
Københavns Hovedbanegård står over for store forandringer. 
Jernbanenettet udbygges og vil i endnu højere grad binde 
København sammen med resten af Europas storbyer. Den bliver en 
international banegård med fordoblet passagertal. 
 
Der er en særlig stemning i byen omkring de internationale 
banegårde. Man træder direkte ud til brede veje med tung trafik. 
Ofte bliver byen splittet op af jernbanen, og området bærer præg 
af den industri og arbejderklasse, der engang lå forbundet med 
jernbanen, som i dag overtages af den kreative klasse, som mindsker 
pladsen til socialt udsatte i det der engang var bagsiden af byen.

Nogle steder lykkes det at få denne puls og kontrast til at gå op i en 
højere enhed, men på mine rejser rundt i Europa har det ofte slået 
mig, at det sjældent er en overvejende positiv oplevelse at træde fra 
banegården og videre ud i byen.

Med Metro Cityringen etableres en Metrostation på Hovedbanen. 
Dette vil vende rundt på det bybillede vi i dag kender i løbet af 
døgnets gang.  Østerport og Nørreport vil aflastes kraftigt. Meget 
af det natteliv vi kender fra Nørreport vil i højere grad flytte sig til 
banegårdsområdet.  

Det er derfor igen blevet aktuelt at kigge på et byrum for 
Banegårdspladsen med den karakteristiske banegrav.

Et byrum der forholder sig til det konstante flow af bevægelser på, 
under og omkring pladsen. Hvor man ikke kun oplever forholdet 
mellem inde og ude, men også oppe og nede. Hvor det ikke længere 
er trafikken der dominerer rummet, men passageren. Et byrum, 
som favner storbyens kontraster og områdets brogede bybillede og 
gør det mere attraktivt at træde fra banegården videre ud i byen. Et 
byrum, som byder velkommen til København.

Området er beliggende på kanten af Metropolzonen, og er i flere 
analyser vurderet som et af de vigtigste byrum i området. Alligevel 
er der ikke foretaget nogen større ændringer af pladsen.

Det er svært at få byens borgere til at bruge områdets byrum og 
tilbud. Banegårdspladsen ligger som bindeled mellem Vesterbro 
og Metropolzonen og er ligeledes knudepunkt mellem de mange 
byfornyelsesprojekter som er foretaget, og er på vej inden for den 
kommende årrække.

Københavns Hovedbanegård har fire udgange, hvoraf 
Banegårdspladsen er det mest uklare rum at træde ud i. Det mest 
karakteristiske er det store hul i form af banegraven. En kvalitet og 
identitet, der bliver understreget i dette nye byrum. Pladsen taler 
ikke kun til overgangen mellem inde og ude, men også oppe og nede. 
Der er en interaktion mellem bevægelser i forskellige retninger, 
rytmer og hastigheder. Togene der kører nede, og passageren, 
der bevæger sig på tværs af rummet og trafikken der bevæger sig 
omkring pladsen.

Grundet konstruktionens højde, kan man ikke se meget af banegårdsbygningen når 
man ankommer fra byen. Derfor starter ankomsten til stationen allerede helt ude ved 
Vesterbrogade. Informationerne og orienteringen starter allerede her. Informationstavler 
og de karakteristiske kald over højttalerene vil man møde allerede her.

I dækket er der skåret tre store huller. Det første giver ovenlys til cykelparkeringen, samt 
en visuel forbindelse til det åbne rum udenfor, som skaber en følelse af tryghed i de lange 
gange. Derudover er der kig til et gårdrum og et andet kig videre helt ned til sporene. 
Hvert hul har forskellig størrelse og udformning og er med til at inddele den store flade i 
varierede rumstørrelser. Med de mange forskellige typer og størrelser af rum skabes der 
mulighed for et mangfoldigt rum hvor der er plads til at mange forskellige mennesker kan 
opholde sig  have og have hver sin oplevelse af rummmet på samme tid.

Spor af ovenlys skyder sig langs fladen og refererer til togenes bevægelse i banegraven. De 
er altid svagt oplyste, men når et tog kører under vil det lyse op og følge togets bevægelse 
og på den måde kommunikere med den bevægelse der foregår nede i graven. 

Det nye byrum vil åbne for den noget passive facade i stueetagen og skabe mere offentlige 
funktioner. I de sydlige hjørner, hvor cykelparkeringen plejede at stå, vil der være 
udeservering under stæerne.

Hvert enkelt dæk element har fald til midten, så regnvand bliver samlet op under 
trædækket. Det løber videre ned til en faldstamme som løber langs midten under 
konstruktionen, og opsamles under det sydlige trapperum. Herfra kan det nødvendige 
vand genbruges til at vande træer. Resten vil bliver koblet på Banegårdens system.

Ved siden af banegårdspladsen ligger Rådhuspladsen, som er 
Danmarks arena. Store events og begivenheder finder sted her. 
Ved siden af ligger Vartov og kan huse de mere intime events. 
Banegårdpladsen vil i stedet udfylde behovet for mindre 
midlertidige installationer som fotoudstillinger o.lign.

Hele Tivolis facade mod Hovedbanen bliver renoveret, og får 
et meget internationalt og kommercielt udtryk. En  identitet 
Banegårdspladsen ikke skal prøve at konkurrere med. 
Købsoplevelsen i gaderummene er her mere lokal og intim,  mens 
den mere storslåede oplevelse vil finde sted på plateauet. Udover 
at være et transitrum, bliver det et rum som bruges af både 
tilrejsende, og en plads i Metropolzonen, som byens borgere vil 
bruge, og opholde sig på. De permanente funktioner ligger under 
dækket,  mens midlertidige installationer vil blive besøgt oppe på 
dækket. Når der ikke er installationer vil man kunne opleve den 
store tomme flade, som ligger oppe - i et endnu større rum. Her kan 
man visuelt trække sig væk fra byens kaos, som foregår nede, og se 
byen i en ny vinkel. På trapperne er der rig mulighed for ophold. 
Her kan man sidde og betragte magien ved den innternationale 
banegård: Folk med hvert deres mål, skæbner og historier der farer 
forbi. Lyden af rullekufferter, der rasler over granitstenene, sprog 
der bliver talt, gensynglæde, afsked, toge der bremser, kalden over 
højtalere, fjerne skrig fra Tivoli og storbyens støj.

Man ankommer fra stationen og bliver budt velkommen af et robust 
byrum. En stor forplads giver plads til det kaos der uundgåeligt 
udspiller sig på store banegårde. Banegårdspladsens nye byrum 
udemærker sig i forhold til de tre andre ankomster ved at give 
mulighed for ophold. Store brede trapper inviterer til det uformelle 
ophold. Nogle venter, andre sidder bare og betragter det flygtige 
flow af passagerer og skæbner der farer forbi. Mellem trinene 
fletter der sig en rampe af beton op til plateauet. Dette giver udover 
tilgængelighed rig mulighed for at pladsen kan indtages af BMX, 
cykler, løbehjul og skateboards.  Bagved kan man se trætoppe stikke 
op i det fjerne, frihedsstøtten og byen der breder sig ud og drager.  
Oppe på dækket vil man drages hen mod de forskellige trætoppe 
for at opdage det andet liv, som udspiller sig  nede i et andet niveau.

Den eksisterende trappe til Reventlowsgade bliver åbnet mere op og 
skaber en bedre overgang til pladsen, og dermed bedre forbindelse 
på tværs af byen. Den eksisterende mur fra banegårdsbygningen vil 
stadig blive fortsat, men åbningen til trappen udvides. Trappen vil 
renoveres i stil med sit bevaringværdige udtryk, som det også ses 
ved Renoveringen af Statens Museum for kynst.

Materialitet

I 2008 blev den sydlige del af Banegårdpladsen 
renoveret med mørke rødgrå granitfliser, nu 
bliver hele pladsen belagt med lys granit, og 
danner et stort shared space, hvor passageren 
igen bliver den dominerende faktor i rummet. 
De eksisterende fliser vil blive genbrugt og 
danne et mønster med en stregkode af mørke 
bånd, som markerer pladsens indgange samt 
parkering og væsentlige steder med særligt flow 
på tværs af vejen. De eksisterende ledelinjer til 
blinde og svagtseende vil blive fortsat helt ud 
til Vesterbrogade og Bernstorffsgade, som del 
af den nye belægning. Og samtidig fungere til 
orientering for passageren.

Referencefotos

Byens gulv af granitfliser stopper hvor 
bjælkerne lander. Her vil man træde ind 
på en nøgen betonflade spændt ud mellem 
betonbjælkerne, som med deres lodrette aftryk 
fra beklædningsbrædderne folder sig videre 
op. Elementerne bliver støbt på stedet et ad 
gangen, og placeres over graven i takt med 
deres færdiggørelse.  

Når man kommer op af betontrappen, møder 
man et kæmpe dæk beklædt med lange planker  
af røgbehandlet ask, en lokal træsort, som  taler 
med vores nordiske tradition for brug af træ og 
giver noget varme til det hårdere urbane miljø. 
Det er en træsort, som vil gråne med tiden, og 
vidne om vejrets indvirken og tidens gang,  og 
vidne om de ting der er foregået på stedet.

Hele pladsen er et flygtigt sted i konstant 
foranderlighed. Ovenlysene taler med den 
midlertidig bevægelse og forandring, trædækket 
kan fortælle om årenes gang i et andet tempo.

Ovenlyset vil ligge i niveau med plankerne. Tre 
plamker vil fjernes, og ovenlyset vil spænde 
hele længden mellem bjælkerne.

Omkring hullerne langs kanten slynger sig 
et værn af cortenstål, hvor et gelænder på 
indersiden oplyses af LED. Værnet er boltet på 
pladen af samme materiale.  

LED lyset og det glødende ovenlys udgør 
plateauets belysning, som suppleres af byens 
lys.

Langs kanten af dækket vipper en plade af 
cortenstål op og skjuler og beskytter samlingen 
hvor beton- og trædæk møder kanten.

Det er meget omstændigt at tildække banegraven på grund af tekniske omstændigheder.
Togenes krav om fritrumsprofil begrænser mulighederne for at understøtte yderligere 
med søjler. For at undgå dette, har løsningen været at spænde betonbjælker på tværs 
af graven, som hviler på de eksisterende søjler under Banegårdspladsen, som vil skulle 
forstærkes yderligere. Givet den store spændvidde får bjælkerne en højde, som gør at 
funktioner kan skydes ind mellem bjælkerne. Gulv og dæk spændes ud mellem bjælkerne. 
Et stort plateau vil opstå oven på bjælkerne. 

Dette giver to klart definerede butiks-gaderum langs de nord-sydgående gader hvor en 
klar rytme bliver deffineret af de store bjælker. Denne rytme vil blive brudt af et mere 
varieret forløb, hvor nogle indgange skyder sig længere ind end andre. Man vil kunnne stå 
i læ under dækket og spise sin take-away og et fixerum kunne trække sig tilbage og have 
en mere diskret indgang. Visse steder vil de gamle balustre stå frem, med kig ned til togene 
og vidne om den banegrav der stod en gang. De to nye gaderum har forskellige identiteter. 
Mos Hotel Astoria i vest er det brede gaderum, som åbner sig ned mod stationen. Det 
østlige gaderum mod Plaza er det smalle intime.

Ved at rykke al cykelparkering ind under dækket, bliver den store åbne flade fri, og 
banegårdsbygningen får igen lov til at stå frem som det monumentale bygningsværk 
det er. Der bliver plads til yderligere 300 cykler, som hovedsaligt vil stå i læ under taget. 
Derudover vil der blive knyttet pumpestationer og service til cykelparkeringen som vil 
finde sted under den brede port mod Hovedbanens indgang.
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Det konstante flow af bevægelser på, under og omkring pladsen

Det vil også være en særlig oplevelse at ankomme med toget og køre under pladsen med sine karakteristiske lange bjælker, særlige belysning og lysnedfald.
Rampe-trappe, Beton. Renovering af trappe, SMK Gårdrum med beplantning Installation af beplantning Installation, fotoudstillinng Glasvæg samt dør skåret i betonvæg LED belysning i gelænderGårdrum på en regnvejrsdag

Eksisterende søjler

Fritrumsprofil

Trapperne skubbes ned i hvert hjørne, så plateauet bliver lettere tilgængeligt 
fra alle sider.
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Mod vesterbrogade kan man i 
eftermiddagssolen betragte byens lokale 
flow og rytme. Ligesom det er en særlig 
ankomst fra stationen, vil det ofte også 
være det sidste indtryk man tager med sig 
før man forlader byen og hopper på toget 
til lufthavnen.
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