
 

 

     
Teknik- og Miljøforvaltningen 

TMF MKB Sekretariat (5945)  

 Til Indre By Lokaludvalg   

      

 
Besvarelse vedr. forholdene på Nørreport Stations 
overflade 

Formand for Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann har 3. februar 2022 

henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen, 

Banedanmark og Metroselskabet og foreslår, at overfladen, herunder 

glastårnene, ved Nørreport Station genoprettes og forstærkes, og at 

renholdelsen af overfladen styrkes. Derfor foreslår lokaludvalget en 

besigtigelse af forholdene. 

 

Svar 

 

Forvaltningen har løbende fokus på at forbedre renholdelse af 

Nørreport Station, men området er udfordret af den store slidtage 

pga. mange menneskers brug af pladsen samt materialevalget, som 

vanskeliggør en effektiv renholdelse. 

 

Forvaltningen har løbende været i dialog med DSB og Banedanmark 

omkring status for drift og vedligeholdelse på Nørreport Station, 

herunder mulige løsninger, som fremadrettet sikrer pladsens 

udseende og driftsvenlighed.  

 

I forbindelse med overførselssag 2021-2022 har forvaltningen 

udarbejdet budgetnotat omhandlende en foranalyse i samarbejde 

med Økonomiforvaltningen og DSB. Foranalysen skal klarlægge 

forudsætninger for og krav til en forbedring af forholdene, og til 

hvordan man kan sikre en mere stabil og økonomisk rentabel drift på 

Nørreport Station i respekt for det oprindelige projekt ”Ny Nørreport 

Station”, herunder kravspecifikation af materialer til belægning, 

ledelinjer og -dræn og belysning.  

 

Hvis der politisk prioriteres midler til den fælles foranalyse, er det 

hensigten, at der udarbejdes et fælles idékatalog med driftsvenlige 

materialer for hhv. DSB og Banedanmark samt forvaltningens 

ansvarsområder til sommeren 2022. Efter idékatalogfasen adskilles 

projekterne. Derfra kan hver part udbyde og indgå kontrakt med 

projekterende rådgiver og entreprenør for hver sit område. Dette 

forudsætter for kommunens vedkommende, at der efterfølgende 

bevilges anlægsmidler ved Budget 2023. 
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I forbindelse med udarbejdelse et fælles idekatalog vil Indre By 

Lokaludvalg blive inddraget. 

 

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-

og-miljøudvalget. 

 

 
Med venlig hilsen  
 
Peter Højer  

Vicedirektør 

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold 


