafi k til og 
fra den vesteuropæiske trafi kkorridor. De to tiltag supplerer 
således hinanden på bedste vis.

Scandlines betydelige private investering har selvsagt stor 
betydning for såvel Guldborgsund Kommune som Østdanmark 
som helhed. Investeringen rummer en række spændende 
perspektiver for fortsat vækst og udvikling, fx i forhold til øget 

turisme fra Tyskland og Polen og manifestering af Lolland-
Falster som logistisk knudepunkt. 

Antallet af passagerer, der kommer gennem Gedser inden 
for de kommende år, vil stige betydeligt. Samtidig investerer 
Scandlines i et nyt terminalområde med forbedringer for både 
bilister og gående passagerer til færgerne i form af nyt bil-
letteringsanlæg, opmarchbåse og ramper samt for gående og 
cyklende en direkte adgang til færgerne fra den eksisterende 
stationsbygning, som ved togdriftens ophør bliver ny terminal-
bygning.

Busbetjeningen til og fra færgen vil ske direkte udenfor 
terminalbygningen, hvorefter den kører videre mod nord via 
Langgade med stop ved torvet. Scandlines bibeholder de 
øvrige bygninger til kontor, lager og til den generelle service 
af færgeområdet. Samtidig indretter Scandlines en Safepark 
for at imødekomme et behov for en overvåget hvileplads for 
lastbiler både fra nord og syd. 

I forbindelse med ombygningerne af terminalområdet eta-
bleres en direkte forbindelse til Gedser by fra terminalbygnin-
gens østside via Moltzaugade til Langgade for både gående, 
cyklende og kørende trafi k til passagerterminalen. Samtidig 
etableres en fodgængerforbindelse mellem remise, termi-
nalbygning og toldbygning for at give turister mulighed for at 
besøge og færdes mellem bygningerne.   
Området omkring remisen ind mod Gedser by (det tidligere 
betalingsanlæg og opmarch til betalingsanlæg) frigøres til 
aktiviteter, der kan understøtte en udvikling af remisen og nye 
rekreative arealer og funktioner i tilknytning til byen/lokalom-
rådet som helhed.

Visionsplan 1 fremlagt i januar 2010 med udgangspunkt i en fl ytning af færgetermina-
len mod vest. Flytningen frigør arealer ind mod Gedser by til rekreative og turisme-
orienterede formål.

Visionsplan 2 fremlagt i januar 2010 med indarbejdelse af en ny kanalforbindelse 
mellem den eksisterende lystbådehavn i nord og færgehavnen i syd. Langs kanalen 
opstår et promenadeforløb med offentlige og erhversmæssige funktioner. 

Gedser rev

Frisenfeldt

Gedser fyr

Gedser Odde

Færgehavnen

Fiskerihavnen

Lystbådehavnen

Gedesby Strand

Gedser Landevej til 

Marielyst / Nykøbing Falster

Den gl. skole

Gedser by

Helhedsplanen omfatter Gedser by, Gedser Odde, lystbåde-
havnen samt området ved Østersøhallen. Efter vedtagelse af 
helhedsplanen i september 2010 skal den danne ramme om en 
efterfølgende fysisk planlægning. Helhedsplanen skal kunne 
omsættes til en rammelokalplan og danne grundlag for opføl-
gende projektlokalplaner.
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GEDSER I DAG

GEDSER BY
ET SÆRLIGT 
KULTURMILJØ

GEDSER I DAG
Gedser By fremstår i dag som et særligt kulturmiljø skabt af 
det minisamfund, der er bygget op omkring færgefarten i et 
område, der tidligere har henligget som natur. Færgerne er 
stadig byens primære orientering, men turisme har været 
afprøvet med fl ere initiativer. Moderne lystbådehavn og ferieby  
er samlet i udkanten af byen. Gedser er præget af den funk-
tionsudtynding, der er vilkårene i mange små lokalsamfund. 
Byen står som et markant nationalt eksempel på en by knyttet 
til en bestemt epoke og en stor arbejdsplads. Der er mange 
fi ne, tidstypiske huse, både boliger og institutioner som kirke, 
skole mv. Byen er præget af, at færgehavnen blev skabt som 
den nationale udfaldsport mod syd, dengang Berlin og i det 
hele taget Tyskland var et af de vigtigste rejsemål.

LANGGADE
Langgade præsenterer med sine mange 1-2 etages huse det 
hierarki af professioner, der muliggjorde driften af banen og 
færgerne. Næsten alle de funktioner og institutioner, der var 
en del af byens eksistens, ligger her synlige. Nogle med deres 
oprindelige funktion (kirken), andre omdannet til andre formål, 
f.eks. skolen (den tidligere toldbygning) og vandtårnet.  

FISKERIHAVNEN
Fiskerihavnen bryder med byens stramme, planlagte linier. Her 
er der ’rod’ med et virvar af forskellige huse i alle størrelser. 
Den store havneplads ligger ofte øde, men når der losses fi sk, 
bliver her liv. Havnen ligger næsten som en hemmelighed i 
byen, men er et af de vigtige samlingssteder. Kun den tidli-
gere lodsstations udkig markerer sig i byen som et fyrtårn for 
enden af vejen. På havnen er der mange aktiviteter, men også 
stille. Der er fi skere (dog kun få hjemmehørende), røgeri, hav-
vindmøller, lodser, redningsstation, byens promenademole og 
en lille badestrand. 

FÆRGEHAVNEN
Færgehavnen ligger afskåret og isoleret i forhold til byen. 
Hegn, opmarcharealer, vendepladser og kørebaner skaber en 
utilgængelig og uskøn verden i det engang så monumentale 
møde mellem færge og bane. Det enestående bygningsmiljø er 
bevaret, men istandsættelser kalder. Bygningerne bliver klemt 
af de moderne trafi kanlæg.

Lystbådehavnen og feriebyen ligger afskåret fra byen og 
orienterer sig mod vest. Også det område er næsten en hem-
melighed i byen, men er alligevel et særligt ’sted’ til solned-
gangskiggeri og promenade. 

Gedser, nuværende forhold.
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GEDSERS HISTORIE

HISTORIE
Siden den tidlige middelalder har der været færgeforbin-
delse fra Falsters sydspids over Østersøen til Mecklenburg og 
Rostock. Indtil Gedser blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, 
var Gedesby den sydligste bebyggelse. Her havde færgefor-
bindelserne til Rostock deres udgangspunkt fra den sydlige 
ende af det nu inddæmmende Bøtø Nor. Den middelalderlige 
færgekro lå i Gedesby. Kongelige rejsende blev i middelalde-
ren indkvarteret på den kongelige grænsegård: Gedsergaard, 
der hørte under enkedronningsædet i Nykøbing.

Året efter novemberstormfl oden i 1872 blev loven om bygning 
af en ny færgehavn med dampskibsforbindelse til de nordtyske 
byer vedtaget. Færgelejet og havnestationen som endestation 
på jernbanen fra Nykøbing stod færdig i 1886. Omkring 1900 
bestod Gedser blot af en købmandsgård på Strandvejen og 
nogle huse på østsiden af Langgade. Udviklingen langs områ-
dets tidligere markveje tog for alvor fart i 1903, da der blev 
indsat jernbanefærger til Warnemünde. Gedser blev udbyg-
get i løbet af få årtier med offentlige bygninger og boliger til 
toldere, jernbane, færge og politifolk.

Lodsgården med lodstårn på Sdr. Boulevard blev bygget 
i 1906, vandtårnet er fra 1910 og elektricitetsværket på 
Danmarksgade er fra 1911. Gedser Kirke blev tegnet i 1915 
af arkitekt P.V. Jensen-Klint, der senere er blevet berømt for 
Grundtvigskirken i København.

Jernbane- og færgeanlæggene har stort set kunnet undgå 
nedrivning, da udviklingen mere eller mindre gik i stå i Gedser 
i 1960’erne. Med etableringen af Fuglefl ugtslinien i 1963 fl yt-
tede store dele af trafi kken fra Gedseroverfarten til Rødby-
Puttgarten-overfarten. Lokale bestræbelser sikrede til gen-
gæld etableringen af en ny fi skerihavn samme år. Her ligger 
også redningsstationen fra 1991. Den gamle redningsstation 
fra 1925 blev fl yttet til lystbådehavnen, da den nye rednings-
station blev taget i brug.

Nordvest for færgehavnen blev der efter 2. Verdenskrig gravet 
ral og grus. Den daværende Sydfalster Kommune overtog 
området i 1970’erne og anlagde lystbådehavnen ud mod Guld-
borgsund. Nord for lystbådehavnen blev Ferie Park Gedser i 
1987 anlagt som Danmarks første feriecenter med subtropisk 
vandland. I dag er området udbygget som feriehusområde.

Gedseroverfarten fi k en kort renæssance med mange østtyske 
éndagsturister efter murens fald inden togfarten Gedser-War-
nemünde blev endegyldigt nedlagt i 1995. Efter 109 års drift 
blev den direkte togforbindelse mellem København og Ber-
lin lukket. Togforbindelsen mellem Gedser og Nykøbing blev 
nedprioriteret til et par daglige afgange. For endeligt at blive 
lukket december 2009.
(kilde: Visit Guldborgsund og fonden Turist Lolland).

Veterantogskørsel sommeren 1981 fra Gedser Station 
med lokomotiv P917 (Foto: Gunnar W. Christensen).

Gedser kirke opført 1914-15 af arkitekterne P.V. Jensen-Klint 
og C. Andersen.

Gedserbanen sommeren 1966, lokaltog P6449 (Foto: Gunnar W. Christensen).
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HELHEDSPLANEN
Helhedsplanen for Gedser bygger på den vision, at Gedser 
med sin særlige placering har en række realistiske udviklings-
muligheder i forbindelse med infrastruktur, turisme, kultur og 
natur, som enten i dag lever et ukendt og tilbagetrukket liv, 
eller som rummer helt nye potentialer – hvis udviklingen tilret-
telægges i en større og velafvejet helhed.

Uanset den faste forbindelse, som nu er på vej imellem Rødby 
og Puttgarden, vil Gedser fortsat være et vigtigt overfartssted 
til Tyskland og det sydlige og østlige Europa, som fortæller, at 
det, der skabte byen – færgefarten mod syd - på ingen måde 
vil miste sin dynamik. De lokale ressourcer og samspillet med 
det øvrige Lolland-Falster fortæller også om muligheder for 
udvikling, som retter sig mod turisme, bosætning og infra-
struktur. Arbejdet med helhedsplanen har vist, hvordan mange 
af disse potentialer allerede er til stede, og at den centrale 
udfordring vil være at tænke disse sammen på en ny og mere 
dynamisk måde.

Det betyder, at helhedsplanens vigtige succeskriterier - at den 
rent faktisk skal vise vejen fra vision til virkelighed – bygger 
på en stor grad af realiserbarhed, hvor der allerede er fl ere af 
helhedsplanens elementer, som er sikret aktører og ressour-
cer.

BYSAMFUNDET
Gedser By er et lille bysamfund. Som en del af en bæredyg-
tig udvikling er helhedsplanens vigtigste idé at fastholde et 
koncentreret, oplevelsesrigt samfund inden for rammerne af 
allerede udlagte arealer frem for at pege på store nye poten-
tielle udviklingsområder uden for byen. Her har mulighederne 
gennem den kommende fornyelse og udbygning af færgefar-
ten åbnet for en helt ny udvikling gennem en omlokalisering 
af færgeområdet. Der fremstår derfor et nyt og spændende 
udviklingsområde på de tidligere bane- og tilkørselsarealer, 
som skaber et bindeled imellem den eksisterende by, terminal-
området, de vigtige kulturhistoriske elementer – remise, sta-
tioner mv. – og udvikling af et attraktivt havnemiljø. Med det 
hovedmål at udvikle turismen, både éndagsturisme og turisme 
knyttet til overnatning på stedet, kan der ske en markant 
udvidelse af attraktions- og oplevelsesværdien på stedet. Den 
første ambition er at bruge færgefarten som kontaktfl ade til 
det store antal rejsende, som passerer området. Terminalom-
rådet kommer ikke til at ligge som en fjerntliggende funktion 
uden for byen. Det kommer til at ligge tæt integreret med 
byen, og det synliggøres for de mange årlige passagerer, at 
Gedser er nærværende. Den strukturelle idé i helhedsplanen 
er opbygning af det, der allerede er Gedser Bys kendetegn – 
den lille, men langstrakte bydannelse nord-syd. Der fokuseres 
på at skabe en attraktiv vandfront imod syd, hvor badestrand 
og en ny lystbådehavn tænkes sammen med det eksisterende 
og specielle miljø på fi skerihavnen. Erhvervsaktiviteter knyttet 
til havvindmøllerne er også en del af havnemiljøet, og færger-
ne bliver den markante afslutning af havneområdet imod vest. 
Sammen med byens karakteristiske Langgade, som i disse år  
undergår en kvalitetsudvikling, udvikles et helt nyt strøg med 
en kanalgade, der forbinder lystbådehavnen i syd med en ny 

HELHEDSPLANEN

GEDSER 
TURISME 
OG ERHVERV bypark bag byens karakterfulde kirke – en bypark som får en 

lang række funktioner, der både støtter bosætning og turisme. 
Parken får de gamle kulturhistoriske elementer – stationer og 
remiseanlæg – som vigtige pejlemærker.

Som en del af den bæredygtige fi losofi  trækkes naturen ind 
tæt på by og trafi kanlæg. Stranden i syd udbygges og giver 
byen en livfuld og attraktiv afslutning imod det åbne vand 
i syd. For enden af Langgade i nord etableres der en ny og 
bedre kontakt til den gamle lystbådehavn, som i sammenhæng 
med de bagvedliggende ferieområder og feriebyen omdannes 
til et naturpræget aktivitetsområde for småbåde, lystfi skere 
mv.

Men den beskyttede natur bliver også en vigtig del af den 
samlede bæredygtighedsfi losofi . Mod vest grænser hele ud-
viklingsområdet direkte op til Natura 2000 områder, og mod 
sydøst fortsætter helhedsplanen med en genopretning af 
landskaberne omkring odden, der understøtter dette enestå-
ende naturområde som en helt særlig og unik tradition. Det 
bæredygtige element bliver her meget nærværende med den 
særlige rolle, Gedser har på en af Europas meget store fugle-
trækruter.

Store ændringer i overgangen mellem 
by og færge / station kan i en etapedelt 
udvikling åbne for helt nye områder for 
turisme og erhverv.



Molzaugade

Stationsvejen

Langgade

Havnegade
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STIER OG PLADSER
Som en del af Guldborgsund Kommunes agenda 21-politik 
omkring bæredygtighed ønskes etableret nem adgang til de 
rekreative arealer, samtidig med at nye opholdsarealer skal 
udvikles til glæde for borgere og turister. Der etableres en 
samlet stiforbindelse fra den nye strand i syd til en ny natur-
havn i vest med fokus på oplevelser, samvær, sport og kultur. 
Stiforbindelsen bliver en vigtig del af de kommende rekreative 
og offentlige arealer, der udvikles i tilknytning til strand, lyst-
bådehavn, kanal, bypark og remise.
Gennem byen fra naturhavnen til den nye lystbådehavn langs 
stiforløbet etableres en række nye bygninger og byfunktioner. 
Både kulturelle, socialt orienterede, cafeer og erhverv. Disse 
nye byfunktioner knytter sig til byens allerede eksisterende 
kerne og understøtter det nyetablerede stiforløb. 
Ved byens nordlige vejadgang tænkes den tidligere tankstation 
fjernet og arealet anvendt til udadvendt liberalt erhverv. Mod 
byens østlige kant kan et 3 ha landbrugsareal udstykkes til 
byudvikling med 20 grunde.

TRAFIK OG PARKERING
Vejadgangen nordfra tager udgangspunkt i den eksisterende 
hovedvej fra nord (primærvej). Der er indarbejdet en rundkør-
sel med lysregulering, der sikrer, at både adgangen til termi-
nalområdet og adgangen til Gedser by kan afvikles fl eksibelt. 
Bustrafi kken nordfra – rute 39 – kører gennem Gedser By via 
Langgade med stoppesteder i Langgade og ude ved termina-
len ved færgelejet. Bussen får endestation og vendeplads ved 
færgelejet.
Der etableres parkeringsarealer i forbindelse med det nye 
havnetorv på fi skerihavnen, ved terminalen/busstationen på 
Moltzaugade og i forbindelse med byparken, outletcentret og 
remisen på Stationsvejen.

DIAGRAMMER

DIAGRAMMER
INFRASTRUKTUR
TRAFIK

Kig ad Langgade mod nord.

Stier

Pladser

Nye bygninger

Byggefelter

Primær vej

Bus

Parkering

Trafi k og parkering.

Stier, pladser, nye bygninger og byggefelter.
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Helhedsplanens arealer er delt op i delområder med ud-
gangspunkt i de aktiviteter og anvendelser, som enten fi ndes 
eller skal udvikles over en årrække i det enkelte delområde. 
Omdrejningspunktet er en revitalisering af Gedser via inve-
steringer, der kan fremme turisme og kultur, som derigennem 
kan være medvirkende til at øge antallet af arbejdspladser i 
Gedser. 

Delområderne har hver deres funktion og anvendelse i forhold 
til udviklingen af Gedser. Med udgangspunkt i de investerin-
ger, som Scandlines foretager i udbygning af færgehavn og 
terminal, frigøres betydelige dele af det hidtidige terminalom-
råde til andre anvendelser. Det betyder, at der på disse arealer 
er mulighed for at etablere nye anvendelser, der understøtter 
det overordnede formål med helhedsplanen. Samtidig skal 
ændrede og nye anvendelser andre steder i helhedsplanens 
områder være med til at igangsætte den positive udvikling. 

En af Gedsers store styrker er den optimale placering af 
havneområderne. Dette skal udvikles, så det særlige miljø, 
som færgefart og fi skeriaktiviteter udgør, bliver en styrke, 
der synliggøres og udvikles med henblik på at fremme både 
turisme og erhverv i området. De mange nye arealer med 
ændrede anvendelser skal bindes sammen af en promenade/
stiforbindelse, så borgere og turister kan bevæge sig fra Sdr. 
Boulevard gennem havn, kanal og bypark videre til rekreative 
arealer ved den eksisterende lystbådehavn.    

Østersøhallen er en del af helhedsplanen, men ikke udlagt som 
et særskilt delområde. Når de første etapper af helhedsplanen 
realiseres, forventes det, at Østersøhallen afhændes til en pri-
vat investor med mulighed for, at der kan indrettes fx institu-
tion eller lignende privat formål.

DELOMRÅDERNE

GEDSER 
HELHEDSPLAN
DELOMRÅDERNE

Delområderne.
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Delområder Betegnelse Etape Igangsætning
af aktiviteter

Byggeri/byggefelter Etagemeter Anvendelser Etager Nuværende 
ejerforhold

Eksisterende forhold Bemærkninger

1 Færgehavn 0 2011-2012 Nye byggefelter til betalingsanlæg og 
toiletbygning  - Erhvervsområde 1-2 etager Scandlines/DSB Bygning Terminalområde Ombygninger i terminalområdet af eksisterende byggeri

2 Fiskeri- og lystbådhavn 3 2015-2017 140 m2 i en etage til detailhandel (f.eks. 
Røgeri) m.v. 140 m2 Blandede formål 1-2 etager Scandlines/DONG

ENERGY POWER/privat Kontorbyggeri; DONG, 

3 Naturhavn 5 2018-2020  2 x 200 m2 til maritime aktiviteter  - Rekreativt område  - Guldborgsund Kommune Lystbådhavn

4 Strand 4 2017-2018 100 m2 til toiletbygning m.v. 100 m2 Rekreativt område  - Private grundejere, den 
danske stat Delvis strand/kystsikring Indpumpning af sand fra sejlrenden til færgehavnen undersøges

5 Kanalby 6 2018-2022 2.100 m2 byggefelter til butikker, hotel og 
erhverv 5.500 m2 Blandet bolig og erhverv 2-3 etager Scandlines Grønt område

6 Bypark 1 (2011 bytorv)
2013-2015

100 m2 byggefelt til cafefunktion + del af 
kulturhus 800 m2, outletcenter 5.000 m2 *

100 m2 + 1.600 m2 + 5.000 m2 Rekreativt område 1 -2  etage Scandlines Delvis park, torv, belagte 
arealer Projekt for bytorv mod Langgade iværksat 

7 Remise, kultur og 
udadvendte funktioner m.v. 2 2013 - 2016

Istandsættelse af remise, byggefelter til 
kulturhus i alt 1.000 m2 2.000 m2

Offentlige formål, herunder 
museum, kultur, medborgerhus 
m.v.

1-2 etager Remisen Remise, del af Scandlines 
nuværende arealer Projekt for bytorv mod Langgade iværksat. *Der kan med de 

nuværende rammer for detailhandel opføres 3.000 m² til detailhandel.

8 Natura 2000  -  2012-  -  - Rekreativt område  - DSB Bygning, 
Guldborgsund Kommune Naturområde Der kan evt. etableres træbroer

9 Langgade; hovedgaden  - 2010-  -  -  -  -  - Hovedgade Renovering af Langgade igangsat 

10 Areal ved 
bygrænse/hovedvej 2 Igangsætning

uafhængig 700 m2 udlægges til butiksformål 700 m2 Detailhandel 1 etage Privat Erhverv

11 Byudviklingsareal  - Igangsætning
uafhængig Udlæg af ca. 20 parcelhusgrunde 4.000 m2 Boligområde 1-2 etager Privat Landbrug, åben land Etape placering afhængig af efterspørgsel

12 Odden 1 2011- Mindre byggeri max 300 m2 300 m2 Rekreativt område/offentlige 
formål 1 etage Privat Naturområde/bygning

Det undersøges om der er muligt at opstarte et samarbejde mellem de 
2 lodsjere (Gjedsergaard og Skov- og naturstyrelsen), Guldborgsund 
Kommune og Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk 
Forening.
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IGANGVÆRENDE FASER
Helhedsplanen for Gedser er delt op i 12 delområder, der 
inden for hvert sit område er delt op i relevante emner. De 12 
delområder skønnes at skulle udvikles enten parallelt eller ef-
ter hinanden. Derudover pågår der i forbindelse med Gedser-
indsatsen forskellige aktiviteter, forskønnelser og renoveringer 
af udvalgte steder i Gedser. Dele af Langgade bliver renoveret, 
bytorvet bliver omdannet til et fredeliggjort pladsareal, som 
kan sammenkobles med en kommende bypark. Der bliver 
etableret en sansehave på Dronning Alexandrines vej. Ud til 
Gedser Odde fra Sdr. Boulevard bliver der anlagt en natursti 
med pitstop, som ender ude ved sydspidsen. Stien kommer til 
at indgå i en udvikling af de rekreative tiltag på odden.
  
OPSTARTEN
Ombygningen af færgeterminalområdet – delområde 1 – kick-
starter aktiviteterne i Gedser. Fra efteråret 2010 vil Scandlines 
starte en fl ytning og renovering af vejadgang, opmarchbåse, 
bygninger og billettering samt faciliteter for lastbiler. Som 
følge af ombygningerne frigøres arealer ind mod Gedser By 
til – i en etape 1 – at etablere en bypark/grønning samt en 
renovering af arealerne omkring Gedser Remise. 

EFTERSPØRGSELSANALYSEN
Efterspørgselsanalysen, der netop er gennemført i Danmark 
og Nordtyskland, viste, at det er vigtigt, at der i forbindelse 
med en kommende indsats i Gedser udvikles en attraktion, 

TIDS OG AKTIVITETSPLAN

der kan sikre, at turister fra Marielyst/Falster og Nordtyskland 
lægger vejen forbi Gedser. Derfor er der allerede i etape 1 
udlagt et større byggefelt til en outletfunktion eller lignende 
kommercielt baseret aktivitet. Dette skal kombineres med de 
muligheder, som en istandsættelse af Gedser Remise og Det 
Sorte Muesum kan give for at tiltrække turister til museums-
aktiviteterne. 

AKTIVITETER PÅ SIGT
De efterfølgende etaper skal udvikles i takt med, at arealerne 
frigøres og ressourcerne og investorerne melder sig. 

 

TIDS OG AKTIVITETSPLAN

Stranden øst for den nuværende fi skerihavn.
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EKSISTERENDE FORHOLD
Den eksisterende færgehavn ligger i dag spredt over et meget 
stort areal. De forskellige funktioner ligger uhensigtsmæssigt 
i forhold til hinanden, og indimellem er der store øde arealer 
med en ringe udnyttelse. De enkelte bygninger - den tidligere 
stationsbygning, toldbygningen, remisen og pakhuset - er 
bevaringsværdige og repræsenterer hver deres historie om 
Gedser Havns tidligere rolle som Danmarks grænse mod syd. 
Remisen er i dag overdraget til en forening, men er med sin 
beliggenhed afskåret fra at få en funktion som en del af Ged-
sers aktiver og turistmål.

OMBYGNING AF TERMINALOMRÅDET
Med udgangspunkt i indsætningen af 2 nye færger på forbin-
delsen Gedser-Rostock overfarten i 2012 er der i helheds-
planen, delområde 1 udlagt nye arealer til nyt færgeleje, 
adgangsforbindelser for fodgængere til færge, fodgængerfor-
bindelse til Gedser By og til busbetjening mod Væggerløse og 
Nykøbing Falser. Scandlines indretter ny terminal for fodgæn-
gerpassagerer i den tidligere stationsbygning samt kontor, 
personale- og lagerfaciliteter i de øvrige bygninger (dog 
undtaget den gamle lagerbygning, der nedrives). Den nuvæ-
rende terminalbygning opretholdes til betjening af færgeleje 
2 samt til kontorformål. Lagerbygningerne mod den eksiste-
rende fi skerihavn fortsætter deres funktion som opbevaring og 
service for terminalområdet. Der indrettes et Safeparkområde 
til betjening af lastbiler, der har behov for hviletid inden videre 
kørsel. Mod nord etableres rundkørsel med lysregulering for at 
regulere færgetræk og ind- og udkørsel til Gedser by. 

MUSEUMSFÆRGE I FÆRGEHAVNEN
Aktuelt arbejder Foreningen Dansk Færgebevaring på at 
erhverve Museumsfærgen Sjælland, den tidligere Storebælts-
færge Dronning Ingrid, der også har sejlet på Gedser-Gros-
senbrode og Gedser-Warnemünde samt Rødby-Puttgarden. 
Færgen, der er bygget i 1951 på Helsingør Skibsværft, er den 
eneste Storebæltsfærge af den traditionelle type, der ikke er 
hugget op. Den har ligget i Københavns Havn og er nu i Irland.
Dansk Færgebevaring peger på, at færgen kan indgå i et ene-
stående transportmuseum sammen med Gedser Remise og de 
aktiviteter, der planlægges der.

På færgen er planlagt et museum. Vogndækket kan også 
anvendes til sportsaktiviteter og begivenheder af forskellig 
karakter, udstillinger mv. Det planlægges at søge fondsstøtte 
til erhvervelse, bugsering, renovering og drift af færgen. 

FÆRGEHAVNEN, DELOMRÅDE 1

Etape    - 0 
Igangsætning   - 2011-2012
Byggeri / byggefelter - Nye byggefelter til  
    betalingsanlæg og  
    toiletbygning
Anvendelse  - Erhvervsområde
Etager   - 1-2
Nuværende ejerforhold - Scandlines / DSB  
    Bygning
Eksisterende forhold - Terminalområde
Bemærkninger  - Ombygninger i   
    terminalområdet af  
    eksisterende byggeri

Planforhold  
De foreslåede opmarchbaner og betalingsanlæg er 
omfattet af Natura 2000 området: Kyststrækningen v. 
Hyllekrog-Rødsand.
En mindre del af området er omfattet af et Natura2000 
området hvor der er forbud mod planlægning. Der er 
den 18. marts 2010 søgt om ophævelse af planlægnings-
forbuddet med henblik på at udarbejde kommuneplantil-
læg og lokalplan. Der er i forbindelse hermed udarbejdet 
en konsekvensvurdering.
Realisering af dele af planens indhold forudsætter op-
hævelse/dispensation fra strandbeskyttelseslinjen samt 
ophævelse af fredskovspligt på mindre dele af lokalpla-
nområdet. 

Større trafi kanlæg er omfattet af VVM-pligt. Op-
marchanlægget vurderes umiddelbart at falde ind under 
større trafi kanlæg.

Opmarchområdet er ifølge Arealinfo forurenet på V2 
niveau
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DELOMRÅDE 1 
FÆRGEHAVNEN

Færgehavn.

Terminalområdet nyindrettes omkring de gl. færge- og stationsbyg-
ninger. Området mellem terminal og by bliver til et nyt aktivitets-
område for byen.
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FISKERIHAVNEN
Den eksisterende fi skerihavn har i dag kun få hjemmehørende 
fartøjer, men der landes også fi sk af danske og tyske kuttere. 
På havnen ligger der også en velfungerende havnekro samt et 
røgeri. 

Miljøet på fi skerihavnen har potentiale til udvikling, hvis der 
åbnes for nye funktioner og havnen kan blive et vigtigt sam-
lingssted i Gedser - både for beboere og gæster. Det foreslås 
samtidig at udvikle fi skerihavnen og placere en ny lystbåde-
havn i sammenhæng med fi skerihavnen. Herved opstår der 
mulighed for et helt nyt, sammenhængende, maritimt miljø 
med fokus på aktivitet og turisme. En ny lystbådehavn vil med 
en placering mod syd samtidig opnå en optimal solorientering 
og gode anløbsmuligheder m.v.

Et nyt, samlet havneområde med både lystbåde, fi skerbåde, 
overvågningsskibe og turbåde vil kunne udgøre en spændende 
attraktion for både beboere og turister.            

FISKERI- OG LYSTBÅDEHAVNEN, DELOMRÅDE 2

DELOMRÅDE 2 
FISKERIHAVNEN

Etape    - 3 
Igangsætning   - 2015-2017
Anvendelse  - Blandende formål
Etager   - 1-2
Nuværende ejerforhold - Scandlines / DONG  
    ENERGY POWER /  
    privat
Eksisterende forhold - kontorbyggeri; DONG,
    havn m.v.

Planforhold    
Den foreslåede udvidelse af havnen er omfattet af 
natura 2000 området. Projektet vil derfor kræve at 
planlægningsforbuddet ophæves og at der udarbejdes 
en konsekvensvurdering i forhold til natura 2000 områ-
det samt en miljøvurdering af de planer, der muliggør 
anlægget. 

En eventuel dispensation meddeles af kommunalbesty-
relsen.

Da en udvidelse af havneanlægget inddrager en del 
af søterritoriet, forudsætter anlægget en tilladelse fra 
Kystdirektoratet. Kystdirektoratet vil samtidig vurdere, 
om der skal iværksættes VVM på den del af anlægget, 
der ligger på søterritoriet.

Lov om Naturbeskyttelse, § 15
En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslin-
jen, hvilket betyder, at ændringer af anlægget kræver, 
at Miljøcenteret giver dispensation i forhold til naturbe-
skyttelsesloven.

Udsnit, fi skeri- og lystbådehavnen.

Redningsbåd og -station i fi skerihavnen.
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LYSTBÅDEHAVNEN
Den nye lystbådehavn bygger på den iagttagelse, at et levende 
havnemiljø, herunder en havn med gæstesejlere, er et af de 
største aktiver i et attraktivt turistområde. Her har Gedser 
nogle helt særlige muligheder for at trække sejlere til byen 
med den nye lystbådehavn. Gedser Odde ligger i et krydsfelt 
mellem hovedruterne for sommerhalvårets intensive sejlertu-
risme i de skandinaviske farvande. Her krydser hovedruterne 
øst-vest gennem Østersøen, de nord-sydgående ruter fra 
Nordtyskland og videre op til Øresund, Storebælt og Kattegat. 
Mødet imellem mange af sejlerturismens blå hovedveje rum-
mer potentiale for et stort antal besøgende fartøjer fra almin-
delige små familiebåde til store yachter. Disse kan både være 
charterskibe, foreningsejede både og private både. Blandingen 
imellem mange sejladskulturer for sejlere og gæster er en af 
de fascinerende kvaliteter ved den gode lystbådehavn. 

INDRETNING
Lystbådehavnen lægges som afslutning imod syd af Langgade 
og den nye kanalhavn ud for den centrale del af byen. Lods-
station, DONGs havvindmølleaktiviteter, fi skerihavn, rednings-
station mv. er nærværende og eksisterende aktiviteter, som 
vil understøtte havnemiljøet. Indretningen skal fokusere på, 
at det er en havn, der i perioder om sommeren skal kunne 
rumme et stort antal gæster, men ikke spredt på et stort 
areal. Intensitet og travlhed, hvor mange samles, er en vigtig 
kvalitet ved sommerens gæstehavn. 

Planerne viser, hvordan molerne i et enkelt design kan an-
lægges med mange opholdsmuligheder, som både sejlere og 
gæster fra land sætter pris på, og der er en tæt integration 
imellem byens liv, stranden og havneområdet. Dette bliver en 
af hjørnestenene i det promenademiljø, som erfaringsmæssigt 
er så vigtig i den attraktive lystbådehavn. Skitsen viser, hvor-
dan molerne kan udformes, så de er egnede både til ophold, 
fi skepladser og grillsteder. I samspil med by og strandmiljø 
kan der mange steder peges på gode lokaliteter, hvor der kan 
udvikles cafeer, serveringssteder af forskellig standard – nogle 
permanente året igennem, andre blot som attraktive sæson-
forretninger.

KONSTRUKTION
De tekniske konstruktioner i havnen tænkes at fastholde den 
enkle karakter, som i dag præger området. Det er ikke for-
ventningen om en meget urban ’marina’, der skaber attraktio-
nen.

DELOMRÅDE 2 
LYSTBÅDEHAVNEN

Den nye lystbådehavn lægges øst for 
fi skerihavnen. Der skabes et helt særligt 
maritimt miljø med færger, fi skere, lyst-
sejlere, strand m.v. Tæt på ligger Lang-
gade og den nye kanalby.
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NATURHAVNEN, DELOMRÅDE 3

DEN EKSISTERENDE HAVN
Den nuværende lystbådehavn er med sin placering mod vest 
ikke mulig at integrere og forbinde med Gedser. Havnen lever 
sit eget liv med korte ophold for de sejlere, der fi nder havnen. 
Samtidig er den svært sejlbar og tilgodeser ikke sejlergæster-
nes behov for at opleve by og havneliv eller komme i nærhe-
den af byens turistattraktioner.

NATURHAVNEN
Som et alternativt turistmål og en del af helhedsplanen eta-
bleres der i forbindelse med fi skerihavnen en ny lystbådehavn 
mod syd. Den nuværende lystbådehavn udvikles, så den bliver 
en del af det omliggende naturområde med naturlegeplads 
og beskyttede sejladsmuligheder for småbåde. Området skal 
udvikles med fokus på natur.

Områdets to attraktive restaurationer, iskiosk mv. er med til at 
understøtte naturområdet og feriebyen som et område, der er 
et besøg værd.

DELOMRÅDE 3 
NATURHAVNEN

Etape    - 5 
Igangsætning   - 2018-2020
Byggeri / byggefelter - Nye byggefelter til  
    betalingsanlæg og  
    toiletbygning
Anvendelse  - Rekreativt område
Etager   - 1
Nuværende ejerforhold - Guldborgsund   
    Kommune
Eksisterende forhold - Lystbådehavn

Planforhold  
Lov om Naturbeskyttelse, § 15
Naturhavnen er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, 
hvilket betyder, at ændringer af anlægget kræver, at 
Miljøcentret giver dispensation i forhold til naturbeskyt-
telsesloven.

Udsnitsplan af naturhavnen.

Den nuværende lystbådehavn udvikles 
som en naturhavn med gode muligheder 

for sejlads med småbåde.



dong

fiskepier

vandtrappe

strand

strandgræs

promenade

Svinehavesødiget

promenademole

bro

udeservering

solkaj

sti

wc/bad

Havnegade

Søndre Boulevard

0 50 100 200

k

17

DEN NYE STRAND
Der er i dag et lille strandstykke på den sydøstlige afslutning 
af den eksisterende fi skerihavn. Med udformningen af den nye 
lystbådehavn er det tanken, at denne indgår som et kyst-
beskyttelseselement, der kan fastholde sand øst for lystbå-
dehavnen, og som giver et bredt og attraktivt strandprofi l 
med klitter og mange opholdsmuligheder. Den kysttekniske 
udformning af stranden skal undersøges nærmere. I den 
forbindelse vil det også være vigtigt at få belyst, om det er 
muligt at sikre stranden en driftsmæssig sammenhæng med 
den løbende uddybning, der skal foretages af indsejlingen til 
færgehavnen, hvor der tilvejebringes rene uddybningsmateria-
ler, som forventes at kunne anvendes til stranden. Kan denne 
balance opnås, er der på en bæredygtig måde mulighed for at 
genetablere den sandtilførsel, som tidligere karakteriserede 
kysten ud for Sdr. Boulevard.

Stranden ventes at få en høj kvalitet. En særlig kvalitet vil 
være dens sydvendte orientering, som betyder, at der vil være 
aftensol på stranden – noget som yderligere vil underbygge 
strandens kvalitet både for de lokale gæster og for besøgende 
udefra.

Der pågår et projekt med etablering af kystsikring langs Sdr. 
Boulevard.

STRANDEN, DELOMRÅDE 4

Etape    - 4 
Igangsætning   - 2017-2018 
Anvendelse  - Rekreativt område
Nuværende ejerforhold - Private grundejere / 
    Den danske stat
Eksisterende forhold - Delvis strand / 
    kystsikring 

Planforhold  
Eks. strand omfattet af Natura 2000 område

Det skal nærmere undersøges, hvorledes ophold på 
stranden kan muliggøres i relation helårshusene på Sdr. 
Boulevard beliggende i delområde 4. Naturbeskyttel-
sesloven beskriver, at der på private strande skal være 
mindst 50 meter til nærmeste beboelsesbygning, hvis 
man ønsker at tage ophold eller bade.

DELOMRÅDE 4 
STRANDEN

Disponering af stranden.

Den nye strand midt i byen.
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EKSISTERENDE FORHOLD
Området ved den kommende kanalhavn er i dag en blanding af 
grønne arealer, arealer til lagerfunktion, et dige og et mindre 
boligområde. En kommende kanalby kan bygges op omkring 
den forudsætning, at der anlægges en kanal langs Vester Vold-
gade, hvor de eksisterende huse vil få indgangsfacader mod 
kanalens østlige side. 

HØJVANDSSIKRING
I forbindelse med etableringen af kanalen skal der etableres 
en højvandssikring. Se side 28. 

ERHVERV OG HOTEL
Langs kanalhavnens vestside muliggøres, at der kan udvikles 
forskellige kommercielle interesser kombineret med den nye 
promenade og kanalen. Kanalhavnen disponeres, så der kan 
indrettes butikker med større eller mindre pladsbehov kombi-
neret med mindre liberale erhverv. Sydligst langs kanalen kan 
der etableres et hotel og en restaurant, der bygger på et kon-
cept omkring weekendturisme og overnatninger i forbindelse 
med naturoplevelser mv.

MARITIMT MILJØ
Kanalhavnen bygger videre på den lokale bygningstradition 
samtidig med, at der skal skabes et moderne miljø, der appel-
lerer til turisterne. Området skal løfte og tilføje aktiviteter, der 
knytter sig til det maritime liv, som udspilles på havnen. Det 
bliver samtidig en vigtig del af den kommende promenade/
stiforbindelse, der binder Gedsers nye og eksisterende arealer 
sammen. 

Her kan udvikles salg af kvalitetsfødevarer fra Lolland-Falsters 
og Sydsjællands småproducenter - æbler, most, rodfrugter, is, 
konfekture, ost, mælk, kød, frø, krydderier og meget mere. 
Der kan skabes en stærk lokal profi l, en oplagt partner/aktør 
er Fødevareplatform Sjælland med sekretariat på Grønt Center 
i Holeby. Her kan også indpasses et Factoryoutlet af dansk 
design i høj kvalitet: Glas, porcelæn, tøj, lamper m.m. Kanal-
gaden vil give et helt særligt miljø med et intensivt sommerliv 
med boder langs kanalen.

KANALBY, DELOMRÅDE 5

Etape    - 6 
Igangsætning   - 2018-2022
Byggeri / byggefelter - 2100 m2 byggefelter  
Etagemeter  - 5500 m2

Anvendelse  - Butikker og   
    erhverv
Etager   - 2-3
Nuværende ejerforhold - Scandlines   
Eksisterende forhold - Grønt område / 
    bygning / oplag   
    / parkering

Planforhold
Lov om Naturbeskyttelse, § 19
Området er omfattet af kirkebyggelinje. Inden for kir-
kebyggelinjen kan der ikke opføres nybyggeri med en 
højde, der overstiger 8,5 meter. Kirkebyggelinjen fast-
sættes i en radius af 300 meter fra kirken. En eventuel 
dispensation meddeles af kommunalbestyrelsen. 

DELOMRÅDE 5 
KANALBYEN

Kanalbyen.

Kanalbyen forbinder havne-
området og byparken.
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BYPARKEN
Byparken fortsætter langs kanalgaden mod nord med et større 
vandområde, som trækker aktivitetsmuligheder helt ned til 
vandet. Vandkvaliteten vil muliggøre, at dele kan udlægges 
som vandhaver med et rigt biologisk liv, som designes, så det 
er muligt at kombinere en intensiv besøgstrafi k. 

Der kan udlægges egentlige aktivitetsområder til svømmeakti-
viteter, vandpolo mv., og vandelementet bindes sammen med 
den nye bypark og multifunktionelle grønning, der som hele 
byens samlingssted skal forbinde Langgade og havneområdet. 

Kirken er et vigtigt element i parkens geografi . Nye byrum 
kommer til som elementer i helhedsplanen – bl.a. et egentligt 
bytorv med café i krydset ved Stationsvejen og Langgade. 

BYGGEMULIGHEDER
Helhedsplanen peger på en række byggemuligheder i det store 
område. Her er det muligt at fi nde et både trafi kalt og byar-
kitektonisk velbeliggende sted for den lokale attraktion ’Det 
Sorte Museum’, som kan tænkes sammen med både et lokalhi-
storisk arkiv og et egentligt kulturhus. 

Det er også muligt, at dele af kulturaktiviteterne samles i et 
egentligt idrætskulturhus med en multianvendelig funktion 
længere mod nord, hvor det er muligt at indrette særlige ba-
neanlæg til intensive idrætslige formål. 

OUTLETCENTER
Handelslivet er en vigtig del af en turistoplevelse i et lokal-
område. Derfor tænkes et handelssted ind her. Kanalgaden 
trækker mulighederne op i forbindelse med havnen. Ud for 
byparken kan der udarbejdes et lille centerområde med sær-
lige outletaktiviteter, som både kan rettes imod klassiske at-
traktioner som tøj, men også lokale fødevarer, bæredygtighed 
i økologi mv. kan prøves af. Dette center vil få en placering, 
som også kan tiltrække færgegæster mv.

BYPARK OG OUTLETCENTER, DELOMRÅDE 6

DELOMRÅDE 6 
BYPARK 
OG OUTLETCENTER

Etape    - 1 
Igangsætning   - (2010) 2013-2015 
Anvendelse  - Rekreativt område
Nuværende ejerforhold - Scandlines
Eksisterende forhold - Delvis park, torv og  
    belagte arealer

Planforhold  
Lov om Naturbeskyttelse, § 19
Området er omfattet af kirkebyggelinje. Inden for 
kirkebyggelinjen kan der ikke opføres nybyggeri med 
en højde, der overstiger 8,5 meter. Kirkebyggelinjen 
fastsættes i en radius af 300 meter fra kirken. En even-
tuel dispensation meddeles af kommunalbestyrelsen. 
det skal nærmere undersøges, hvordan vandområderne 
sikres god vandudskiftning.
Butikscentre er omfattet af krav om miljøvurdering og 
VVM. Gedser er i kommuneplanens rammer for detail-
handel udpeget til lokalcenter. Det giver en samlet ram-
me på 3.000 m² til detailhandel. I den videre planlæg-
ning bør butikker samt øvrige centerfunktioner placeres 
med henblik på, at området i en kommende kommune-
plan kan udpeges som bymidte og dermed muliggøre 
den ønskede ramme på 5.000 m² til detailhandel.

Byparken med kirken.

Udsnitsplan byparken.
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REMISEN I DAG
Remisen fremstår i dag nedslidt såvel inde som ude. Mange 
af bygningens originale vinduer, døre, detaljer mv. er bevaret, 
men trænger til grundig renovering. 

VISIONEN
Enlevende bygning, hvor både Gedsers unikke nationale og 
internationale transporthistorie kommer til udtryk. Både 
bygning, lokomotiver, vogne, dræsiner mv. skal ikke være stil-
lestående museumsgenstande, men invitere til deltagelse, leg 
og nysgerrighed hos både gamle og unge.  

BYGNINGEN
Remisen er etableret som en rundremisse med drejeskive til 
12 spor. Der er taget de første skridt i en fredningssag for 
Gedser Remise, ligesom der har været kontakter til fonde, der 
kan bidrage til at dække omkostningerne ved istandsættelse 
af remisen, så den kommer til at fremtræde med de originale 
bygningsmaterialer. Remisen er enestående, dels fordi den er 
bygget i 4 etaper, dels fordi den har det store vandtårn, der er 
et centralt vartegn i Gedser, og endelig fordi hele bygnings-
strukturen med smedje, vandtanke og mandskabsrum er 
uberørt. 

FREMTIDIG ANVENDELSE
Den fremtidige anvendelse af remisen vil frem for alt være 
som remise, hvor 3 jernbaneklubber vil bruge remisen til 
deres veterantog og som udgangspunkt ønsker veteranjernba-
nedrift mellem Gedser og Nykøbing med damplokomotiver og 
motortog. Endvidere er det et ønske, at remisen også bruges 
som udgangspunkt for dræsinekørsel og skinnecykelkørsel. 
De mange rum i remisen kan bruges til mange forskellige 
formål af kulturhuskarakter - til forskellig optræden, aften-
skole (f.eks. at smede), kunstnerværksteder samt naturligvis 
jernbanemuseum med café. I tilknytning til remisen kan der 
placeres et multikulturhus.

Sammen med en eventuel færge i havnen kan remisen indgå i 
et enestående transportmuseum, (‘Foreningen Gedser Trafi k-
museum’ er allerede dannet) samt blive en stor seværdighed i 
sig selv.

Arealet omkring remisen er udlagt til udadvendte aktiviteter 
med to byggefelter til de kulturhusfaciliteter, som ikke kan 
fi nde plads i remisen, samt muligvis til Det Sorte Museum, 
hvis det kniber med pladsen i remisen, men remisen er meget 
stor og kan formentlig løse de behov, der er. Arealet med de 
eksisterende spor kan omdannes til park med sporene som 
kreativt udgangspunkt (se ref. foto).

FORBINDELSER TIL TERMINAL OG BUS
Fra remiseområdet ønskes en fodgængerforbindelse til jernba-
nestationen og busholdepladsen. Denne forbindelse er vigtig 
både som historisk link mellem de to bygninger, men også som  
bindeled i byens geografi . Den kan laves som et materialeskift 
i vejbelægningen, der markerer overgangen fra vej til fodgæn-
gerovergang.

REMISE, KULTURFUNKTION M.V., DELOMRÅDE 7

Udsnitsplan af remisen og kulturområdet.

Remisens indretning i dag.
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MULTIKULTURHUS
Guldborgsund Kommune har truffet principbeslutning om 
nærmere at undersøge mulighederne for udvikling af et nyt 
multikulturhus i Gedser. Det er besluttet, at det nærmere skal 
undersøges, om den fornødne fi nansiering kan fremskaffes. 
De midler, der er afsat til renovering af Østersøhallen og klub-
huset, kunne sammen med midler afsat i områdefornyelsen 
indgå i etableringen af et nyt kulturhus/medborgerhus place-
ret centralt i Gedser. Det foreslås, at et multikulturhus place-
res i tilknytning til remisen, således at der kan skabes fælles 
aktiviteter og deling af f.eks. mødelokaler og administration. 

Et multikulturhus kunne også - når det er fuldt udbygget – helt 
eller delvis rumme de unikke samlinger fra Det Sorte Museum. 
En anden mulighed er, at lokalhistorisk arkiv placeres her. En 
samtænkning af de forskellige faciliteter indbyder til, at der 
kan udvikles en spændende og anderledes arkitektur, der ’spil-
ler op til’ remisens karakteristiske form og udtryk.

REMISE, KULTUR OG SPORTSFUNKTION M.V., 
DELOMRÅDE 7

Etape    - 2 
Igangsætning   - 2013-2016
Byggeri / byggefelter - Istandsættelse af  
    remise, byggefelter  
    til kulturhus.  
Etagemeter  - I alt 2000 m2 
Anvendelse  - Museum, kultur,   
    udadvendte funktioner,
    medborgerhus m.v.
Etager   - 1-2
Nuværende ejerforhold - Gedser Remise   
Eksisterende forhold - Remise og spor
Bemærkninger     - Ansøgning om tilskud  
    via fondsmidler

Planforhold  
Lov om Naturbeskyttelse, § 19
Området er delvist omfattet af kirkebyggelinje. Inden for 
kirkebyggelinjen kan der ikke opføres nybyggeri med en 
højde, der overstiger 8,5 meter. Kirkebyggelinjen fast-
sættes i en radius af 300 meter fra kirken. En eventuel 
dispensation meddeles af kommunalbestyrelsen.

DELOMRÅDE 7 
REMISE, KULTUR 
OG UDADVENDTE 
FUNKTIONER

I RELATION TIL BYEN
Kulturfaciliteter vil dermed komme til at hænge godt sammen 
både til gavn for byen og turismen og danne grundlag for en 
byudvikling i kilen mod fi skerihavn og ny lystbådehavn, som 
det indgår i helhedsplanen. 

UDENDØRS FACILITETER
Der kan etableres forskellige udendørs faciliteter på arealerne 
omkring remisen, mellem byen, remisen og bygrønningen til 
glæde for både remise og kulturhus. Vejadgangen til området 
kan ske via den eksisterende Stationsvejen, hvor der samtidig 
er mulighed for etablering af fælles parkeringsarealer.

Lokomotiver i remisen (Foto: Gunnar W. Christensen).

Remiseområde og parken med færgerterminalen i baggrunden.
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DELOMRÅDE 8
Det eksisterende naturområde/vådområde vest for Scand-
lines terminalområde er udpeget son Natura2000 område. 
Natura 2000 områderne er et netværk at naturområder i hele 
EU der indeholder særlig værdifuld natur set i et europæisk 
perspektiv. Natura 2000 områderne er udpeget for at beskytte 
levesteder og rasteområder for fugle samt for at beskytte 
naturtyper samt plante- og dyrearter, der er truede, sårbare 
eller sjældne i EU.
Forvaltningen af områderne sker på baggrund af et specifi kt 
udpegningsgrundlag af bestemte arter og naturtyper samt 
f.eks. Miljømålsloven, Planloven, Skovloven og Naturbeskyt-
telsesloven.

DELOMRÅDE 9 – RENOVERING AF LANGGADE
For at bryde det lange lige stræk ændres gadens udseende 
centralt i byen fra det eksisterende hotel til kirken. Der ar-
bejdes med at nedsætte hastigheden til 30 km på stræknin-
gen Stationsvejen - Moltzaugade. Ud for hotellet, hvor der er 
ekstra vejbredde, etableres et bed til slanke vejtræer midt i 
vejen. Umiddelbart efter vejkrydset ved Langgade/Stationsve-
jenen anlægges et helt nyt torv ud over vejen mellem Toldhu-
set og cafeen (det tidligere posthus). Der etableres buslom-
mer på begge sider af vejbanen i Langgade ud for Toldhuset.  
Den øvrige del af torvet udlægges til plads uden kørsel. Der 
anlægges runde bede med lav bundplantning og et stammet 
træ. Ved overgangen til byparken indpasses et nyt græsareal 
og belægning i cirkulære former. Ud for cafeen indrettes et 
afskærmet areal til udeservering.

DELOMRÅDE 10 – AREAL VED BYGRÆNSEN, HOVEDVEJEN
Der kan udvikles et meget velbeliggende, rekreativt ferie-
område med udgangspunkt i den eksisterende ferieby, det 
eksisterende havneområde og den nyetablerede legeplads. I 
forbindelse med indgangen til området udlægges ved indkørs-
len fra hovedvejen et byggefelt til udvikling af en detailhan-
delsfunktion, som ud over at servicere gæsterne i området 
kunne tilbyde de gennemkørende biler og lastbiler et pitstop. 
Da området samtidig er byens ansigt udadtil, skal arealet ind-
rettes til udadvendte formål.
Området nord for Gedser Lystbådehavn er tidligere opført som 
et vandland med ferierækkehuse og campingplads. Ejerfor-
eningen Gedser Feriepark har aktuelle planer om at udbygge 
ferieparken på den tidligere campingplads, indrette centerbe-
byggelsen til konferencefaciliteter og det tidligere vandland 
til feriebebyggelse, mens arealerne mod kysten friholdes for 
bebyggelse. De er udlagt som strandeng i Helhedsplanen.
 
DELOMRÅDE 11 – BYUDVIKLINGSOMRÅDE MOD ØST
I området langs den eksisterende østlige afgrænsning af Ged-
ser kan der placeres et nyt bykvarter med ca. 20 boligparcel-
ler. Arealet rummer fi ne udsigtskvaliteter over det åbne land 
samtidig med, at det indgår i den eksisterende bystruktur. De 
enkelte grunde kan variere mellem 7-900 m2 og placeres, så 
de danner en naturlig afgrænsning mellem by og marker. 

NATURA 2000, LANGGADE, AREAL VED BYGRÆN-
SEN/HOVEDVEJ, BYUDVIKLINGSAREALER, DEL-
OMRÅDE 8-11

Delområde 8
Anvendelse  - Rekreativt område
Planforhold
Arealet er en del af Natura 2000 område Eventuelle 
nyanlæg o.l. skal vurderes i forhold til Natura 2000 
område.

Delområde 9
Anvendelse  - Offentligt formål

Delområde 10
Anvendelse  - Erhverv

Delområde 11
Anvendelse  - Boliger
Planforhold
Byudviklingsområde mod øst
Området ligger i landzone. Det skal bemærkes, at en 
byggemodning af arealerne umiddelbart vest for det ud-
pegede areal tidligere er opgivet pga. kridtforekomster 
i undergrunden. Jordbundsforholdene på området bør 
derfor undersøges nærmere før en evt. byggemodning 
iværksættes.

Gennem Natura 2000 området vest for færgeterminalen udvikles naturstier.
Delområde 8. Natura 2000 området.

Delområde 9. Langgade (Kirsten Jensen - Landskabsarkitekt).

Delområde 11.

Delområde 10.
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PLAN FOR ODDEN



25

ODDEN

GEDSER ODDE 
NATUR OG KULTUR

DANMARKS SYDSPIDS
Gedser Odde er et enestående sted i Danmark. Det er Dan-
marks sydligste punkt, men vigtigere er det, at det er et af 
de steder i regionen, hvor en dynamisk natur kan opleves 
nærværende året igennem. Dramaet, når det stormer sommer 
og vinter, er en stærk oplevelse på stedet. Der er ikke mange 
steder i Danmark, hvor det overhovedet er muligt at komme 
så tæt på et rev, som giver oplevelsen af den voldsomhed, 
bølgerne formes med omkring Gedser Rev. Skibene passe-
rer forholdsvis tæt forbi, og kysten er i en fortsat kamp med 
naturkræfterne, som igen understreger det vigtige dynamiske 
element på det voldsomme sted.

Det er også et sted, som har en helt særlig betydning for fug-
letrækket, der primært sker fra nord mod syd om efteråret, og 
hvor et meget stort antal fugle benytter området.

IDEEN
Ideen i helhedsplanen er at kvalitetsudvikle det samlede om-
råde, så de mange naturressourcer på en bæredygtig måde 
kan udvikles, genoprettes og formidles.

De sidste rester af de moderne bebyggelser, som under den 
kolde krig blev etableret på odden, fjernes. Kystbeskyttelsen 
på odden nedbrydes efterhånden helt. Dette vil gøre stedet 
endnu mere dynamisk og med et stærkt naturpræg. Ideen er 
at udvikle Friisenfeldtgården som støttepunkt for stedet, hvor 
større funktioner skal kunne indpasses fra overnatningsanlæg 
til undervisning, udstilling, teknik mv., der skal servicere om-
rådet. Tæt på odden, men stadig i nogen afstand ligger Gedser 
Fyr, som er et markant visuelt signal for området. Her ligger 
fuglestationen, hvor der foregår et stort og aktivt arbejde med 
mærkning og registrering af fugle – et område der kan besø-
ges, men som også i vid udstrækning skal beskyttes. En vigtig 
indsats er en omdannelse af hele den sydlige del af oddens 
landskab. Det er i dag dyrkede områder, men som en del af 
planen får det lov at udvikle sig som et åbent overdrevsareal, 
som fastholder den store visuelle åbenhed med mindre refu-
gier og krat, som kan støtte fuglelivet – både det lokale og de 
intensive fugletræk. Tilbagerykket fra odden placeres et lille 
bygningsanlæg, evt. delvist indgravet i jorden, græsdækket 
mv., hvor de helt nødvendige formidlings- og servicefunktioner 
på odden kan placeres – ’madpakkehytte’, et shelter for vejret, 
et lille formidlingsrum og nogle små smelters for overnatning 
og fugleiagttagelse.

FÆRDSEL PÅ ODDEN
Færdslen til området begrænses, så der indrettes en mindre 
parkeringsplads tilbagetrukket fra kysten, hvorfra der går stier  
i området, som giver mulighed for varierede og oplevelsesrige 
rundture både i det kommende overdrev og på selve kysten. 
Langs kysten udvikles der en helt særlig sti med færdselsmu-
ligheder tæt på vandet og med en række standsningssteder 
– ’pitstop’, hvor der skabes pause- og opholdsmuligheder, som 
kan åbne for formidling af særlige elementer, udsigtsmulighe-
der mv. Yderst på odden indpasses et sidste udsigtssted, som 
skal underordnes, at kysten fortsat vil eroderes og rykkes til-
bage. Det kan indgå i de videre overvejelser, om dette stands-

ningssted skal åbne for en bro ud på vandfl aden – noget der 
yderligere vil give en stærk og dynamisk oplevelsesmulighed.

I området er der mange tomme landbrugsbygninger. Det er en 
del af helhedsplanens idé, at disse omdannes til ferieboliger til 
udlejning i en enkel standard, som kan bygge på, at de stærke 
og markante naturoplevelser i området kan blive en ny attrak-
tion for feriebosætning året igennem.

Færdslen i området vil prioritere bæredygtighed og tilgæn-
gelighed højt med respekt for, at store dele af området skal 
beskyttes mod intensiv færdsel. Som en særlig attraktion kan 
der åbnes for at regulere adgangen til området, så der i den 
mest intensive periode af året arbejdes med kørsel (med fx 
traktor) på den sidste del fra Friisenfeldt og ud til området – 
en kørselsmulighed som man fx kender fra Skagen.

Odden, et åbent naturområde med en dramatisk kyst, overdrev og fugle.
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NATUROPLEVELSER
Danmarks og Skandinaviens sydligste punkt er ikke kun et 
geografi sk sted, men også et sted med potentialer for na-
turgenopretning og store naturoplevelser. Det eksisterende 
bygningsanlæg, der i dag forringer kvaliteten af området, 
tænkes fjernet. Som en del af helhedsplanen er der skabt et 
udviklingsforløb, hvor den sydligste del af odden overgår fra 
landbrugsanvendelse til overdrev, som kan understøtte natur-
genopretningen i området. Området vil også fremover ligge 
som et stort, åbent område med vide udsigter, og der regnes 
kun med små og tilpassede bygninger rettet mod nødvendige 
støttefunktioner på stedet.

OVERDREVET
For at tilgodese de mange forskellige forventninger til oddens 
udnyttelse, ønsker Guldborgsund Kommune at indgå en for-
pagtningsaftale med den private grundejer, så de yderste syd-
lige ca. 13 ha kan indgå i forskellige rekreative tiltag. Samtidig 
er det vigtigt, at der kan foregå en formidling til glæde for 
turister, skolebørn og naturentusiaster. Der etableres derfor 
mindre bygninger, der indrettes, så de kan støtte forskellige 
udadvendte aktiviteter såsom fuglekiggeri, vandreture, kort-
varigt ophold, små events og udstillinger. 

ODDEN, DELOMRÅDE 12

Etape    - 1 
Igangsætning   - 2011-
Byggeri / byggefelter - Mindre byggeri max  
    300 m2   
Etagemeter  - 300 m2

Anvendelse  - Rekreativt område /  
    offentligt formål
Etager   - 1
Nuværende ejerforhold - Privat   
Eksisterende forhold - Naturområde
Bemærkninger  - 

Planforhold  
Delvist omfattet af Natura 2000 område
Naturbeskyttelsesloven, § 3
Inden for området fi ndes strandeng og søer, der er 
beskyttede.
Lov om Naturbeskyttelse, § 15
Odden er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvilket 
betyder, at ændringer af anlægget kræver, at Miljøcen-
tret giver dispensation i forhold til naturbeskyttelseslo-
ven.

Frisenfeldt med café, et attraktivt 
mål efter en oplevelse i området.

Vejen til odden med Gedser fyr som pejlemærke.

Odden.
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BYGNINGERNE
Med etableringen af det nye overdrev får Gedser Odde en mar-
kant forøget attraktionsværdi både for fugleliv og for menne-
sker. Samspillet skal udvikles i en bæredygtig balance med de 
stærke naturkræfter, der virker på stedet. Overdrevslandska-
bet formes med krat og en tilbagerykket lille bebyggelse som 
støttepunkt for aktiviteterne helt ude ved odden. Bygningerne 
kan evt. indbygges i landskabet. Der anlægges befæstede 
stier i samspil med trampestier og færdselsmuligheder direkte 
på kysten. Som en del af overdrevet vil særlig følsomme om-
råder kunne beskyttes mod færdsel.

AKTIVITETS- OG FORMIDLINGSHUSET
Bygningerne indrettes med henblik på at servicere områdets 
mange besøgende. I aktivitets- og formidlingshuset kan der 
være skiftende udstillinger, der fortæller om f.eks. fuglelivet, 
kystens bevægelse mv. Huset skal også have funktioner, der 
kan understøtte større såvel som små arrangementer med 
toiletter og udendørs madlavningsfaciliteter. I sommerhalv-
året og ved specielle arrangementer vil en del af huset kunne 
benyttes til café. 

SHELTERS
De landskabelige overdækninger kan benyttes som shelters 
for overnattende skoleklasser og besøgende og være med til 
at give unikke oplevelser, hvor naturen opleves, når natten 
falder på, og når solen står op i øst.

El på odden til brug i bygninger og ved udendørs arrange-
menter kunne evt. være fra solceller og derved understøtte 
områdets grønne profi l.

SYDSPIDSEN

DELOMRÅDE 12 
GEDSER ODDE

Det lille støttepunkt ved odden med informationer, 
service m.v. indbygget i landskabet.

Udsnitsplan af Odden.
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Eksisterende fi skerihavn set mod vest
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ARKITEKTUR OG DESIGN

Snit af lystbådehavnen ved kanalåbningen.

promenademole

lystbådehavn

butikker / erhverv

lav bådebro

kanalhavn

Vester Voldgade private haver

kanalpromenade

kaj

bro i overgangen mellem 

kanalhavn og lystbådehavn

Snit af kanalhavnen.

LYSTBÅDEHAVNEN
Lystbådehavnen udformes med lodrette spunsvægge i stål 
beklædt med azobe – en hårdttræssort, der ofte bruges i 
havneområder. Langs kajkanter opsættes lave pullerter med 
orienteringslys og eludtag. På promenaden etableres lamper, 
bænke, legeplads og mindre zoner til ophold for besøgende 
i lystbådehavnen. Der er mulighed for at opføre en mindre 
toiletbygning og en lille café. Selve anløbsbroerne etableres i 
et lavere niveau og placeres vinkelret på kajkanterne. Som en 
ekstra attraktion har DONG mulighed for at placere et klargø-
ringsareal i forbindelse med kajen, så gæster kan følge med 
i aktiviteterne knyttet til vindmøllerne på havet. For enden af 
promenaderne opsættes 2 indsejlingsfyr kombineret med en 
bænk. Den ydre mole etableres med kaj mod inderhavnen. 
Broen etableres som en lav træbro med et åbent værn.  

KANALHAVNEN
Kanalhavnen opbygges med træbro. Langs kanalens sider 
kan der ligge småbåde, joller, kanoer og kajakker. Der etab-
leres en promenade langs kanalens vestside, hvor butikker, 
hotel, outlet og de offentlige funktioner ligger. Langs kana-
lens østside anlægges et fortov og parkeringspladser op mod 
Vestervoldgade og de eksisterende huse. Den nye bebyggelse 
langs vestsiden holdes i max. 2 etager. Det er vigtigt, at der 
etableres udadvendte funktioner i stueetagerne langs kana-
len og at facaderne primært fremstår åbne og transparente. 
I forbindelse med etableringen af kanalen skal der etableres 
en højvandssikring, enten som en stormport ud mod lystbå-
dehavnen eller som en højvandssikring (mur eller dige) langs 
kanalen og byparken. 
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BYGNINGSTYPER

vandhaver

grønning

promenadekulturhus

- omklædning

- Blæksprutten

vej til terminalbygning

Moltzaugade

vandsport / leg vandtrappe grønning

Snit af bassin ved remisen, vandhaven og kulturbyggeriet.

Snit af bassin ved byparken med vandpolobanen.

Kulturhus i byparken. Indehol-
dende Det sorte museum og 
Lokalhistorisk Arkiv.

Café ved naturhavnen. Ca. 180 
etagemeter i 1 etage.

WC- og badefaciliteter på 
lystbådehavnen. Ca. 100 
etagemeter i 1 etage.  

Røgeri ved havnetorvet på 
fi skerihavnen. Ca. 140 eta-
gemeter i 1 etage.  

Musik- og teaterpavillion i 
byparken. Hævet plateau 
med teltsejloverdækning.

Hotel og restaurant ved kanalhavnen. 
Ca. 1.600 etagemeter i 3 etager. 

Kulturhus ved remisen. Indeholdende 
omklædning, medborgerhuset Blæk-
sprutten. Ca. 800 etagemeter i 1-2 
etager. Hævet terrasse med udsigt over 
sportsbanerne.

Liberalt erhverv ved kanalhavnen. Ca. 
1.000 etagemeter i to etager pr. byg-
ningsvolumen. 
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REFERENCER

Kaj- og broanlæg på Roskilde Museumshavn. 
Et eksempel på detaljeringen i havnebassiner og kanaler. 
De lave bådebroer er enkelt udført i imprægneret træ. Kajer 
og spunsvægge er iklædt træ. 

Vandhave midt i bymiljø i Vestre Hamnen Malmö. 
Et eksempel på hvordan vandkanterne langs kanalen i bypar-
ken og remiseområdet kan tage sig ud. I valg af beplantnings-
typer kan det vægtes at have planter, der har en rensende og 
iltende virkning på vandmiljøet. Træplatforme kan give nærhed 
til vandet og vandspejlet.

Detalje fra Frederikssund havn. Her er et havneanlæg med 
lystbådehavn, småbådshavn og kanal. Her er en både bymæs-
sig og landlig stemning. 
Alle beklædninger og belægninger tænkes at være naturmate-
rialer. Stier, promenader er belagt med slotsgrus. Byinventaret 
er hovedsageligt i træ. 

Herover ses et fi nt eksempel på et alternativt udført rækværk 
på en bro i London Kew Garden.
I helhedsplanen kan det være mere forfi nede detaljer som 
denne, der er med til at markere fi kspunkter langs stier og 
promenader.

Handel både fra butikker, på kajen og fra småbåde langs kana-
len i Stralsund. 
Området omkring outletcentret og kanalbyen giver mulighed 
for et varieret handelsliv, hvor store såvel som små lokale 
aktører har mulighed for at faldbyde varer.

Parkområdet Zollverein Ruhr. Det gl. rangerterræn er omdan-
net til parkområde. Mellem skinnerne er lagt grus til gangfl a-
der og stier. Planter vokser “vildt” op mellem skinnerne.  

Klub og restaurant med vandtrappe ved havnen i Lohals. Som i 
helhedsplanen er der her grønne kanter og en lav bebyggelse i 
nærheden af vandet. Vandtrappen giver café, børn m.v. mulig-
hed for at komme helt tæt på vandet.

Gangbroer gennem vådområde, Trekroner Roskilde. Broerne 
giver året rundt gående og cyklister mulighed for “tørskoede” 
naturoplevelser i et terræn, der ellers ikke altid er farbart.

Bypark i Edinburgh. Her blandes golf, sportsbaner, klassisk 
parkliv og legepladser. På den måde tilbyder byrummet et vari-
eret liv, der funktionsmæssigt spænder meget bredt. I Gedser 
kunne man forestille sig en varient, der kunne benytte havet 
og forbindelsen til remisen.
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EFTERSPØRGSELSANALYSE, SAMMENFATNING
Som en del af konkretiseringen af Gedser Helhedsplan er der 
foretaget en vurdering af efterspørgslen på de konkrete tiltag 
og aktiviteter i planen. Formålet er at vurdere indholdsdelen 
i Gedser Helhedsplan og dermed forsøge at sikre, at den for-
ventede efterspørgsel rent faktisk er til stede. Derved sikres 
det bedst mulige grundlag for, at helhedsplanen kan følges op 
med konkrete investeringer, der kan sætte fart på udviklingen 
i Gedser.

På baggrund af interview med eksperter inden for turismeud-
vikling samt erhvervs- og forretningsudvikling kan følgende 
væsentlige konklusioner fremhæves i forhold til efterspørgslen 
efter de konkrete tiltag i Gedser Helhedsplan:

• Gedser har i kraft af unikke beliggenhed store muligheder for 
at efterkomme efterspørgslen fra turister i både Danmark og 
Nordtyskland. Tiltagene i Gedser Helhedsplan imødekommer 
på fl ere områder denne efterspørgsel. Det er særligt naturo-
plevelserne, mulighederne for shopping, strand og Gedsers 
placering midt på ruten København-Berlin, som gør byen og 
helhedsplanens tiltag potentielt attraktive for turister på både 
det nordtyske og det danske marked.

• Efterspørgslen efter de konkrete tiltag i Gedser Helhedsplan 
vurderes overordnet at være interessante for de turister, som 
i forvejen er i området, dvs. danske og tyske sommerhus-
turister, som befi nder sig i nærheden. De fl este af tiltagene 
vurderes som interessante og spændende, da de appellerer 
bredt til turisternes interesser. Der er både natur, kultur, shop-
ping og badeferie. Sammenlagt vil tiltagene kunne skabe øget 
dynamik og liv i byen.

• Markedspotentialet i både Skandinavien og Nordtyskland kan 
udnyttes i endnu højere grad, hvis man udarbejder et koncept, 
som er unikt og enestående og derfor bliver en ‘reason-to-go’ 
for turister og besøgende i hele Skandinavien og Nordtysk-
land. Helhedsplanens tiltag omkring Factoryoutlet er et godt 
bud på et sådan koncept.

• Etableringen af et Factoryoutletkoncept skal udvikles, så 
det er unikt og enestående. Det kan være et koncept, som 
udvikles i samspil med de andre konkrete tiltag i Gedser Hel-
hedsplan. I dens rette form kan det blive lige præcis det tiltag, 
som kan være med til at løfte Gedser til et niveau, der gør det 
muligt at tiltrække investorer og besøgende. 

EFTERSPØRGSELSANALYSE

GEDSER 
HELHEDSPLAN 
ANALYSER

FÆRGETERMINAL ANALYSE

SCANDLINES
Der er - som et led i helhedsplanen - udarbejdet nedenstående 
analyse for Gedser-Rostock overfarten. 

Scandlines ønsker at fremtidssikre færgeoverfarten mellem 
Gedser og Rostock ved at muliggøre en forøgelse af kapacite-
ten og en effektivisering af færgedriften. Dette skal ske ved 
indsætning af to nye færger med to dæk, der begge kan lastes 
og losses med personbiler og lastbiler i to baner. 
De nye færger har en kapacitet svarende til maksimalt 96 last-
biler eller 450 personbiler og en samlet passagerkapacitet på 
1.500 passagerer. Overfartstiden med de nye færger vil være 
1:45 time + 15 minutter i havn. Altså samme sejlplan som 
med de nuværende færger, og antallet af afgange vil ikke blive 
forøget fra de nuværende 9-11 daglige afgange, men de nye 
færger vil forøge kapaciteten med en faktor på 2,3. 
Kapacitetsforøgelsen forventes at have en positiv effekt på 
bysamfundet i Gedser. 
Projektet indebærer en ombygning og omlæggelse af det eksi-
sterende terminalområde, således at terminalområdet indret-
tes til den forøgede kapacitet. 
Det eksisterende terminalområde er omfattet af lokalplan nr. 
44 for Gedser Terminalområde. Som følge af kapacitetsudvi-
delsen skal terminalområdet udvides i forhold til det lokalplan-
lagte område.
Inden for det lokalplanlagte område vil der ske ændringer i 
arealdisponeringen, idet opmarchområdet fl yttes fra øst til 
vest for remiseområdet, dvs. ind i det eksisterende jernbane-
område.
Den ændrede arealdisponering medfører, at opmarch og trafi k 
til/fra færgerne fremover vil ske i større afstand fra Gedser 
by. Dette vil reducere overfartens miljøpåvirkning af byen og 
forventes således at være til gavn for byens beboere. 

Guldborgsund Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes 
en lokalplan. Da terminaludvidelsen sker ind i et område, der 
er udpeget som Natura 2000 område, skal der udarbejdes en 
konsekvensvurdering for området. 

Da kapaciteten udvides med de kommende færger, vil termi-
nalområdet skulle indrettes således, at den ekstra trafi k kan 
afvikles og passagererne betjenes på passende vis. Projektet 
medfører således en ændring af de eksisterende faciliteter 
såsom færgelejer, opmarchareal, passagerlandgang, toldplads 
mv. og ikke etablering af yderligere aktiviteter i forhold til de 
nuværende. 

For at kunne modtage de større færger og nedsætte brænd-
stofforbruget uddybes sejlrenden ind til havnen. Færgeleje 
vest (Berth West) ombygges og udvides, så det er tilpasset de 
større færger, og samtidig ombygges det eksisterende færge-
leje 1 (Berth 1), så det kan anvendes som overliggerleje for de 
nye færger. 

Som i dag vil færgerne medtage gående passagerer, og af 
hensyn til disse etableres en passagerlandgang omfattende en 
trappe, en gangbro, en bevægelig passagerlandgang mv. 
Kapacitetsudvidelsen medfører bedre muligheder for at med-

tage cyklister, og der anlægges stier til cykelpassagerer inden 
for terminalområdet.
Der planlægges med en havnetid på 15 minutter. Inden for 
dette tidsrum skal færgerne tømmes, og nye køretøjer og 
passagerer skal nå ombord. Som følge heraf og på grund af de 
nye færgers indretning er det nødvendigt at etablere 2-spo-
rede ramper for lastbiler både til færgernes nedre hoveddæk 
samt øvre dæk. 
Opmarcharealet bliver på 16 baner à 3,3 meters bredde (2x8 
baner), check-in med 7 båse til billettering inkl. administration 
samt to toiletbygninger på hver 50 m2. Opmarchareal, drive 
in samt toiletbygninger etableres på det nuværende sporareal 
vest for det eksisterende terminalområde. 

For at sikre en god afvikling af trafi kken til og fra området 
omlægges ind- og udrejseveje til området vest for Scandlines 
areal. Afhængig af drøftelserne med Guldborgsund Kommune 
og Vejdirektoratet vil en rundkørsel/trafi kregulering blive 
indarbejdet ved indkørslen fra færgeterminalen til Gedser 
Landevej. 

Endelig etableres adgangsvej og terminalområde til passage-
rer ved ombygning af de eksisterende stationsbygninger/facili-
teter til toiletter, check in, venteområde mv. 
Personaleparkering påregnes fl yttet mod vest inden for ter-
minalområdet, således at personaletrafi kken ikke behøver 
at anvende området via Gedser by. I og med at personalet 
fremover vil ankomme direkte til terminalområdet ad Gedser 
Landevej, vil trafi kreguleringen op mod indkørslen/udkørslen 
til færgeterminalen lettes. 
Der etableres et nyt busområde ved stationsbygningen, og 
inspektionspladsen for skat og politi fl yttes til den nye indrej-
sevej. 

De øvrige ændringer af områdets indretning medfører des-
uden, at der skal etableres en ny adgangsvej til Remisen. 
Som en konsekvens af projektet bliver det nødvendigt at rive 
en lagerbygning ned, som er erklæret bevaringsværdig i hen-
hold til bygningsfrednings- og bevaringslovens bestemmelser. 
Bygningen ligger i det fremtidige tilkørselsområde til færgerne 
og kan derfor ikke integreres i den ændrede færgeterminal.
Dele af området vil – som i dag – blive indhegnet i nødvendigt 
omfang i henhold til de gældende regler omkring sikring af 
havnearealer. Offentligheden kan således ikke påregne at få 
adgang til hele området.
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

OFFENTLIGE INVESTERINGER
En realisering af Gedser Helhedsplan er forbundet med en 
række offentlige og private investeringer. De offentlige inve-
steringer vedrører de anlægsarbejder, der skal foretages for 
at tilvejebringe de fysiske rammer for realisering af Gedser 
Helhedsplan. Dernæst skal der fortages private investeringer 
i tilknytning til de udlagte byggefelter som fx hotel, butikker, 
erhverv, outletcenter mv. Tillige skal der foretages offentlige 
og/eller private investeringer i fx remise, kulturhus og sports-
faciliteter.

De større anlægsomkostninger er knyttet til ny lystbådehavn, 
ny kanal, ny strand, ny naturhavn, parkeringspladser samt 
etablering af rekreative områder. Det vurderes, at anlægsar-
bejderne kan realiseres for ca. 80 mio. kr. ekskl. moms. Disse 
omkostninger er eksklusive installationer i form af tilslutnings-
afgifter til vand, kloak mm. 

PRIVATE INVESTERINGER
De private investeringer i tilknytning til de udlagte bygge-
felter til etablering af fx hotel og restaurant, kontorerhverv 
og detailhandel, outletcenter vil koste ca. 135 mio. kr. ekskl. 
moms. Der skal dog her tages forbehold over for den endelige 
udformning og detaljering af byggefelter.

Ved siden af de offentlige og private investeringer vil der også 
skulle foretages en række investeringer i bl.a. et kulturhus, 
istandsættelse af remise og sportsaktiviteter. Disse inve-
steringer vil formentlig kunne fi nansieres i et miks mellem 
kommunale og private midler, hvor de private midler kan være 
relevante fondsmidler. Det er vurderingen, at disse investerin-
ger vil koste ca. 45 mio. kr. ekskl. moms.

Samlet set vil investeringsniveauet for realiseringen af Gedser 
Helhedsplan løbe op i ca. 260 mio. kr. ekskl. moms.

ØKONOMITURISME I GEDSER

ENDAGSTURISME
Både det danske sommervejr og behovet for underholdning 
indbyder til udfl ugter i nærområdet, og her er Gedser en 
oplagt mulighed. Også for danske og udenlandske turister på 
rejse i Danmark kan Gedser udvikles som et særligt mål på 
rundrejsen. For endagsturisten skal Gedser byde på kultur, 
natur, mennesker og oplevelser i et møde mellem land og 
vand. Man skal kunne købe røget eller frisk fi sk, dejlig ost, 
rodfrugter, salat og æblemost, en vase fra Holmegaard og en 
smart bluse, gå tur på havnen og i byen, bade fra bystranden 
og imponeres over de store færger og vindmøllerne i horison-
ten. Men samtidig kan naturen opleves urørt af mennesker. 
med kan se sæler, fugle og ikke mindst mærke de voldsomme 
naturkræfter på det udsatte sted.

Markedsføringen af endagsturismen kan ske i samarbejde med 
de store turismeaktører i regionen, herunder Scandlines.   

FLERDAGSTURISME
For at tiltrække fl erdagsturister skal nye overnatningsfacilite-
ter udvikles fra grunden. De særlige målgrupper for Gedser 
vil næppe i de første udviklingsforløb efterspørge traditionelt 
hotel eller vandrehjem.
Derimod er der gode muligheder for at udvikle særlige over-
natningsformer, som henvender sig til de særegne miljøer i 
Gedser; koncentreret om havnen og odden. Helhedsplanen 
peger på, hvordan der kan ske en omdannelse af eksisterende, 
utidssvarende helårsboliger til ferieboliger, både i området og i 
byen. På havnen kan der indrettes et mindre hotel og i kanten 
af byen kan der indrettes campingmuligheder, shelters m.v.

Tiltag for at tiltrække fl erdagsturisterne skal ske i et samar-
bejde mellem private grundejere i området, Guldborgsund 
Kommune, Visit Guldborgsund samt de nye private investorer, 
der vil komme til i forbindelse med udviklingen af helhedspla-
nens etaper.

KOMMUNEPLAN 2009-2021
Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet på baggrund af 
planstrategien og strategi for bæredygtig udvikling, som blev 
endeligt vedtaget af Guldborgsund Byråd den 6. maj 2008. 
Kommuneplanen angiver Byrådets overordnede mål for ud-
viklingen i Guldborgsund Kommune i de kommende 12 år og 
behandler bl.a. vigtige emner som ny byudvikling, erhvervsud-
vikling, detailhandel, offentlig service, sundhed, natur, fritid og 
kultur. Kommuneplanen er endvidere det overordnede plando-
kument, som sætter rammer for den fysiske udvikling i hele 
kommunen, herunder natur og miljøbeskyttelse, kulturmiljø 
osv. Planen omfatter både udvikling i byerne og på landet og 
hænger sammen med den samlede planlægning i Danmark og 
i Region Sjælland. Gedser By og Odde er medtaget i Kommu-
neplanen som et særligt og tværgående indsatsområde, der 
skal gennemføres af Guldborgsund Kommune for at sikre en 
langsigtet udvikling. 

Helhedsplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 
2009-2021, hvoraf det fremgår, at der gennemføres en særlig 
indsats for en langsigtet udvikling af Gedser By og Gedser 
Odde.

Gedser Helhedsplan er en retningsgivende plan. I helheds-
planen er der således fastlagt overordnede retningslinjer for 
anvendelsesforhold, byggemuligheder, funktioner i området og 
samspil med omkringliggende områder. Helhedsplanen er ret-
ningsgivende for den videre planlægning, herunder lokal- og 
kommuneplanlægning. Helhedsplanen kan således omsættes i 
projektplaner, efterhånden som det bliver aktuelt at realisere 
den.

LOV OM PLANLÆGNING
Hele Gedser ligger inden for Kystnærhedszonen, hvilket be-
tyder, at lokalplaner der giver mulighed for byggeri på højder 
over 8,5 meter, skal suppleres af en vurdering af byggeriets 
påvirkning af kystlandskabet.

ANDET
I forbindelse med helhedsplanens realisering vil der skulle 
udarbejdes lokalplaner eller rammelokalplaner, som fastlæg-
ger retningslinierne for det enkelte område. Samtidig skal det 
i hvert enkelt tilfælde vurderes, om der skal udarbejdes f.eks. 
miljøundersøgelser, forureningsundersøgelser, VVM undersø-
gelser/ screeninger, arkæologiske undersøgelser, detailhan-
delsundersøgelser jf. planloven.

Butikscentre er omfattet af krav om miljøvurdering og VVM. 
Arealer til nye butikker skal udlægges i bymidten. Placeringen 
af et outletcenter i delområde 6 forudsætter en ændring af 
bymidtens afgrænsning i kommuneplanen på baggrund af den 
statistiske metode, som Miljøministeren har vedtaget.
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