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Vedr. forudgående høring om kommuneplantillæg for Godsbaneterrænet på 

Vesterbro 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har 

gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. 

 

Museet har tidligere sendt en beskrivelse af området og redegjort for dets 

bevaringsværdier. Denne kan også ses her: Centralværkstedet på Otto Busses Vej 

(kk.dk) 

 

Der er tale om industrielt kulturmiljø på størrelse med næsten 20 fodboldbaner centralt i 

København. Området udgør med sine grønne oaser, velbevarede værkstedsbygninger, 

store vognhaller, samt den lille enklave af arbejder- og funktionærboliger, Den Gule By 

(også kaldet Kineserbyen), en by i byen – et organisk hele, hvor hver del har betydning. 

 

Det er vigtigt, at man ved udviklingen af området tager hensyn til områdets helt 

særegne kulturhistorie. Der er tale om et bevaringsværdigt kulturmiljø og også udpeget 

som nationalt industriminde. Det er således ikke kun bygninger, der bør indtænkes, men 

i lige så høj grad de kulturhistoriske spor, som banelegemer, varmerør, skydebroer og 

områderne mellem bygningerne. Området har skulle have plads til stort maskineri, der 

skulle bevæge sig mellem bygningerne og en for høj bebyggelsesprocent og fortætning 

af området vil sløre denne del af historien. Det samme gør sig gældende for de 

forslåede højhuse. 

 

Selvom det er en svær balancegang mellem at bevare den kulturhistoriske 

fortælleværdi og udvikle et moderne byområde, der lever op til nutidens standarder, er 

der en forhåbning om, at Jernbanebyen udvikles med omtanke, så der tages hensyn til, 

at de enkelte dele har betydning for forståelsen af hele kulturmiljøet, så den ønskede 

fortælling om bydelen ikke risikerer at gå tabt, i takt med områdets forandring.  

Området har tidligere være kyst/kystnært og de øverste lag består af opfyld. Som i 

tidligere anbefalinger vedr. området, anbefaler museet forundersøgelse ved de koter 

der rammer gammel havbund og/eller kyststrækningen. Det vil derfor være nødvendigt 

at få nærmere informationer om det planlagte byggeri, før der kan tages stilling til en 

eventuel påvirkning af fortidsminder ved byggeriet og dermed nødvendigheden af en 

forundersøgelse. 

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske 

levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil 

museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden 

bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive 

standset midlertidig (jf. museumslovens § 26).  

 

https://cphmuseum.kk.dk/artikel/centralvaerkstedet-paa-otto-busses-vej
https://cphmuseum.kk.dk/artikel/centralvaerkstedet-paa-otto-busses-vej


 

   
 

Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af 

kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets 

iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på 

projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som 

regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde. 
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