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“Montage”

Oprindelse:
Fra fransk montage, afledt af monter ‘opsætte, 
indrette’.

Betydning:
1. Kunstnerisk eller journalistisk fremstilling der 
udgøres af en række mindre, ofte forskelligartede 
enheder

1.a Grafisk opsætning af tekst eller billeder

2. Det at samle, fastgøre eller færdiggøre noget

3. Film: Klipning
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Når jeg betragter arkitektur fascineres jeg af dets 
sammensætning, dets konstruktion. Når arkitekturen 
er god, er den forståelig, klar og aflæselig. Det er dens 
tektonik, jeg drages af. Hvordan en samling bliver til 
en sanselig oplevelse. Hvordan patina, stoflighed og 
taktilitet bliver arkitekturens særpræg.

Arkitektur, som produktet af en sammenføjning af 
elementer, opleves anderledes levende og sansbar, når 
disse ikke skjules. Jeg betages af at betragte arkitektur 
systematisk, som en opbygning eller et hierarki. At den 
først er struktur, dernæst en kultur.

Særligt i industribyggeri finder jeg denne fascination 
af konstruktionens læsbarhed; den er delvist nostalgisk 
fra industriens storhedstid, delvist moderne fra det 
kontemporære, præindustrielle byggeideal.

Et sted, hvor jeg finder kombinationen af disse forhold 
interessant er på Otto Busses Vej i København, som i 
daglig tale er ordet for de gamle jernbaneværksteder. 
Her findes eksisterende industribygninger i al sin 
storladenhed, og nye interesser om fortætning af 
området blomstrer blandt flere af byens aktører. Jeg 
ser områdets potentiale som bestående af to elementer:  
Dels at mindes en storslået industriarv, som jeg ser af 
høj bevaringsværdi. Og dels som at transformere en 
arkitektur efter et samtidigt præindustrielt byggeideal, 
som for mig at se har en høj æstetisk værdi.

P R O L O G
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1.1

I Københavns sydvestlige del ligger De Danske Stats-
baners (DSB) gamle centralværksteder: Otto Busses 
Vej. Området, på størrelse med det indre Vesterbro, 
afgrænses af Dybbølsbro, Enghavevej, Ingerslevsgade 
og Teglholmen, men har kun to små indgange, da en 
flod af togskinner indrammer hele området. Det er 
vitterligt en lomme i byen. Her har man i et århundre-
de repareret togvogne.

Man finder store industrihaller, der kan rumme de 
lange togsæt, et vandtårn, en lund med høje træer, et 
villakvarter til arbejderne, magasinbygninger, en remise 
og disse karakteristiske værkstedsbygninger med shed-
tage; fuldmurede i rød teglsten og med indvendige stål-
kontruktioner til at klare store spændvidder.

Megen af DSB’s drift på området er flyttet til det nye 
hovedkvarter i Høje Taastrup, og da man agter at flytte 
helt ud af Otto Busses Vej i de kommende år, står med en 
attraktiv byggegrund i hænde.

Otto Busses Vej vil ifølge en lokalplan i den følgende år-
række gennemgå midlertidige forandringer indtil det 
i 2023 vil blive udstykket til permanent bymæssig ud-
vikling.

Da det er et relativt afskåret område arbejdes der, istemt 
af lokalplanen, på mere tilgængelighed til stedet. Der er 
planer om en gang- og cykelbro fra Vesterbro suppleret 
af en tværgående “grøn rute” gennem området. I den sy-
dligste del etableres et metroklargøringscenter i forbin-
delse med den kommende ringbane, “Cityringen”.

S I T U A T I O N
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1.2

Problematikken opstår i de mange aktører og interess-
er, der er omkring stedet. Vesterbros lokaludvalg har 
et ønske om rekreative tiltag grundet mangel på disse 
på Indre Vesterbro. DSB vil vide, at de ejer en meget 
attraktiv byggegrund i byen og tænker lukrativt. Her-
til kommer den generelle boligmangel i København.

Mange af de eksisterende bygninger er af Kulturstyrelsen 
blevet fredet eller vurderet af høj bevaringsværdi og ud-
peget som en del af det nationale industriminde. Derfor 
tvinges man til en stillingtagen til nye anvendelser. En 
bygningstransformation bliver aktuel.

I lokalplanen skrives der: “[...]at tomme bygninger og 
omgivende ubebyggede arealer kan udnyttes til andre 
formål end tekniske anlæg, fx kulturelle formål. [...] 
Teknik- og Miljøforvaltningen kan tillade, at eksister-
ende tomme bygninger og omgivende ubebyggede ar-
ealer anvendes til mindre fremstillingsvirksomheder, fx 
kreative erhverv, samt kollektive anlæg, sports- og fritid-
sanlæg, museer, gallerier, koncertsale, kulturhuse med 
mulighed for at afholde messer, udstillinger, konfer-
encer og lignede, restauranter og miljømæssige service-
funktioner. Der vil ikke kunne opføres ny bebyggelse 
til ovennævnte formål [...]”. Til ny bebyggelse af andre 
formål forbeholdes en bebyggelsesprocent på max. 40.

Området har igennem det sidste århundrede været 
genstand for en meget ressourcetung industri, der har 
forårsaget megen forurening. Det anslåes, at der skal ud-
graves mere end to meter ved eventuelt nybyggeri.

P R O B L E M A T I K
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Området er kun tilgængeligt via to indgange fra den 
sydlige del, nemlig Vasbygade, der ender i den blinde 
Otto Busses Vej. Endvidere findes en underføring fra En-
ghavevej i vest, der faciliterer fodgængere og cyklister.

Et ønske om nybyggeri vanskeliggøres af eksisterende 
bygninger, hvoraf mange er fredet eller af høj bevar-
ingsværdi. Et muligt program for bygningstransforma-
tion fastholdes til førnævnte formål jævnfør lokalplanen.

Min opgave arbejder primært med den eksisterende 
bygningsmasse og med dennes interne forbindelser 
gennem eventuelle additioner. Begrebet montage brug-
es til at selektere mellem forskellige scenarier for områ-
det. Scenarierne kan udfolde sig på forskellige tidspunk-
ter i områdets udvikling.

Opgaven er for det første at anskue og kortlægge den ur-
bane sammenhæng. For det andet at udpege tre forskel-
lige nedslag i en mere bygningsnær skala. Denne frem-
stilling af forslag bruger montagen som model, såvel på 
både byen som på bygningen.

Bevaringsværdi bebyggelse

Øvrig bebyggelse på sitet

Omkringliggende bebyggelse
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S

M

Eksistrende S-togs stationer

Fremtidigt Metro-stop ved Cityringen

Metroklargørings- og eftersynscenter

Kommende Metro-linje

Eksisterende stiforbindelser

Fremtidige stiforbindelser

Fremtidige trafikale forbindelser
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1.3

De første bebyggelser på området stammer fra det 
første årti i det 20. århunrede med hovedarkitekt Hein-
rich Wenck i spidsen, og man forsætter stødt byggeriet 
indtil midt 30’erne. Indtil midten af det 19. århundre-
de er hovedparten af området en del af havnebassi-
net og er altså rent geologisk en landopfyldning. Man 
anlægger her grundet en ny jernbaneforbindelse via 
Valby og man flytter banedæmningen fra det vi idag 
kender som Sønder Boulevard.

Det besluttes at flytte de københavnske baneanlæg i 
forbindelse med etableringen af Københavns anden 
hovedbanegård, som ligger omkring den nuværende 
Palads biograf, nemlig Vesterport Station i dag. Den nye 
banegård indvies i 1864, og dermed forsvinder betydnin-
gen af det eksisterende baneterræn. I starten af det 20. 
århundrede etableres den tredje og nuværende hoved-
banegård, som indvies i 1911, og Otto Busses Vej bliver 
interessant grundet massiv opfyldning ud for Kalvebod 
Strand. I perioden 1895 til 1901 etableres en ny gods-
banegård, og dermed starten på det store område.

Værkstederne omfatter alt fra elværksted, jernmagasi-
net, kraftcentral, lokomotivremise, lyntogshal, portner-
hus, metalværksted, smedier og trælager. I dag er det 
meste af DSB’s aktivitet på stedet fraflyttet, og man lejer 
mange af lokalerne ud til mindre, kreative virksomhed-
er, værkstedsentrepriser og en eventvirksomhed.

H I S T O R I E
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Et lokomotiv forlader Københavns
Hovedbanegård, som vi kender den i dag:

Et grundlag for Otto Busses Vej.
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Otto Busses Vej er anlagt efter tilgængeligheden til 
banelegemet, Københavns største jernbaneindføring. 
De lange haller er arrangeret parallelt med denne 
skinneflod, sådan at togsæt og lokomotiver, via en 
remise, nemmest kunne få adgang til reperationsfaci-
liteterne. Imellem og omkring lokomotivværkstedet 
og vognværkstedet, de to største bygninger på områ-
det, etableres løbende diverse opbevaringsmagasiner, 
smedier og værksteder til specikke formål.

Hovedparten af bygningerne på Otto Busses Vej er fuld-
murede i rød teglsten. Bygninger er raffineret detaljere-
de med gesimsbånd og buestik. Shedtagene er overve-
jende af den oprindelige trækonstruktion (med enkelte 
rekonstruktioner pga. råd) og trækbånd i støbejern. 
Oprindelige træporte og -vinduer er udskiftet med plas-
tic og aluminiumsvinduer. Senere er tagene efterisoleret 
med mineraluld og tagpap, hertil diverse ventilationsan-
læg samt plastictagrender.

Stedet og bygningerne synes dags dato udefra tilgroede 
og slidte, til dels grundet den manglende aktivitet på st-
edet i dag og til dels områdets tidligere virke. Det er pa-
tineringen af de oprindelige materialer og de originale, 
indvendige konstruktioner, der giver stedet sin arkitek-
toniske slagkraft.

Repetitionen af de lange reperationshaller signalerer, 
gennem sine nordvendte lysindtag og de blottede sam-
linger, et storslået industrivirke. De mindre magasinbyg-
ninger og smedier, sirligt udført som enkeltkomponen-
ter på området, indskriver sig ligeså fornemt i den større 
organisering, grundet deres ligeså opmærksomheds-
vækkende arkitektoniske statur.

A R K I T E K T U R

1.4



23







26



27



28

Besvarelsen vil pege på genanvendelsesmuligheder 
for bygningerne på Otto Busses Vej. Opgaven ønsker 
at registrere bygningsprincipper og kortlægge mulige 
transformationstiltag i eksisterende byggeri samt byg-
ningsaddition af permanent karakter.

Besvarelsen ligger vægt på arkitekturen, forstået som et 
tektonisk, realiseret værk, og er ikke en helhedsplan for 
området. Opgaven indskriver sig i dette scenarie.

Møntet på begrebet montage vil besvarelsen foreslå 
øvelser vekslende mellem ‘byen’ og ‘bygningen’. Den vil 
pege på indbyrdes forbindelser på området [bygning], 
såvel som disses bymæssige kontekst [by]. Omend disse 
interne og eksterne forbindelser må omfattes som en in-
tegreret del af de foreslåede øvelser, ligger opgaven sit 
fokus på den byggetekniske løsning: Transformationen.

Det er intentionen at arbejde på disse to niveauer, hvoraf 
byen er et samlet scenarie af den bymæssige transfor-
mation. Herunder identificeres tre specifikke bygninger  
eller bygningsdele på området, hvor der arbejdes i en 
mere bygningsnær skala, som beskriver tektonik og 
konstruktion. Montagen skal i forhold til dette arbejde 
ses som en model for at selektere og systematisere disse 
løsningsforslag.

P R O B L E M -
F O R M U L E R I N G

2.0
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Besvarelsen er arkitektonisk. Intentionen er en still-
ingtagen og en transformationsholdning til det eksis-
terende bygværk. Montagen er det metodologiske 
greb, der bruges til at italesætte den betydning, som 
den bevaringsværdige industriarv har i transforma-
tionsarbejdet, og samtidig til at tilføre nutidens præin-
dustrielle byggeideal.

Med afsæt i Otto Busses Vej ønsker jeg at skabe nye ram-
mer for området med et fokus på bevaring af det indus-
trielle minde. Nye anvendelser af værkstedsanlæggene 
kræver et arkitektonisk løft, men uden dog at overse 
dets tidligere virke. Jeg ser dets præg og slitage som en 
kvalitet, og samtidig som en inspirende ressource til ny-
byggeriet.

Jævnfør åbningscitatet af Peter Zumthor, ønsker jeg at 
arbejde med struktur og tektonik, som en undersøgelse 
af hvad disse bygninger egner sig bedst til. Lokalplanen 
belyser genanvendelsesmuligheder og nye bygnings-
funktioner, hvilke er rammer, opgaven vil udvikle sig eft-
er. Ydermere erklærer jeg struktur, så kultur.

Struktur skal forstås som et arkitektonisk realiseret værk. 
Den er en udveksling mellem det tektoniske niveau, dvs. 
samling og stoflighed, og det fænomenologiske niveau, 
nemlig lys og funktion. Transformationen handler altså 
om en teknisk løsning, der influerer et rum, som opleves. 

Lokalplanen er blot en vejledende manual i mit forløb, 
hvorfor der kan træffes beslutninger udenfor dennes 
rammer.

I N T E N T I O N

3.1
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Projektet er at genbruge bygningerne og at følge en re-
alistisk lokalplan for programmet af området på Otto 
Busses Vej. Derfor: Potentielle funktioner for genanven-
delse listet her:

 Galleri
 Museum
 Kontorareal
 Madhus
 Sports- og rekreativitetsareal
 Kulturhuse
 Auditorium
 Service- og teknikfaciliteter
 Konferencecenter
 Kantine
 Plantefabrik
 Erhvervsskole

Generelt, hvad angår byplan for området, finder jeg en 
firkløverstruktur vital for udviklingen af stedet, hvoraf 
jeg, jævnfør transformationsholdning og lokalplan, læg-
ger vægt på de tre sidstnævnte:

 Bolig
 Erhverv
 Uddannelse
 Kultur

P R O G R A M

3.2
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Projektet udarbejdes over tre faser:
Blik, Kast og Projekt.

Den første fase vil være en områdeanalyse, der sigter 
efter at kortlægge væsentlige steder på Otto Busses Vej, 
som vil være grundlag for det resterende forløb. En 
værdisætning og opmåling af de relavante bygninger, 
der ønskes transformeret, der beskriver den nye bydel 
med dens potentialer for tilgængelighed og fortætning. 
Her foretages det nødvendige arbejde med byen og 
denne som kontekst til området.

Den anden fase tegner det første udkast, hvor der 
vil knyttes program og funktion til den pågældende 
transformation og addition. Denne fase vil være mere 
bygningsnær: her er der fokus på bygning og tektonik. 
Montage er en produktionsmetode, hvormed et felt af 
tegninger konstrueres. Feltet udgøres af et sidordnet 
tegningssæt, der illustrerer de tre nedslag på området.

I den tredje fase samles det arkitektoniske greb og 
transformationsholdning til forslag, som afspejler 
programmets intention. Der udarbejdes et felt af 
tegninger, mens der særligt lægges vægt på arbejdet 
med nødvendige modeller, som forklaring af projektet 
og de tektoniske løsninger.

Et motiv jeg ønsker at arbejde med er felt: En montage af 
nedslag på et område, hvor transformationen, gennem 
et tektonisk studie, kan bruges flere steder. Principper.

P R O C E S

4.1
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Begrebet montage bliver en produktionsmetode, der 
består af en sammenstilling af forskellige tegningsen-
heder, som gennem fragmenter beskriver dele af en 
helhed uden dog at udgøre en sådan. Feltet skal ikke 
forstås som en helhed, men snarere som en arkitek-
tonisk velbegrundet, dog principielt arbitrær samling 
af enheder.

Der udpeges tre scenarier, som inddeles og analyseres 
både som en teknisk løsning [tektonik] og som en rum-
lig [fænomenologi]. Altså, hvordan bygges og forklares 
transformationen, og hvordan opleves den. Montagen 
bruges to-delt som en analyse af byen og bygningen.

Projektet udvikles som et felt af tegninger i en sidordnet 
opstilling, således at al materiale i princippet kan sam-
les som ét værk i samme format; som et katalog eller en 
manual. Nogle tegninger vil givetvis springe formatet, 
men altid proportionelt. Formatet bliver bestemmende 
for tegningens skalatrin, men der vil fortrinsvis blive ar-
bejdet med tre forskellige; by, bygning, byggeteknisk.

I den byggetekniske skala fokuseres der på en tektonisk 
løsning, hvor bygning beskriver en rumlig organisering, 
mens by betegner områdeforhold.

Selve ophængningsplanen skal ligeledes ses som en 
montage; en række udsnit sat i sammenhæng. Jeg vil 
efterstræbe at organisere ophænget systematisk, eksem-
pelvis efter mine tre skalaer og de to begreber, fænome-
nologi og tektonik. Endvidere er alle tegningerne num-
mereret med tilhørende tegningsliste.

M E T O D E

4.2
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Tegning
Område og kontekst 1:500
Udvalgte bygninger i 1:50
Detaljer og tektonik 1:5

Model
Tektoniske studier i 1:20
Materialeprøver

Format
Det overvejende tegningsformat er A3 - et tegningformat 
som kan katalogiseres som et slags opslagsværk. Dette 
format skal ses som en måde at opsætte montagen på. 
Der vil fremligge en tegningsliste herfor. Udvalgte teg-
ninger vil være i et ukurant format, såsom situationsplan.

Rumlige illustrationer
Visualiseringer og modelfotos af hhv. interiør og ek-
steriør anvendes til at italesætte og undersøge projektets 
sansebårne kvaliteter, såsom lysforhold, farve og mate-
rialeholdning. Det er samtidigt et ønske at arbejde i ak-
sonometri til at beskrive bygningernes rumlige organise-
ring og tekniske løsninger.

Katalog
Opmålingstegninger, fænomenologiske registreringer 
og skitser, systematiske fotograferinger, værdisætninger, 
referencer og øvrig proces samles i kataloger, som et 
arkiv der udvikler sig løbende med projektet.

Skalatrin er vejledende og kan ændres fortløbende ig-
ennem projektets proces. Der tager ligeledes forbehold  
for, at A3 formatet bliver til A2.

A F L E V E R I N G

5.0
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På de følgende sider vil der blive udpeget fem bygninger 
på Otto Busses Vej, der vil blive relevante for opgavebes-
varelsen. Der tages forbehold for, at der kan vælges an-
dre bygninger under arbejdsprocessen.

B Y G N I N G S -
G E N N E M G A N G

8.0



Alle bygnignerne beskrevet i det kommende afsnit er 
af fredet status. Fire af dem udgør en del af de ældste 
bygninger på området fra starten af 1900-tallet, mens en 
enkelt nyere bygning er fra 1939.
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O B V 0 1 4
Vognværkstedet (1910)

Den største hal på området har været værksted for reper-
ation af togvogne. Som de fleste bygninger på området 
er Vognværkstedet fuldmuret i rød teglsten med en 
tagkonstruktion i træ. Bygningen har, de for industrib-
ygninger, karakteristiske shedtage med nordligt lysind-
fald, der giver et roligt og ensartet ovenlys til værkstedet.

Hallerne huser i dag delvist et lokomotivmuseum i den 
nordlige ende, mens resten står overvejende tomt eller 
udlejes som værksteder til private virksomheder. Her er-
tale om et enormt stort indendørsareal, som man ska-
lamæssigt kan fornemme på plantegningen, der oprids-
er hele 27 jernbanespor.

Der er også lidt tilbage af det oprindelige gulv lagt 
med træklodser. Træklodserne gjorde gulvene mere 
skridsikre, da det kunne opsuge spildt olie. I dag er det 
meste af gulvet betonbelagt, men man kan stadig mange 
steder ane resterne af de forskellige gulvbelægninger.

Grundplan (brutto): 13.965 m2

Bygningstype: Fuldmuret i rød teglsten
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O B V 0 2 6
Jernmagasinet (1909)

Lageret er en af de første bebyggelser på området, og 
den blev bygget som et fritstående bygningslegeme, men 
siden da tilstødes den af en nyere og betydeligt højere 
administrationsbygning. De står i dag begge tomme.

Den har karakter af et pakhus med en søjlekonstruktion 
i træ og to etagedæk til at udytte bygningsvolumet på 
bedst mulig vis med henblik på opmagasinering. Her 
opbevarede med man jern og grovere varer.

Langs facaderne er der bygget to hejsekviste karakteris-
tisk for den tids brugs- og lagerbygninger med adgang 
til samtlige 2 etager samt stueplan.

Grundplan (brutto): 546 m2

Bygningstype: Fuldmuret i rød teglsten
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O B V 2 2 0
Kraftcentralen (1908)

Kraftcentralen har en særlig kulturhistorisk betydning, 
idet den fortæller, hvordan området omkring Otto Bus-
ses Vej var selvforsynende på langt de fleste områder. 
Den rummer et større kedel- og maskinrum, der har 
forsynet de øvrige huse med varme, damp, elektricitet 
og trykluft via højtsvævende rørforbindelser, der pryder 
hele området.

Bygningen huser også et større omklædningsrum samt 
badefaciliteter. Tilbage i tiden havde arbejderne én 
halvtimes vasketid én gang om ugen, eftersom man 
blev beskidt af det møjsommelige værkstedsarbejde og 
mange dengang ikke havde bad derhjemme.

Den er en af de fritstående bygninger, der er placeret i 
den gårdsrumsdannelse, som forekommer imellem de 
store vogn- og lokomotivværksteder på Otto Busses Vej.

Grundplan (brutto): 750 m2

Bygningstype: Fuldmuret i rød teglsten
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O B V 0 1 7
Lyntogshallen (1939)

Dette er den tidligere lyntogsløftehal og skiller sig ud 
ved sin lange og smalle form samt sit karakteristiske tøn-
dehvælv. Denne bygning kom til i 1939, da man begy-
ndte at køre på tværs af Danmark med de nye tre- og 
firevognslyntog. De længere vognsæt gjorde, at det var 
nødvendigt med en anderledes lang hal, og derfor skill-
er bygningen sig ud fra de øvrige værksteder.

Den store hal er formentlig den første af den størrelse, 
som er udført i spændbeton. Hallen var meget kold at ar-
bejde i, fordi den ikke var isoleret og havde jernvinduer.

Denne lange hal er et glimrende billede på udviklingen 
indenfor togdrift og har således stor kulturhistorisk be-
tydning, som er anerkendt i lokalplanforslaget.

Grundplan (brutto): 2.140 m2

Bygningstype: Betonkonstruktion og røde teglsten
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Godsbanegårdens Remise
Lokomotivremisen (1903)

En del af den oprindelige lokomotivremisen, hvor hele 
indføringen af togene til området foregik. Denne hal 
står indeklemt tilbage mellem nyere haller bygget i bet-
on. Der er derfor kun et enkelt fag tilbage af den opstalt, 
der ses på tegningen (til højre herfor).

Lokomotiverne var stadig varme, når de kom ind på loko-
motivremisen og i forbindelse med reparationen testede 
man flere gange motoren, og derfor var der en masse 
røg. I loftet ses store udluftningskanaler, der gjorde, at 
arbejderne kunne holde ud at arbejde i de røgfyldte lo-
kaler. Remisen blev udvidet i 1908 og igen i 1958. Den 
midterste sektion er den ældste remise fra 1903.

Grundplan (brutto): 1.890 m2

Bygningstype: Fuldmuret i rød teglsten
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“Architects 
don’t invent 

anything, they 
transform
reality.”

Alvaro Siza
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