
 

                                             Ultimo November 2017 

 

 
Til DVS’s medlemmer: 

 

MEDDELELSE NR. 2017 – 5 
 
  
Indbydelse til besøg i Trafiktårnet Øst 
 
Selskabets sidste arrangement i 2017 er et besøg i Trafiktårnet Øst på det gamle baneterræn over 
for Fisketorvet i København. Det finder sted 
 

mandag den 18. december. kl. 15.00-16.30    (NB: Mødetid kl. 14.45) 
 

Trafiktårnet er et døgnbemandet trafikcenter, hvorfra Banestyrelsen, Vejdirektoratet og 
Københavns Kommune overvåger og styrer  
 

 trafikken på S-togsnettet i hovedstadsområdet, 
 trafikken på fjernbanenettet øst for Lillebælt, 
 trafikken på det overordnede vejnet i hele Danmark, 
 trafikken i hovedstadsområdet. 

 
 

        
 
 
Trafiktårnet Øst blev taget i brug i 2015. 
Der ligger et tilsvarende, men mindre Trafiktårnet Vest i Fredericia. 
Firmaet Tranbergarkitekter har været arkitekter på begge tårnene.  
 
Deltagelse i besøget er gratis. 
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Besøget vil omfatte 
 en rundvisning i Trafiktårnet, 
 en orientering om trafikcentrets opgaver, 
 en orientering om Vejdirektoratets opgaver i tårnet, 
 mulighed for at stille spørgsmål. 

 
I forbindelse med besøget vil der være et let traktement (”mødeforplejning”). 
 
NB: På grund af adgangskontrollen og sikkerheden i Trafiktårnet bedes deltagerne 

 ved tilmeldingen anføre fulde navn (for- og efternavn), 
 møde ved indgangen til tårnet senest kl. 14.45.  

 
Der er flere informationer om de to trafiktårne og links til yderligere tekst og billeder på 
selskabets hjemmeside www.vejhistorie.dk.  
 
 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Trafiktårnet ligger på Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København V. 
 
Der er et begrænset antal parkeringspladser for enden af Carsten Niebuhrs Gade ved indgangen til 
tårnet. Hvis der ikke er ledige pladser her, kan man parkere ved Fisketorvet (gratis parkering i 2 
timer, derefter 15 kr. pr. påbegyndte 15 minutter – se mere her: http://fisketorvet.dk/parkering).  
 
Nærmeste busstoppested er Otto Busses Vej på Vasbyvej/Kalvebod Brygge (linie 34). 
 
Nærmeste S-togsstation er Dybbølsbro. 
Buslinie 1A har også stoppested ved Dybbølsbro Station. 
 
 
Tilmelding: 
 
På grund af pladsforholdene i Trafiktårnet er deltagerantallet begrænset til ca. 24 personer. 
Hvis selskabet modtager flere end 24 tilmeldinger, vil pladserne tilfalde de 24 først tilmeldte. 
Selskabet vil i så fald søge at arrangere et nyt besøg i løbet af foråret 2018. 
 
Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside på følgende måde: 

 Åbn siden www.vejhistorie.dk,  
 Klik på ”Besøg i Trafiktårnet Øst” i højre kolonne under ”Kommende begivenheder” 
 Udfyld tilmeldingsblanketten på siden og tryk på ”Send tilmelding”. 

 
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 10. december. 
Autosvaret er kun en kvittering for, at selskabet har modtaget tilmeldingen. 
Alle vil efterfølgende få meddelelse, om de er blandt de 24 deltagere i dette besøg, eller må vente 
til et senere besøg. 
 

Med venlig hilsen 
 

Bo Tarp 
Formand for DVS 
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