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Høringssvar fra grundejerne, DSB 
Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme. 
 
 
Med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Kommuneplan 2019 for Københavns 

Kommune d. 27. februar 2020, kickstartede vi grundejere en særdeles ambitiøs 

udviklingsproces. Vi var fra første færd åbne omkring, at vi gik til arbejdet med store 

ambitioner om at skabe en ny, fantastisk bydel til gavn for alle københavnere og i 

respekt for de detaljerede rammer der fremgår af KP19. Netop derfor har vi fra første 

dag prioriteret en yderst omfattende dialog og inddragelse, hvor vi har tilskyndet debat 

og udveksling af ideer og forventninger med så mange som muligt. Vi anerkender, at 

der er knyttet mange håb og drømme op på dette 365.000 kvm. store udviklingsareal 

og via åbenhed, dialog og inddragelse, har alle haft (og har fortsat) mulighed for at 

komme til orde og i dialog med os grundejere. Vi har lyttet og i en kontinuerlig 

udviklingsproces inddraget inputs og erfaringer fra alle sider.  

 
Nedenfor opridser vi vores bemærkninger til Københavns Kommunes spørgsmål i den 

forudgående høring, samt refleksioner over de dialoger vi fører med interessenter og 

borgere. 

 

En udviklingsproces med stor vægt på dialog med offentligheden 

Fra grundejernes side er vi i løbende dialog med offentligheden via flere kanaler: Vi 

har haft en tæt og produktiv dialog med en lang række lokale aktører i en såkaldt 

interessentfølgegruppe, både før og under arkitektkonkurrencen - bl.a. Kgs. Enghave 

Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg, naboer og foreninger. Vi har på disse møder vist 

rundt i området, svaret på spørgsmål og taget imod deres input og gode ideer, som 

efterfølgende er videregivet til de fem konkurrerende arkitektteams på workshops 

både før arkitektkonkurrencen gik i gang, men også på workshops med de fem 

arkitektteams undervejs i konkurrencen.   

 

Vi har også oprettet en såkaldt visionsfølgegruppe, bestående af en lang række 

fageksperter inden for vidt forskellige brancher – eks tech, mobilitet og 

bæredygtighed. De fik til opgave at udfordre os og komme med ny input baseret på 

hver deres særlige indsigt og ekspertise. Det gjaldt eksempelvis inden for hurtigt 

udviklende områder som retail og indkøb, mobilitet og privatbilisme og grøn, 

bæredygtig teknologi.  

 

Tidligt i processen afholdt vi desuden en åben idefase, der blev annonceret i både 

dagspresse og på sociale medier, hvor vi opfordrede privatpersoner, foreninger og 
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virksomheder til at indsende forslag og konkrete ideer til fremtidens Jernbanebyen. 

De blev efterfølgende alle samlet i et kompendie og indgik som en del af 

konkurrencematerialet, der blev udleveret til de fem konkurrerende arkitektteams. Det 

findes ligeledes på vores hjemmeside i dag.  

 

Vi formidler løbende den igangværende udvikling på Jernbanebyens hjemmeside 

(www.jernbanebyen.dk), hvor man også kan finde alt materiale relateret til 

eksempelvis arkitektkonkurrencen.  

 

Gratis bydelsvandringer har vist sig at være særdeles velbesøgte og her kommer vi 

snart til at annoncere flere ture for alle interesserede. 

 

Den foreliggende helhedsplan er det foreløbige resultat af en meget lang, meget åben 

og særdeles transparent proces. Alle der har været interesserede i at blive hørt er 

blevet hørt, og alle der har banket på, er blevet inviteret indenfor.  

 

Bærende principper i arbejdet med en helhedsplan for Jernbanebyen 

Med Jernbanebyen tegner der sig et visionært billede af noget helt nyt: En meget 

grøn og blandet bydel, en delvis bilfri bydel, en skøn blanding af gammelt og nyt, en 

miljøvenlig og bæredygtig bydel, hvor ambitionen er, at både området og de enkelte 

bygninger lever op til DGNB-guld standard. En bydel med stor variation i boligtyper, 

bygningshøjder og arkitektur.  

 

Vi lever op til kommuneplanens krav om 9-12 hektar grønt og netop det grønne 

element er en vigtig signatur for Jernbanebyen. Det grønne bæres af en kombination 

af større parkarealer, mindre lommeparker, grønne sportsarealer og ikke mindst et 

grønt væv, som muliggøres af bydelens specielle infrastruktur med bilfri gadeforløb og 

et net af grønne gang- og cykelstier.   

 

Jernbanebyens højhuse danner et naturligt port-motiv eller ankomstpunkt til 

Jernbanebyen. De danner en overgang fra de høje bygninger langs Kalvebod Brygge 

til en skala, der mod syd er tilpasset den nye bebyggelse langs Vasbygade og mod 

nord tilpasset de bevaringsværdige industribygningers beherskede skala. 

Koncentrationen på dette specifikke sted, hvor vind, skygge og udsigtsforhold ikke 

påvirker den omkringliggende by, skaber udover udsigtsarealer også grobund for flere 

og større, sammenhængende grønne arealer i Jernbanebyen.   

 

Hvis ambitionerne i team Cobes helhedsplan bliver realiseret, bliver Jernbanebyen en 

helt unik bydel i sin egen ret – ikke en del af Vesterbro og ikke en del af Kgs. 

http://www.jernbanebyen.dk/
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Enghave, men en bydel, der først og fremmest udvikles for de mange nye beboere 

der kommer til at bo her. Men samtidig bliver Jernbanebyen med de transformerede 

DSB-bygninger, det historiske vingesus og særlige stemning, en attraktion for alle 

københavnere og som på sigt kommer til at binde det gamle Vesterbro sammen med 

de nye bydele langs havnefronten. Desuden bliver der tale om en bæredygtig og 

blandet bydel med mange nye boligformer, en delvist bilfri bydel med bedre plads til 

de bløde trafikanter end nogen anden bydel i København, og en bydel som med 

transformerede DSB-bygninger med nye funktioner vil bære tydeligt præg af den 

jernbanekultur, som udgør det historiske ophav og bidrager til områdets særlige sjæl 

og karakter. Vi arbejder desuden sammen med HOFOR om at planlægge en 

bæredygtig energiforsyning for bydelen og vi ønsker at arbejde bæredygtigt med 

materialer ved at bevare mange bygninger, fremme genbrug af materialer fra 

bygninger, der nedrives og skabe muligheder for træbyggeri. Kort sagt en helt unik 

bydel.  

 

Refleksioner over centrale temaer 

Vi har noteret os, at Københavns Kommune i forhøringen rejser en række 

debatspørgsmål om udviklingen af Jernbanebyen, som også afspejler nogle af de 

dialoger vi løbende har ført med interessenter og borgere. Nedenfor følger 

grundejernes refleksioner over inputs fra offentligheden og hvordan de kan indgå i 

den videre udviklingsproces. 

 

Bygningstyper og højhuse 

Grundejerne ønsker at skabe en blandet bydel med boliger, erhverv og offentlige 

funktioner. Vi ønsker, at Jernbanebyen kommer til at rumme en stor andel boliger, i 

overensstemmelse med politiske ønsker. Ønsket om en høj boligandel, og dermed 

også et betydeligt antal almene boliger, er en væsentlig baggrund for ønsket om at 

Jernbanebyen udpeges som transformationsområde. 

 

Vi noterer os fra dialog med borgere og interessenter, at der er en interesse for at 

arbejde med en stor variation i boligtyper i Jernbanebyen. Her tager vi afsæt i, at der 

planlægges for 25% almene boliger, og vi vil i en senere fase vurdere mulighederne 

for at arbejde med eksempelvis bofællesskaber. 

 

En af de væsentlige kvaliteter i team Cobes helhedsplan er desuden, at den rummer 

en stor variation i bygningshøjderne, som afspejler Jernbanebyens bymæssige 

beliggenhed såvel som de lokale hensyn, der skal tages til eksempelvis Den Gule By, 

BaneGaarden og bevaringsværdige bygninger. Team Cobes helhedsplan rummer 

således en variation fra vest, hvor bygningshøjderne er lave ved Den Gule By og 
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BaneGaarden mod øst, hvor Cobe ud fra en analyse af den bymæssige kontekst 

peger på, at højhuse kan markere en bymæssig afslutning på det bymæssige strøg 

fra Indre By ud langs baneterrænet og samtidig markere et tydeligt ankomstpunkt. Vi 

vil lægge op til et meget tæt samarbejde med Københavns Kommune om 

plangrundlaget for dette trafikale og byarkitektoniske vigtige ankomstpunkt. Variation i 

bygningstyper og højder anser vi for en væsentlig kvalitet i helhedsplanen, som 

skaber en spændende variation i bydelen. 

 

Forbindelser til den omkringliggende by 

Jernbanebyens beliggenhed og det forhold, at bydelen er omkranset af infrastruktur, 

betyder, at bydelen i dag fremstår som en ø. Som grundejere ønsker vi at 

forbindelserne til den omkringliggende by styrkes, men det skal ske afbalanceret set i 

forhold til projektets samlede økonomi. Vores udgangspunkt er, at der er et stort 

behov for at binde Jernbanebyen sammen ved en forbindelse over CMC (Metroens 

Klargøringsanlæg), som indgår i vores planer. I takt med at Jernbanebyen udbygges, 

vil der desuden være behov for at forbedre kapacitet og kvalitet i den cykel- og 

fodgængertunnel, der forbinder Jernbanebyen og Enghavevej ved Den Gule By. 

Jernbanebyens kobling til den omkringliggende by øst og syd for Vasbygade ser vi 

som udgangspunkt bedst håndteret ved at styrke forbindelserne i niveau, bl.a. fordi vi 

vurderer, at det er meget vanskeligt at indpasse broer og rampeanlæg i 

bebyggelserne på begge sider af Vasbygade, uden at det medfører gener for 

nuværende og fremtidige beboere. 

 

Vi noterer os også, at der blandt interessenter og nogle borgere er et stort ønske om 

en broforbindelse mellem Vesterbro (Ingerslevgade) og den nordlige del af 

Jernbanebyen. Vi ønsker at arbejde videre med at undersøge, om der i planen for 

Jernbanebyen kan reserveres areal til at denne bro kan lande i Jernbanebyen. 

Omkostningsniveauet for det samlede anlæg er samtidig så højt i kraft af broens 

længde og store, tekniske kompleksitet, at vi som grundejere ikke har mulighed for at 

finansiere denne forbindelse. 

 

Grønne arealer og plads til idræt 

Det grønne spiller en markant rolle i helhedsplanen for Jernbanebyen. Vi lever op til 

kommuneplanens krav om 9-12 hektar grønt og etablering af boldbaner, og har i 

valget af team Cobes helhedsplan samtidig lagt stor vægt på at imødekomme nogle 

af de ønsker, der har været til at skabe et samlet område med boldbaner og 

tilknyttede faciliteter, som samtidig ligger i sammenhæng til byens fremtidige skole. 

Derfor rummer helhedsplanen flere store, grønne områder med hver sin funktion; 
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Baneparken som samler fodbold, idræt og bevægelse, Lokomotivparken, som bliver 

den store, offentlige park osv. 

 

Der er i offentligheden et ønske om en meget stor andel grønt i Jernbanebyen. Med 

team Cobes helhedsplan lever vi op til kommuneplanens krav og har fundet en ny 

balance mellem at skabe en tæt, bæredygtig by, der samtidig er meget grøn. 

Vi noterer os også, at der blandt borgere og interessenter er en stor interesse for at 

dyrke den særlige natur der er i Jernbanebyen og som kan udvikles hér, så 

biodiversiteten får plads i den nye bydel. Vi gennemfører derfor registreringer af natur- 

og dyrearter og ser frem til at gå i dialog med Københavns Kommune og 

offentligheden om hvilke kvaliteter der kan skabes i de grønne områder i den nye 

bydel. Forudsætningen vil være, at det sker inden for rammerne af kommuneplanens 

krav om 9-12 hektar grønt. 

 

Delvis bilfri bydel 

Med helhedsplanen for Jernbanebyen lægger vi op til at skabe en delvis bilfri bydel, 

hvor cyklister og gående præger bybilledet, og hvor store områder vil være bilfri. Vi 

deler Københavns ambitioner om at planlægge for en bydel med færre biler. 

Vores klare udgangspunkt er, at vi skal planlægge for en delvis bilfri bydel. Vi mener 

der skal arbejdes for en balance, der sikrer, at så få som muligt kører i bil, og at de få 

biler som ankommer til Jernbanebyen parkeres i parkeringshuse, som samtidig 

fungerer som støjskærme mod Vasbygade. 

 

Vi noterer os fra dialogen med borgere, interessenter og på bydelsvandringerne, at 

der er mange praktiske spørgsmål til, hvordan en delvis bilfri bydel kan fungere i 

dagligdagen. Bliver det muligt at køre ind i bydelen, hvis man er 

bevægelseshæmmet? Kan man parkere i bydelen, hvis man er håndværker? Kan 

man parkere i rimelig afstand fra skolen, hvis man som bedsteforældre skal se 

skoleteater? 

 

Vi opfordrer til, at der med planlægningen af en delvis bilfri bydel findes en balance, 

hvor der vises lydhørhed over for borgere og virksomheder med særlige behov.  

 

Opfordring: Fasthold fokus på intentionerne i team Cobes vinderforslag 

Vi grundejere planlægger at fortsætte den åbne dialog med og inddragelse af borgere 

og andre interessenter. Vi ønsker desuden et tæt og produktivt samarbejde med 

Københavns Kommune om at videreudvikle helhedsplanen fra team Cobe, som er 

blevet til på baggrund af et oplæg, som grundejerne har udviklet i et tæt samarbejde 

med de relevante forvaltninger i Københavns Kommune og med inddragelse af 
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synspunkter fra den foreløbige interessentinddragelse Planen lever på alle måder op 

til alle de kvalitative rammer der er sat i KP19 med hensyn til bl.a. det grønne, 

bæredygtighed, bevaring, mobilitet - og mere til.  

 

Giv os mulighed for at realisere drømmen om en enestående bydel, og stol på, at vi 

lytter til - og balanceret implementerer de gode ideer der formidles - således at flest 

muligt bliver tilgodeset inden for de rammer Jernbanebyen realistisk formår at rumme. 

Det vil i sidste ende komme hele København til gode. 

 


