
Velkommen til 
udstillingen om 
Østerport 2019

Hvorfor har stationsbygningen været lukket 
i så lang tid?

Hvad er til gavn for mig som kunde?

Det er nogle af de svar, som vi gerne vil give 
i denne udstilling.

DSB vil gerne vise, at vi har skabt en  moderne 
station i en fredet bygning, som har en del 
 begrænsninger. Det skal være let at orientere 
sig samt trygt at færdes på stationen. 

Bygningen skal også opfylde kundernes 
 ønske om at handle på rejsen. 

Her vil vi gerne vise, hvad der gemmer sig 
under malingen, for der er meget, som man 
ikke kan se med det blotte øje.

For enden af udstillingen er gamle billeder 
samt en model af stationen.
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Baggrunden

Østerport station har været lukket siden 
2. januar 2017, og er nu genåbnet efter en 
omfattende modernisering og istandsættelse.

På baggrund af ”Teknisk aftale mellem 
 Metroselskabet, Københavns Kommune, 
DSB og Banedanmark” blev aftalt at etablere 
en ny adgang til den kommende Metro City-
ring station ved Østerport station. 

DSB besluttede desuden at gennemføre en 
modernisering og istandsættelse af den fred-
ede stationsbygning. Hvor der skulle ske en 

delvis tilbageføring til de gamle konstruktioner, 
som de så ud ved opførelsen i 1896-97. 

Desuden er det et krav at stationen skal være 
tilgængelig for alle kunder på en sikker og 
tryg måde, så den opfylder de europæiske 
tilgængelighedskrav indenfor stationsbyggeri.

Baggrunden for udviklingen peger på langt 
større  passagertal på Østerport station. Det 
udfordrer en bygning tegnet og opført til en 
anden og  mindre opgave. Fx skal gulvet bære 
andet og tung ere  inventar samt mange � ere 
kunder end i 1897. En ny bærende stålkon-
struktion  under stationen og et betondæk 
ovenover sikrer dette.

Kunde� ow
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Indretningsplanen giver mulighed for at 
orientere sig om trafi kmulighederne. De 
rejsende kunder bliver hurtigt, sikkert og vel-
kendt vejledt om, hvilken retning de skal for 
at komme til det planlagte mål.

I området mellem de to elevatorer er indret-
tet et område til køb af billetter og afhent-
ning ved handicapassistance. Dette areal er 
friholdt fra gennemgang, så kunderne roligt 
kan orientere sig. I gangene er opsat skærme 
med tra� kinformation.

Over adgange i vestibuleområderne og 
ved nedgange til perroner er ophængt de 
kendte henvisningsskilte.

Den nye passage mod vest til den  kommende 
Metro bitrappe er skabt ved at nedrive  vægge 
i to fags bredde.

De to hovedindgange mod Oslo Plads er 
 bibeholdt med nye glasfacader mod butik-
kerne på begge sider af vestibuleområderne. 

Langs den øst/vestlige gennemgang er indret-
tet nye lagerrum for butikker, hvor der også 
er nye forrum og � ugtvejstrapper fra teknik-
rum på 1. sal. 

Trappehusene til perronerne er uændret i 
plandisponeringen.

Perron Perron Perron

Bus

Metro

Kommerciel

KommercielKommerciel

Kommerciel KommercielInfo

Tra� k
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Udbud og 
projektering
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DSB gennemførte et EU-rådgiverudbud af 
projekteringsopgaven i efteråret 2015. Det 
blev vundet af Sweco Danmark A/S som 
totalrådgiver, og med KHR Arkitekter som 
underrådgiver i december 2015. Projekte-
ringsarbejdet blev påbegyndt i januar 2016. 

Projekteringen blev afsluttet i januar 2017, 
hvor udførelsen af renoveringen blev udbudt 
i EU-udbud som en hovedentreprise.

I udførelsesfasen blev projektopfølgningen 
for arkitektarbejder udført af Årstiderne 
Arkitekter.

DSB og Sweco Danmark har gennem hele 
projekt haft fælles projektkontor - først i 
 stationsbygningen i perioden januar 2016 – 
januar 2017. Derefter i en midlertidig pavillon 
på Banedanmarks areal ved Folke Bernadot-
tes Allé, hvor også entreprenøren  Aarsle�  
Rail havde byggepladskontor så et tæt 
 arbejde kunne udføres til gavn for projektet.
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Forarbejder 
og lukning 
af stationen

I efteråret 2016 blev planlagt lukningen af 
stationen uden at det måtte påvirke tog-
driften.

Det kunne lade sig gøre ved at benytte de 
udvendige trapper på Oslo Plads, som fører 
ned i gangtunneller under stationen og  videre 
til perronerne. Billetautomater blev � yttet 
fra stationsbygningen og ned på perronerne. 
Metroselskabet � k samtidig åbnet deres nye 
elevatorer ved perronbroen i den nordlige 
ende af perronerne.

Desuden blev cyklerne på forpladsen anvist til 
400 stk. nyetablerede cykel P-pladser ved 
busholdepladsen på Folke Bernadottes Allé.

Lukningen af stationsbygningen skete 
2. januar 2017 - lige efter morgen myldre-
tidstra� kken. Ved hjælp af guider blev kun-
derne de første tre dage vejledt og hjulpet 
med den nye situation.

Efter lukningen af stationsbygningen for 
off entlig trafi k fortsatte de  indledende 
forundersøgelser i bygningen. Der blev 
 afspærret omkring stationsbygningen, og 
 cykelstien mv. ved forpladsen mod Oslo 
Plads blev omlagt.
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Entreprenøren 
kommer på
banen

Samtidig med udførelsen af  forarbejder ne 
til lukning af stationsbygningen, var der 
EU- udbud af entreprisearbejderne, der blev 
 udført i en hovedentreprise.

Aarsleff  Rail A/S vandt i april 2017 og efter 
mobilisering af byggepladsen, gik arbejderne 
i gang i maj 2017.

Aarsle�  Rail A/S har stor erfaring fra to tidli-
gere renoveringer af henholdsvis Københavns 
Hovedbanegård i perioden 2006-2008 og Ny 
Nørreport i perioden 2012-2015.

De første arbejder på Østerport indeholdt 
blandt andet:

•  Etablering af stillads omkring stationsbyg-
ningen samt en totaloverdækning af taget.

•  Tagrenovering med nedtagning af skifer-
belægningen, opretning af lægter og etab-
lering af et nyt undertag af brædder med 
tagpap, samt renovering af kviste.

•  Renovering af murværk på bindingsværks-
facaden mod Oslo Plads.

•  Opsætning af information og sporhenvis-
ningsskilte på byggepladshegn til kunderne.
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Sporspærringer

Udstillingen fortsætter 
ved næste stander

Under hele moderniseringen er togdriften 
på stationen blevet opretholdt. Kun selve 
stationsbygningen har været lukket. Derfor 
har især arbejderne på stationens brodæk 
krævet arbejde fra sporene under stationen 
om natten. 

De mere end 300 sporspærringerne de� ne-
rede hele tilrettelæggelsen af arbejdet og 
krævede en nøje planlagt logistik. Opgaverne 
blev udført fra et særligt arbejdstog, der om 
aftenen bliver kørt ind under stationen i et 
spærret spor og ud igen, inden togdriften går 
i gang næste morgen.

Hele metoden med at foretage arbejder i 
 meget korte tidsintervaller, hvor alt er plan-

lagt og alle nødvendige materialer er bragt 
ind på togvogne, kaldes populært ”Olsen 
Banden-metoden”– hurtigt ind og hurtigt ud.

Ikke et eneste tog er blevet afl yst som følge 
af moderniseringen af Østerport Station. 
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Stationens 
historie

Østerport Station regnes for en af DSB´s 
smukkeste stationer. Den blev bygget til-
bage i 1897, som endestation for kyst banen, 
der dengang endte på Østerport. I 1917 
blev strækningen mellem Københavns nye 
 Hovedbanegård og Østerport indviet, men 
det var først i 1934, at det første S-tog kørte 
ind på Østerport Station.

Stationsbygningen er tegnet af DSB´s over-
arkitekt Heinrich Wenck, der også tegnede 
de øvrige kystbanestationer, som blev opført 
i årene 1895-97. Desuden har Wenck tegnet 
Københavns tredje og nuværende Hoved-
banegård, der blev indviet i 1911 samt mange 
andre stationer landet over.

Wenck har desuden tegnet stationens hånd-
tag og dekorationen i sidearkaderne samt 
lysekronerne, som oprindeligt har hængt på 
Københavns Hovedbanegård.

Østerport station er i dag en af de mest 
 benyttede DSB stationer, og den er Øster-
bro´s centrale tra� kknudepunkt. S-tog, 
regio naltog og intercitytog stopper på Øster-
port station. Her kan man også skifte til 
 bybusserne, hvis man skal ind mod city eller 
ud ad Østerbrogade. Og nu tilføjes så Metro 
 Cityringen til infrastrukturen. 

 Midlertidig 
station
I tidsskriftet ”Den tekniske Forenings Tids-
skift”, Aargang 1898-1899, var en artikel om 
”Kystbanen Østerbro-Helsingør” forfattet af 
Afdelingsingeniør ved Statsbaneanlæggene 
Sophus M. Andersen, hvoraf bl.a. dette frem-
går om stationsbygningen Østerport:
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Istandsættelse 
af facader

Bindingsværk
Alle bindingsværksfacader er nøje gennemgået 
og alle skader i træværket blev registreret, så 
tømrerne kunne udskifte beskadigede partier.

Reparationerne er udført med de gamle 
 metoder med udskæringer, tapninger og lus 
reparationer, hvorefter bindingsværket er 
malet med linoliemaling tre gange.

Murværk - tavl
I lighed er alle murværkets felter  mellem 
 bindingsværket – de såkaldte tavl – gennem-
gået. Felterne blev opdelt i  kategorier 
 benævnt A-G, alt efter skadesgrad og 
reparations omfang.

De steder, hvor murstenene skulle udskif-
tes, er hovedsagelig anvendt genbrugssten 
fra vestgavlens facade. Vestgavlens sten 
er efter aftale med Slots- og Kulturstyrel-
sen blevet helt udskiftet pga. en utilsigtet 

 sætningsskade, som nødvendiggjorde en 
 total demontage og genopbygning. 

Fugereparationer er udført med let tilbage-
trukne fuger, som giver et varieret ”spil” i 
murværket, pga. små skyggedannelser.

Vinduer
Snedkerne har eftergået alle de gamle 
 vinduer for skader og skævheder. Nye for-
satsruder er fremstillet til de vinduer, som 
manglede. Der er gennem tiden udført � ere 
forskellige typer, og de skulle udføres magen 
til alt efter, hvor i bygningen det var.

Vinduerne er blevet grundet og malet med 
linoliemaling samt kittet med linoliekit. 
 Desuden er der monteret nye sålbænke i 
håndforarbejdet zink.
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Malerarbejder
efter gamle 
metoder

Malerarbejdet på den fredede Østerport 
station skulle udføres efter de gamle 
metoder, der var anvendt på opførelsestids-
punktet i 1896-97.

Der er udført farvearkæologiske under-
søgelser, hvor eksperter indsamlede farve-
prøver og afdækkede de gamle malingslag 
for at � nde frem til de oprindelige farver og 
malings typer.

Resultaterne herfra blev analyseret og 
 be arbejdet. I samråd med fra Slots- og 
 Kulturstyrelsen, der er godkendende myn-
dighed, er udpeget de farver og den type 
maling, som stationen er blevet malet med.

Farverne er samlet i en Farvemanual, hvor de 
enkelte områder og bygningselementer nøje 
er beskrevet med hensyn til farvenuance og 
malingstype. 

Der er anvendt linoliemaling i tre lag på alt 
træværk efterfulgt af lang tørretid.

På vægge med pudsede over� ader er 
 anvendt silikatmaling.

Til dekorationsborder på vægge i side-
arkaderne er anvendt limfarve.

Malerarbejdet har også været omfattende på 
tag og kviste, da en farve skal tørre helt før 
den næste påføres. Ligeledes på baggrund af 
farvearkæologiske studier er de oprindelige 
farver genskabt på kvist og lynettevinduer 
ved vestibulerne og på sternbrædder.

Sidearkaderne er malet op med de oprin-
delige farver, og træværket med staff e-
ringer i gult og blåt, som farvearkæologerne 
genfandt i deres undersøgelser af de gamle 
 farvelag.

5
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Genskabelse 
af høje lofter 
og sidearkader

Den oprindelige stationsbygning har været 
 karakteriseret ved de to store vestibulehvælv 
med tilhørende parallelle små sidehvælv (arka-
der). De mellemliggende � ade loftsområder var 
bygget med relativ stor rumhøjde på ca. 4 m.

Efterfølgende ombygninger, og måske behovet 
for at skjule tekniske installationer, har medført 
sænkning af lofter, samt en lukning af de små 
 sidearkader mod vestibulerne.

DSB har ønsket at genetablere de dobbelthøje 
sidearkader, samt genskabe de oprindelige rum-
højder i de � adloftede områder.

Tilbage til den gamle loftshøjde
De gamle lofter, som � ere steder var på helt op 
til tre lag, er revet ned, og erstattet af nye pud-
sede lofter med en specialpuds, hæftet på tynde 
isoleringsmåtter, der samtidig virker som aku-
stisk dæmpende materiale.

Til ophængning af ledninger og lamper er udvik-
let specielle løsninger, der bevirker at pudslaget 
ikke beskadiges ved montagen af installationer.

Genskabelse af sidearkaderne
Sidearkaderne til de buede vestibulelofter har 
igennem tiden været tildækket af nedhængte lof-
ter og sortmalede plader. Store dele af de buede 
sprængværker var skåret væk, hvilket svækkede 
konstruktionens stabiliserende funktion. 

Som et naturligt led i genskabelsen af den op-
rindelige rumlighed har tømrerne tilskåret nye 
sprængværker, og genmonteret disse på deres 
oprindelige plads. Herved er den oprindelige 
rumgeometri genskabt.

Sidearkaderne er malet op med i de oprindelige 
hovedfarver og med sta� eringer i gult og blåt, 
som farvearkæologerne genfandt i deres omhyg-
gelige undersøgelser af de gamle farvelag.
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Opretning af 
vestgavlen efter 
sætningsskade

I august 2017 opstod en utilsigtet sæt-
ningsskade af stationsbygningens vestgavls 
fundament ved udgravningen for den kommende 
Metro bitrappe.

Det var nødvendigt at fjerne det gamle 
fundament helt for derefter at bygge et nyt 
op, der var understøttet på nye pæle, som skulle 
bores dybt ned i jorden.

Før det kunne ske blev hele bindingsværksgavlen 
nedtaget og lagt i depot, for så at bygge den op 
igen, når det nye betonfundament var støbt. Det 
var nødvendigt at forstærke dele af undergrun-
den ved en grouting metode, hvor der under tryk 
blev presset bentonit, som er en form for naturlig 
cement, ud i alle porøse porer i undergrunden. 
 
Ved genopførelsen af vestgavlen blev den 
nye åbning mod den kommende  bitrappe 
etableret. Indtil den permanente adgang er 

etableret, vil den vestlige indgang til stationen 
være midlertidigt lukket.

For at sikre persontrafi kken i overgangs-
perioden, har Metroen etableret en midlertidig 
trappe ved forpladsen Oslo Plads.
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Indvendig 
sanering

Som de � este ældre bygninger har Østerport 
Station gennem tiden gået gennem talrige 
ombygninger i takt med udviklingen af nye 
rejseformer, billetsystemer samt driftsmæssig 
og kommerciel brug af stationens lokaler. 

For at komme delvist tilbage til grund-
kernen i bygningens konstruktioner og 
 arkitektoniske hovedgreb fra opførelsestids-
punktet, har det været nødvendigt, at  fjerne 
3-4 lag af  lofterne fl ere steder og fjerne 
 ikke-bærende vægge samt tildækningerne 
af sidearkaderne.

For at optimere installationernes funktion og 
minimere energiforbruget, blev alle installa-
tioner til el, ventilation, varme og sanitet 
 udskiftet. 

Det har desuden været nødvendigt at fore-
tage nedrivning af forretningslejemål samt 
 lokaler tilhørende stationsdriften i stue-

etagen for at gøre plads til den nye forbin-
delsesgang mellem de to indgange i vest- 
og østgavlen af stationen.

Hvor der oprindeligt har været bærende væg-
ge er disse � ere steder erstattet af bærende 
træsøjler, som � ndes i bindingsværksbyg-
ninger. Disse er udformet med den samme 
pro� lering, som de eksisterende træsøjler.

Udstillingen fortsætter 
ved næste stander
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Udførte 
arbejder

Istandsættelsen har bestået 
af følgende delområder:

Nyt indgangsparti i vest-
gavlen, der skaber forbin-
delse til den nye perma-
nente bitrappe til 
Metroen

Udskiftning af klinkegulv 
med nyt terrazzo gulv i sta-
tionsbygningens stueetage

Etablering af ny for-
bindelsesgang mellem 
 indgangene i øst- og vest-
gavlen

Genskabelse af den op-
rindelige loftshøjde 
og retablering af de oprin-
delige dobbelthøje side-
arkader langs med de to 
vestibule områder

Forstærkning af byg-
ningens brokonstruktion 
over sporarealer

Indretning af nye 
lejemål og lager-
faciliteter i stueetagen

Alle arbejder er fore gået med en station i 
fuld  togdrift, hvilket har stillet store krav 
til logistik og planlægning af projektet og 
fremgangsmåden.

 Udskiftning af de eksiste-
rende tekniske installationer

Istandsættelse af tagud-
hæng og bindingsværk, 
vindues- og dørpartier 
samt øvrige træværk

 Etablering af en ny 
 a� aldsgård i Østbanegade

Udskiftning af to eksiste-
rende perronelevatorer

Renovering og fornyelse 
af tagkviste og tårn

Etablering af nyt ledelinjesystem med forbindelser mellem 
kommende metrostation, jernbanestation incl. perroner, trap-
pehuse og forplads med bus stoppested og taxaholdepladser.

Udskiftning af skifer-
beklædning inklusive 
grat- og kipudsmykninger, 
inddækninger, tagren-
der og nedløb af zink på 
stations bygning og tårn

 Istandsættelse af mur-
værk herunder murfel-
ter (tavl) i bindingsværk
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Nye
installationer

Alle installationer i stationsbygningen bar præg 
af årtiers ombygninger og var generelt af ældre 
dato. De var desuden i tidens løb blevet udvi-
det og tilpasset stationsbygningens varieren-
de funktioner, uden at den tekniske dokumen-
tation var blevet tilsvarende opdateret.

Driftsmæssigt ønskede DSB at separere 
 installationerne, således at lejemålene frem-
står som separate enheder, hvori der kun er 
 installationer, som tilhører det enkelte lejemål.

For at opfylde dette blev der foretaget en del-
vis demontering af eksisterende installationer i 
stationsbygningens perronplan, stueetage og 
1. sal.

Der er udført nye og tidssvarende installa-
tioner for vand, varme, ventilation,  køling, 
el og svagstrøm i de enkelte lejemål og 
 øvrige rum, der hører til stationsdriften.

For alle installationers vedkommende er der 
sørget for nem adgang til vedligeholdelse og 
senere ombygninger.

Installationsteknikerne har installeret de 
mange kabler og ventilationskanaler rundt 
i skunke og lofter og ned i lejemålene, 
uden at de blev for synlige og skæmmede for 
det arkitektoniske helhedsbillede.

I samråd med Slots- og Kulturstyrelsen blev 
det valgt at føre nogle installationer synlige 
under loftet, så diskret som muligt, hvorved 
man undgik at udføre nedhængte lofter, som 
ved tidligere ombygninger.
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Nye terrazzogulve

Selvom Østerport Station er blevet � ittigt 
 fotograferet lige siden opførelsen, har det ikke 
været muligt at opspore indvendige fotos fra 
opførelsen eller tiden lige efter.

Det betyder, at det ikke har kunnet godt-
gøres, hvordan de oprindelige gulvbelægnin-
ger har set ud. Først under opbrydningen af 
gulvene blev fundet en lille rest af et stykke 
 terrazzogulv.

I stedet for klinkebelægningen, som var ned-
slidt, er udført en terrazzo, som også kendes 
fra kystbanestationerne på den tid Østerport 
station blev opført. 

Før terrazzogulvene kunne støbes var det nød-
vendigt at udføre lokale forstærkninger af de 
bærende stålpro� ler af I-jern. Oven på dis-
se blev der udlagt en blivende forskalling af 
svale haleplader af tyndpro� l i stål, hvorpå der 
blev støbt en 70 mm tyk armeret betonplade. 
Herved opnåedes et 100 % plant undergulv, 

der sammen med den udførte forstærkning af 
brodækkets underside giver en opgradering af 
dækkets bæreevne.

Inden udførelsen af terrazzobelægningen blev 
der udarbejdet en Gulvmanual i samråd med 
Slots- og Kulturstyrelsen. Manualen beskriver 
de to farver med den mørke sidebord, feltstør-
relser, kantskinner og de nedfældede ledelinjer 
og de gule trinforkanter. 

Støbningen af de nye terrazzogulve er udført 
af italienske håndværkere med speciale 
i  terrazzo. Gulvet er støbt i felter med dilata-
tionsfuger, så der tages hensyn til tempera-
tursvingninger i bygningen, da dækket udgør en 
bro hen over sporene.

Trappetrinene i de to trappehuse er støbt på 
værksted i Italien, idet de skulle special udføres 
med indstøbte gule forkantsmarkeringer til 
gavn for synshandicappede kunder.

5
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Tagrenovering med 
totaloverdækning

Tagrenoveringen involverede tømrere, blik-
kenslagere og malere, idet den har omfattet 
udskiftning af hele tagets skiferbeklædning og 
tagrender både på hovedbygningen og på trap-
pehusene samt renovering af vinduespartier 
og kviste.

Der blev etableret en totaloverdækning af 
taget med et stillads og dug. Herved kunne 
tagarbejderne udføres hurtigere og med min-
dre risiko for vandskader nede i bygningen, da 
taget i en periode stod helt åbent. 

Stilladset kunne af jernbanesikkerhedsmæssi-
ge grunde ikke stå på baneterrænet på nord-
siden af stationen, hvor jernbanespor løber 
ind under stationsbygningen. Det blev derfor 
hængt op på særlige bærekonsoller, der  skulle 
fæstnes til bindingsværkskonstruktionen. 
Beregninger viste imidlertid, at konstruk-
tionen ikke havde den fornødne styrke til at 
kunne bære stilladset, når det blev  påvirket 
af vindlasten. Derfor blev udført en ekstra 

 hjælpe-konstruktion på indersiden af facade-
væggene, der kunne overføre kræfterne til 
 etagedækkene og videre ned i fundamenterne.  

Det var et krav fra fredningsmyndighederne, at 
tagkviste, tårnkonstruktioner og sternbrædder 
mv. ikke ændrede geometri i forhold til oprin-
deligt. Derfor er taget udført med et undertag 
af brædder og tagpap, hvorpå  skiferpladerne 
er sømmet. Herved kunne den oprinde lige 
 tyk kelse af taget bevares og samtidig leve op 
til moderne byggekrav. 

Alle tagrender og nedløb er udført med zink, 
og håndlavet på værksted som oprindeligt, 
hvorved fås et mere levende og varieret udtryk 
i forhold til maskinfremstillede tagrender.

Ornamenteringen på tagrytterne, tårnets vind-
� øj og vinduesbeslag mm. er istandsat i de op-
rindelige farver. De små kugler på tagrytterne 
er blevet malet med guldbronze maling.

5



17

Belysning

Den gamle belysning levede ikke op til 
 nutidens standard på DSB´s stationer, hvor 
belysningen er et bærende element i statio-
nernes kundeservice. Desuden skal de nuvæ-
rende krav til o� entlig belysning også over-
holdes.

DSB har haft krav til, at al belysning er udført 
som LED belysning.

For at understøtte stationens arkitektoniske 
kvaliteter, er belysningen udformet med en 
kombination af direkte belysning (nedadret-
tet) og indirekte belysning (opadrettet), samt 
en variation i lysstyrke og farvetemperatur.

I de to store vestibuler er tøndehvælvene 
belyst med et indirekte lys, der  fremhæver 
 loftets form og understøtter rummets 
 dimensioner, symmetri og store højde.

I de nyåbnede dobbelthøje sidearkader er 
lofter og vægge belyst med et direkte ned-
adrettet lys, så den malede dekorationsbord 
øverst på vægpartierne samt de genskabte 
træbuer træder frem på en dæmpet måde.

På gulve ved trapper og i gangarealer med 
et stort kunde-fl ow er der etableret direkte 
loftsbelysning med et højere lysniveau. 
Herved forbedres den visuelle orientering. 

Tilsvarende lys er etableret i de enkelte for-
retningslejemål, der tillige har suppleret med 
deres egen belysning, der understøtter den 
enkelte forretnings indretningskoncept.

Lysekronerne har været skilt helt ad, mens de 
er blevet renoveret og ændret til LED belys-
ning. Der er også støbt nye glas til erstatning 
for dem, som var gået i stykker. 
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Forstærkning 
af brodækket

Mange tak for 
din interesse

Stationens etagedæk mod de underliggende 
spor- og perronarealer er oprindelig udført 
som et brodæk, hvor der er en tøndehvælvs-
konstruktion med støbte tynde betonbuer 
(betonskaller), der bæres af I-pro� ler af stål 
i to lag. Ovenpå betonbuerne var udstøbt et 
afretningslag af slagger og herpå et slidlag, 
hvori der var lagt klinker ved renoveringens 
begyndelse.

Mange års slid havde medført, at der var op-
stået større områder med opbulinger i sta-
tionshallens gulve. Opbulingerne skyldes en 
kombination af rustangreb på de indstøbte 
I-pro� ler kombineret med at slaggelaget ud-
vider sig, når det suger fugt fra det det vand, 
der slæbes med ind udefra på vinter- og 
regnsvejrsdage.  

Som led i renoveringen er der udført en bort-
hugning af slaggerne og efterfølgende repa-
ration af de beskadigede dele. Desuden er 
der udført en total forstærkning og varme-
isolering af dækkonstruktionen på under-
siden, som foregik fra jernbanesporene under 
stationen om natten i sporspærringer.

For at arbejderne kunne udføres hurtigt og 
sikkert blev de nøje planlagt i henhold til en 
”samlesæt-metode”, hvor alle delene blev 
opmålt og prøvesamlet på forhånd, så de 
kunne monteres på kortest mulig tid. 


