
Kommentarer til høring vedr. 
Startredegørelse, Østerport II fra Østerbro 
Lokaludvalgs hjemmeside 
 

#1: Peter Ellermann 

19 Mar. 2014 16:35 

Jeg synes at en 24 meter høj bygning vil komme til at dominere området for meget. Dels vil det 
komme til at dominere selve stationsbygningen og dels vil det dominere området omkring kastellet 
og den Svenske Kirke. Lad os bevare området som det er. Der bliver færre og færre områder hvor 
der er frit udsyn og afstand mellem bygningerne. Det er et kønt gammelt område med en gammel 
historie. 

#2: Ulrik Nottelmann 

19 Mar. 2014 17:15 

Det har tit slået mig, hvor godt den lave tilbygning til Østerport Station passede til det unikke 
stationsbyggeri. Se på Tivolis hovedindgang der nu er blevet alt for lav/lille i.f.t. industriens nye 
hus. Stationsbygningen reduceres til noget der vil minde om den gamle station på Dampfærgevej, 
hvis der kommer mere højde på tilbygningen. Venlig hilsen Ulrik 

#3: Ernst Sundfin 

20 Mar. 2014 16:18 

Igen et uigennemtænkt forslag fra politisk hold, der ikke tager hensyn til helheden eller for den sags 
skyld skønheden. Østerbro station ligger fin som den er, bortset fra betonen til højre for og det 
glasmonstrum der står skråt for. Derudover er der ledige kontorlokaler i mængdevis ude i periferien, 
Søborg, Emdrup, Ballerup, så hvad er argumentet for at bygge en kontorbygning ved Østerbro 
Station. 
PS: det samme kan siges omkring det påtænkte kontorbyggeri ved Vibenshus. 

#4: Hanne Hansen 

21 Mar. 2014 10:50 

Som Østerbro'er gennem 30 år har jeg glædet mig over området med dets mange grønne åndehuller 
og frie udsyn. Der bygges så meget i Århusgade-området og længere ude på Østerbro og der er 



masser af ledige ehvervslokaler andre steder. Hvorfor ødelægge dette endnu frie åndehul - som 
danner en værdig og smuk indgang til byen. 

#5: Bettina Laursen 

22 Mar. 2014 11:10 

Jeg er selvfølgelig imod, at mit elskede Østerbro, hér Østerport St. skal have en "bymæssig 
Karakter," som der står i forslaget. Der er højt til himlen på Østerbro, et Østerbro-særkende, som 
nok vil blive udfordret de kommende år. Hvis jeg skal være konstruktiv i fht. en evt. kommende 
bygning, vil jeg forslå, at bygningen højst må være 14 m. høj (det vil være en fordobling af det 
nuværende krav!), og at man ligeledes reducerer den nordlige og østlige del af den høje 
bygningsfløj med én etage,således at et mere visuelt blødt udtryk også vil kunne fornemmes hér 
mod Den smukke Svenske Kirke og Kastellet. Altså en mere "blød" bygning uden en bastant 
nordlig facade (som forslaget er i dag). At bebyggelsen skal begrønnes er selvfølgelig velkomment. 
Hvis der også tænkes offentlige oase-steder med træer, grøn bevoksning og siddepladser, så endnu 
bedre. 

#6: erik f. nielsen 

22 Mar. 2014 16:05 

Der er allerede rigeligt med tæt/høj bebyggelse i områderne nord for Østerport Station på Amerika 
Plads, Dampfærgevej, India Kaj og trekant arealet vest for 
Kalkbrænderihavnsgade/øst for jernbaneområdet.En bebyggelse som anført i Østerport II 
startredegørelse, specielt vinkelbygningen med en højde på 24m vil medføre mindre sol og mere 
skygge på arealerne øst for vinkelbygningen på strækningen mellem fodgænger/Cykelbroen over 
Folke Bernadottes Alle og Østerport station. 
Det er fint med en opgradering af arealet omkring pyramiden og cykelparkeringsområdet øst for 
stationen men det er mit håb, at arealet vest for Folke Bernatottes Alle og øst for jernbaneområdet 
ikke vil blive bebygget men derimod vil blive udlagt som grønt område, gerne med beplantning og 
bænke til glæde for områdets beboere og besøgende. 

#7: Kåre Breinholt 

23 Mar. 2014 15:09 

Byggeriet bliver for markant og dominerende, på bekostning af vores smukke stationsbygning. 
Endvidere er det tankevækkende, at arkitektfirmaet i sin præsentation af projektet har undladt at 
vise en grafisk fremstilling af bygningen set fra hhv Kastelssiden samt Østbanegade siden.  
En højde på 24 m er alt for meget, og vil betyde, at perronarealet på stationen efterlades i skygge 
som en banegrav. Idag er det dejligt hver morgen at stå og vente på toget og nyde solen, det vil være 
umuligt fremover. 
Kære politikere, lad nu være med at tage en forhastet beslutning i denne sag - lyt til os beboere og 
borgere - og find en løsning der bibeholder Østerport Stationsbygning som områdets primære 
vartegn, i stedet for en ny grim glasbygning uden arkitektonisk værdi og integration - den hører ikke 
til i Kastelsområdet. 



#8: Erling Egebo 

23 Mar. 2014 20:28 

En 24 meter høj bygning vil komme til at dominere området for meget. Dels vil det komme til at 
dominere selve stationsbygningen og dels vil det dominere området omkring kastellet og den 
Svenske Kirke. Lad os bevare området som det er.  
Stationsbygningen reduceres til noget der vil minde om den gamle station på Dampfærgevej,. 
Østerbro station ligger fint som den er, bortset fra betonen til højre for og det glasmonstrum der står 
skråt for. 
Der er nok ledige kontorlokaler- 
Hvorfor ødelægge dette frie åndehul - som danner en smuk indgang til byen. 
 
Lad os få etgrønt område, til glæde forbeboere og besøgende. 
 
Byggeriet bliver for dominerende, på bekostning af vores smukke stationsbygning. 
Det er mærkeligt at arkitektfirmaet har undladt at vise fremstilling af bygningen set fra hhv 
Kastelssiden samt Østbanegade siden.  
24 m er for meget. Perronarealet på stationen efterlades i skygge  
Kære politikere, lad nu være med at tage Ingen forhastet beslutning i denne sag - lyt til os beboere 
og borgere .Find en løsning der bibeholder Østerport Stationsbygning som rådets vartegni. 

#9: Steffen Hougaard 

26 Mar. 2014 21:56 

Som borger på Østerbro synes jeg det er forkert at bygge højere end 4-5 etager. Det er sådan en 
dejlig bydel, højere byggerier giver dels skygge og dels vindstød, som netop ved en station vil 
genere mange rejsende og forbipasserende. 

#10: Helle Hellmann 

27 Mar. 2014 12:32 

En vanvittig idé at plastre et unikt område til med en bygning, som kunne stå hvor som helst. 
København er speciel, fordi særlige kvartere har overlevet 'fornyelser' i modsætning til feks 
Stockholm. Det vil være en uigenkaldelig forbrydelse at smadre den gamle station, for ikke at tale 
om Kastellet på den måde. 

#11: Jahn Schapiro 

29 Mar. 2014 17:13 

Vi har nu boet i Østbanegade i snart 21 år, vi valgte netop området for den centrale beliggenhed 
kombineret med grønne arealer og masser af luft. I sær den lave bebyggelse nær banearealet 
bevirker en god harmoni, stil og smukt særpræg for området.  
Lidt svært at forudsige den øgede metroaktivitets "bivirkninger", når den engang er færdig, men det 
bliver nok fint. 



MEN hvorfor bygge en sådan mastodont midt i det hele, der vil dominere helheden, mørklægge 
stationen og perronerne, begrænse den brede udsigt fra alle sider og især fjerne områdets 
harmoniske vartegn med den flotte stationsbygning i centrum.  
På forhånd tak for omtanke og vægt på trivsel. 

#12: Kirsten Geisler 

31 Mar. 2014 16:32 

Jeg holder rigtig meget af det unikke område omkring Kastellet og Østerport Station. Det vil være 
rigtig, rigtig synd at plante en høj bygning i stationsområdet, hvor den vil dominere på en højst 
uharmonisk måde. Jeg er enig i en af de tidligere kommentarer, der peger på skrækeksemplet, med 
Industriens Hus, der har fået lov at brede sig, så bygningen nærmest vælter ind over Tivolis 
hovedindgang og Pantomimeteatret. Jeg håber, at bystyret vil tage ved lære af den fejltagelse og 
ikke smadre endnu et stykke uvurderligt København. 

#13: Peter Rummel-Erichsen 

31 Mar. 2014 21:25 

Borgerne bør have ret til at se alle sagens akter: Hvem har taget initiativ, hvem finansierer, hvad er 
formålet, hvad skal lokalerne bruges til, hvorfor kan alle de ledige lokaler i byen egnet til erhverv 
ikke bruges i stedet for, hvad er efterspørgslen, hvem har været med til at tage beslutningen. Nej, 
området ved Østerport er allerede indeklemt nok. 

#14: Peter Rummel-Erichsen 

31 Mar. 2014 22:22 

Jeg ville gerne tilføje, at det jo ville være fint med et billede af det tænkte lavet i AutoCAD, så 
borgerne kan se det høje hus fra alle kanter og til alle klokkeslæt. Man kan også simulere 
vindforhold. Ja, måling af luftforureningen og en vurdering af forøgelsen af denne, hører med i 
billedet. Altså den teknik man nu har til rådighed burde da anstændigvis tages i anvendelse. Og 
hvordan trafikforholdene vil være, hvis bygherrens intentioner skulle gå i opfyldelse. Informer nu 
redeligt og ærligt os borgere, inden vi bliver spurgt om vores mening. 
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