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Jernbanebyen – området mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade – er 
den sidste, store brik i byudviklingen i det sydlige København. Over de næste 10-
15 år udvikler de to grundejere, DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, 
det 365.000 m2 store areal til en ny, moderne bydel ud fra fem hovedprincipper:

• At bygge videre på områdets særlige kultur, kant og kreative kræfter
• At skabe en grøn og urban bydel midt i København
• At udvikle Jernbanebyen i balance mellem byliv og aktive fællesskaber og det 

rolige hverdagsliv
• At udvikle en bydel baseret på klimavenlige og bæredygtige principper
• At udvikle Jernbanebyen sammen med københavnerne og sammen med 

ildsjæle og investorer med langt perspektiv

Arkitektkonkurrencen for udviklingen er vundet af Team Cobe med projektet 
”Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel”.

Centralt i Team Cobes vinderprojekt er en systematisk og ambitiøs tilgang til 
bæredygtighed, der peger frem mod en DGNB-bæredygtighedscertificering af 
det, der bliver en af Københavns grønneste bydele med varierende former for 
bynatur og bevaring af områdets særlige biodiversitet. To store grønne områder 
skal rumme hhv. en offentlig park og et idrætsområde med tre fodboldbaner.

Projektet giver også nytænkende bud på, hvordan den nye bydel kan udvikles 
med store, bilfri områder, hvor fokus er på de bløde trafikanter, det aktive byliv 
og det sociale fællesskab med plads til f.eks. lege- og opholdsgader og med 
attraktive cykel- og gangforbindelser.

Endelig er der i vinderprojekt nuancerede bud på aktivering af områdets 
bevaringsværdige bygninger, hvor der blandt andet skabes plads til kreative 
erhverv og arbejdende værksteder og butikker. 

Vi tog på bydelsvandring i Jernbanebyen og hørte om planerne for udviklingen.

Læs mere på www.jernbanebyen.dk



Christian Melgaard, Chefprojektudvikler i DSB Ejendomsudvikling, og Peter Larsson, Projektleder i Freja Ejendomme, fortalte om visionerne for udviklingen af Jernbanebyen. 
Arkitektkonkurrencen, i form af et parallelopdrag med fem tværfaglige teams, blev vundet af Team Cobe. De øvrige teams er: BIG SLA, Snøhetta, Vandkunsten Holscher Nordberg og WERK 
Arkitekter. Forslaget fra Team Cobe – samt aspekter fra de øvrige forslag – omsættes til en helhedsplan, der skal danne grundlag for en lokalplan for Jernbanebyen.

















Tak for i dag!


