
Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 382 „Jernbanegade“
for karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade.

Lokalplanen er bekendtgjort 23. november 2004 og tinglyst den 28. november 2005.
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Lokalplanområdet ligger i Indre By

mellem Vesterbrogade og Jernbane-

gade.

TIVOLI

AX
ELTO

RV

N
Y

RO
PS

G
A

D
E

N
Y

RO
PS

G
A

D
E

TRO
M

M
ESA

LEN

VED
VES

TER
PO

RT

DAHLERUPSGADE

STAUNINGS

PLADS

JERNBANEGADE

HERHOLDTSGADE

ST
UDIES

TRÆDE

V
ES

T
ER

 S
Ø

G
A

D
E

ST
UDIEST

RÆDE

N
Ø

RREG
A

D
E

SANKT PEDERS ST
RÆDE

STUDIESTRÆDE

VESTER
VO

LD
G

AD
E

VE
ST

ER
GADE

KATTESUNDET

LARS BJØ
RN

S STRÆ
D

E

VEST
ER

GADE

GADE

FR
ED

ER
IK

SB
ER

G-

M
IKKEL

BRYGGERS

GADE

BA
G

RÅ
DHUSE

T

RÅDHUS-

PLADSEN

JARMERS
PLADS

TEG
LG

ÅRD
STR.

AXELTORV

H
AM

M
ER

IC
H

SG
.

VESTERBROGADE

VESTERPORT

V
ES

T
ER

 S
Ø

G
A

D
E

STATION

V
EST

ER
V

ES
T

ER

FA
R

IM
A

G
SG

.

H
AM

M
ERIC

H
SG

.

F
A

R
IM

A
G

S
G

.

H
.
C

.
A
N

D
E
R

S
E
N

S
B
O

U
L
E
V
A
R

D

BISPE-

TORVET

Baggrund Ejeren af ejendommen matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, Axeltorv 2,

Scala A/S ønsker at ombygge og udvide bygningen til hotel, forretninger m.v. På

den baggrund foreligger der nu et skitseforslag, som er nærmere omtalt neden-

for.

Gennemførelse af projektet vil forudsætte udarbejdelse af såvel en lokalplan

som et kommuneplantillæg.

Ejendommen rummer det nuværende forlystelses- og forretningscenter Scala,

men henligger i dag for størstedelens vedkommende ubenyttet.

  

Kvarteret og Kvarterets udbygning. Axeltorv-området mellem H.C. Andersens Boulevard,

Hammerichsgade og Vesterbrogade er udbygget i årene omkring 1900 med et

stærkt islæt af forlystelsesetablissementer – National Scala og Cirkusbygningen;

senere Paladsbiograferne, samt en række restauranter, dansesteder m.v.

Det stærke præg af forlystelsesaktiviteter i Axeltorv-området har holdt sig til vo-

re dage, og udbygningen af Scala i slutningen af 1980erne til et forretnings- og

forlystelsesområde var en naturlig udvikling heraf.

Områdets karakter, den nære tilknytning til Tivoli og den gode placering i for-

hold til kollektive transportmidler (Hovedbanegården, Vesterport Station,

mange buslinier m.v.) har i efterkrigsårene flere gange givet anledning til idé-

forslag om mere intensive udbygninger af området med forslag om vintertivoli,

koncertsal o. lign.

lokalplanområdet
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Kvarterets bebyggelsesstruktur.  Axeltorv-området rummer en meget varieret

bebyggelse med stort dimensionerede enkeltbygninger som Axelborg, de to

bygninger for førhen Studenterforeningen og Revision- og Forvaltningsinstitut-

tet ved H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads, og i modsætning hertil de me-

re fritstående bygninger i mindre skala – Cirkusbygningen, Palads-biograferne

og bygningerne på Vandværksgrunden. De to karreer mellem Studiestræde og

Vesterbrogade er præget af overvejende sammenhængende etagebygninger

med stort set samme gesimshøjder (se luftfoto side 3).

På nedenstående kort er vist Scala-bygningens placering i forhold til omgivelser-

ne. Fra Rådhuspladsen fortsætter Vesterbrogade som et såkaldt rumligt forløb

forbi Tivoli, Hovedbanegården og videre mod vest, mens Axeltorv fortsætter i et

rumligt forløb i Kampmannsgade - Danasvej på Frederiksberg. (I Byskabsatlas

2003 udarbejdet af Plan & Arkitektur er de overordnede rumlige træk i bl.a

Indre By nærmere beskrevet).

Disse rumlige forløb indebærer, at Axeltorvs tilknytning til Vesterbrogade ud for

Tivolis hovedindgang får en særlig betydning, hvilket understreger en ønskelig

udvikling af Axeltorv-området som et publikumsrettet, aktivt område. Stedet har

således en særlig strategisk betydning såvel funktionelt som arkitektonisk.

Axeltorv er af Jernbanegade delt i to pladsarealer. Den nordlige del har en rela-

tivt svag rumlig afgrænsning, idet åbningen mellem Axelborg og Palads Biogra-

ferne er meget vid, og den lave bebyggelse på Vandværksgrunden ligger spredt.

En ny anvendelse og eventuel bebyggelse af Vandværksgrunden med publikums-

orienterede funktioner overvejes for tiden. Pladsens møblering med bl.a. Robert

Jacobsens skulpturgruppe har gennem årene været diskuteret, herunder om

pladsen danner en tilstrækkelig værdig ramme om skulpturgruppen.

Axeltorvs sydlige del danner derimod med sin smukke naturstensbelægning og

billedhuggeren Mogens Møllers skulpturer en af de i æstetisk henseende fineste

Kort over kvarteret med angivelse af

Scala-bygningen og såkaldte rumlige

forløb.
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pladsindretninger i byen. Pladsen er på de to sider rammet ind af henholdsvis

Axelborgs høje, tunge facade og Scalas lavere, mere transparente facade. Der er

imidlertid et misforhold mellem de to sider af pladsen, idet Scalas facadehøjde i

forhold til Axelborgs bygningsvolumen virker lav. Samtidig er Scala præget af

noget ustrukturerede og uskønne tagopbygninger, som i særlig grad ses fra om-

rådet ved Vesterport Station.

 

Lokalplanområdet. Karréen rummer i dag udelukkende serviceerhverv i form af

kontorer, hotel m.v. samt forretninger, restauranter m.v. i stueetagerne. Scala-

bygningen står i dag overvejende tom over stueetagen, bortset fra Fitness-cen-

tret på øverste etage. Karréens samlede etageareal er på 44.710 m², svarende til

en samlet bebyggelsesprocent på 516. Bebyggelsesprocenterne for de enkelte

ejendomme i karreen varierer fra 428 (Scala) til 642 (Rådhuspladsen 14). Den

nuværende Scala-bygning rummer i dag ca. 1/3 af hele karréens etageareal.

Karréen er tæt bebygget med sammenhængende facadebebyggelse langs alle

gadestrækninger. Bebyggelsen er gennemgående i 5-6 etager med tagetage,

som er tilbagerykket eller er udført som penthouse. Scalabygningen er i 4 eta-

ger med op til 2 tagetager, der er placeret inde på taget.

Bebyggelserne i karreen er i Bydelsatlas Indre By/Christianshavn vurderet med

overvejende høj bevaringsværdi. „Richshuset“ på hjørnet af Rådhuspladsen og

Vesterbrogade, som er opført i 1936, er i kategori 2. Flere af de øvrige ejendom-

me er i kategori 3 og 4 (se kortet side 7). Bygningen på hjørnet af Rådhus-

pladsen og Jernbanegade (den tidligere „Nye Danske“ bygning) er på grund

af opførelsestidspunktet, 1958-60, ikke medtaget i bydelsatlasset, men byg-

ningen har med sine gode proportioner og fine facadematerialer et kvalitets-

niveau, der gør den bevaringsværdig.

Axeltorv set fra Tivolis hovedindgang.
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Nyere bebyggelse skønnet bevaringsværdig

Bevaringsværdig bebyggelse kategori 2

Bevaringsværdig bebyggelse kategori 3

Bevaringsværdig bebyggelse kategori 4

Lokalplanområdet

Bevaringsværdier inden for lokalplanområdet.
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Scala-bygningen, som oprindeligt blev opført i slutningen af 1800-tallet som

forlystelsesetablissementet National Scala, er gennem årene i flere omgange

ombygget, bl.a. i 1950erne til stormagasinet ANVA. I 1987-89 opstod det nu-

værende Scala. Da bygningen i sin tid blev ombygget til sit nuværende udseen-

de, blev den anset som et godt eksempel på tidens arkitekturstrømning (post-

modernismen), og den er sammen med pladsen præmieret for god arkitektur af

Københavns Kommune i henholdsvis 1989 og 1993. Bygningen er imidlertid

med sit formsprog meget bundet til sin tid og vil næppe i dag regnes for egent-

lig bevaringsværdig.

Planlægning Lokalplanområdet er i kommuneplanrammerne fastlagt til serviceerhverv, såsom

administration, liberale erhverv, butikker, hoteller m.v. med en maksimal bebyg-

gelsesprocent på 150 og et etageantal på højst 6 eksklusive tagetage (S2-områ-

de).

Området ligger inden for det regionale centerområde City, hvor det samlede

bruttoetageareal til butikker skal opretholdes, og butiksarealer på over 500 m²

bruttoetageareal skal fastholdes. Bruttoetagearealet til dagligvare- og udvalgs-

varebutikker må ikke overstige henholdsvis 3.000 m² og 1.000 m². Borgerre-

præsentationen har fået forelagt forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 vedrø-

rende detailhandel, hvorefter der åbnes mulighed for at udvide butiksarealet i

City.

Området er i en dybde på 15 m fra gadelinie langs Vesterbrogade og Axeltorv

omfattet af lokalplan nr. 178 (strøggadelokalplan), der fastlægger stueetage el-

ler høj kælder til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restau-

ranter o. lign. Endvidere er medtaget bestemmelser om facadeændringer, skilt-

ning, facadebelysning m.v. 

Lokalplanområdets facade langs

Jernbanegade set fra Axeltorv.
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Projektbeskrivelse Det er bygherrens hensigt at omdanne Scala til et højklasset hotel med intentio-

nen om at skabe en hotelatmosfære, som er båret af unik design og særpræg.

Et skitseprojekt hertil er udarbejdet af arkitektfirmaet .exe (v. arkitekterne Char-

lie Steenberg og Carsten Holgaard) og er bearbejdet så vidt, at det angiver arki-

tekternes idé om hovedudformningen. Der vil efterfølgende ske en nøjere detal-

jering af bygningen.

I projektet er bygningen forhøjet med 2 etager således, at gesimshøjden svarer

til de tilstødende ejendommes gesimshøjder. Der er 2 større tagetager med gra-

duerede indrykninger, og i hjørnet Axeltorv/Vesterbrogade stiger bygningen

med en tårnagtig opbygning til 10 etager.

Etagearealet øges fra i dag godt 15.000 m² til godt 23.000 m². Den fremtidige

bebyggelsesprocent vil være ca. 655. Hotellet vil rumme ca. 300 værelser på

1.sal samt fra 3. sal og opefter. Stueetagen indrettes med butikker og andre

publikumsorienterede funktioner, og på 2. salen indrettes en såkaldt eventetage

med konferencefaciliteter, restauranter, barer m.v.

Der er ikke regnet med etablering af parkeringspladser til hotellet, idet der i dag

ikke er parkering til Scala, og der forventes ikke en forøget parkeringsbelastning

ved hotellet. Der regnes med sikring af de manglende parkeringspladser for are-

aludvidelsen ved deklaration. Bygherren er i givet fald indstillet på at etablere

disse pladser i forbindelse med anlæg af en eventuel parkeringskælder under

Vesterbrogade.

Bygningens hovedform er i forslaget tilpasset den omgivende bebyggelse med

hensyn til gesims- og bygningshøjde. Projektet er givet en varieret form. De

blødt svungne etageforløb, tilbagerykningerne af de øvre etager og tårnopbyg-

ningen ved hjørnet Axeltorv/Vesterbrogade afrunder bygningen på en skulpturel

Karréen med skitseprojekt indsat.
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Fotomontage af skitseprojekt set fra

Rådhuspladsen.

Fotomontage af skitseprojekt set fra

Palads-biograferne.

Fotomontage af skitseprojekt set fra

Tivoli.
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måde. Bygningen er klædt ind i en glasfacade og fremstår således som et

glashus, hvor krumme glaspartier følger de afrundede former. Intentionen er

at give bygningen en fin detaljering; inspirationen hertil er hentet fra storma-

gasinbygningen for la Fayette i Berlin, tegnet af arkitekten Jean Nouvel (se il-

lustrationen i lokalplanens § 6). Bygningen vil om dagen afspejle den ydre

verden; de omgivende bygninger, himlens skiften m.v., og om natten vil lyset

fra de forskellige rum gennemskinne glasset og afspejle det indre liv, der

foregår i bygningen.

Bygningen viderefører karreens volumen og skaber derved et harmonisk facade-

forløb med et accentueret hjørne mod Vesterbrogade. Mod Axeltorv vil bygnin-

gen træde frem som en ligeværdig bygning i forhold til Axelborg.

Indgangen til hotellet tænkes placeret på hjørnet ved Axeltorv ud mod Vester-

brogade, og af- og påsætning af gæster kan således ske udelukkende fra Ve-

sterbrogade.

 

Byarkitektonisk vurdering Omdannelse af Scala-bygningen til hotelformål, restauranter m.v. er i overens-

stemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse. Kommuneplanens krav

om, at butiksarealer på over 500 m² bruttoetageareal skal fastholdes i City, om-

fatter ejendommen, hvorfor det nuværende omfang på i alt ca. 1.200 m² bu-

tiksareal skal bibeholdes, evt.placeret i stueetagen.

Den foreslåede udvidelse af bygningshøjden og etageantallet vil betyde en bed-

re balance i forhold til Axelborg og vil give pladsen en væsentligt bedre propor-

tionering, ligesom tagopbygningen forbedres væsentligt.

Den arkitektoniske udformning som en blødt afrundet, skulpturelt formet glas-

bygning med den henholdsvis blanke og lysende effekt vil understrege bygnin-

gen som et markant element på dette særlige sted i skæringen mellem Axeltorv

og Vesterbrogade overfor Tivolis hovedindgang.

I forhold til facaderækken langs hele denne del af Vesterbrogade, hvor bebyggel-

sens højde accentueres frem mod området omkring Frihedsstøtten, vil bygningen

med den foreslåede tårnagtige opbygning kunne indgå på en harmonisk måde.

Bygningen har været særligt vurderet i forhold til Tivoli. Fra området umiddel-

bart inden for Tivolis hovedindgang, herunder arealet ved Pantomimeteatret, vil

det ikke kunne undgås, at bygningen vil være synlig og dermed betyde en visuel

forandring i forhold til den nuværende situation. Der bliver imidlertid ikke tale

om skyggeproblemer, da bygningen ligger nord for Tivoli. Endvidere indeholder

lokalplanen bestemmelser om begrænsninger af skiltning m.v.

Med hensyn til parkering vil de ca. 80 pladser, som arealudvidelsen afkaster, kun

meget vanskeligt kunne etableres i forbindelse med selve om- og tilbygningen,

idet de nederste etager påregnes bibeholdt.  Hotellet har i lighed med andre

nye hoteller i Indre By et begrænset behov for parkering, idet gæsterne i langt

overvejende grad ankommer på anden måde end i egen bil. I forbindelse med

eventuel etablering af underjordisk parkering under Vesterbrogade vil parke-

ringskravene kunne opfyldes. 

Forvaltningerne finder, at de foreslåede adgangsforhold med hovedindgang i

hjørnet Vesterbrogade/Axeltorv er acceptable, bl.a. fordi de ikke medfører trafik

på Axeltorv.  
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Miljøforhold H.C. Andersens Boulevard er klassificeret som regional vej og Vesterbrogade

som fordelingsgade, mens Axeltorv er fodgængerområde.

Ved facaden mod Vesterbrogade er det ækvivalente trafikstøjniveau bereg-

net til 67-68 dB(A). Mod Axeltorv er beregnet 62-68 dB(A), mod Jernbanega-

de 62-65 dB(A) og mod H.C. Andersens Boulevard 72-73 dB(A).

Det er (jf. Kommuneplan 2001) bestemt, at det ved nybyggeri af boliger og lig-

nende skal sikres, at de primære udendørs opholdsarealer maksimalt udsættes

for en gennemsnitlig udendørs døgnbelastning på 55 dB(A), samt at det inden-

dørs støjniveau er på højst 30 dB(A). Dette kan sikres ved bl.a.opholdsarealers

placering, ved støjisolering, lejlighedsindretning m.v. Dette gælder også for ho-

teller.

Miljøkontrollen har ikke konkret kendskab til forurenet jord eller grundvand i lo-

kalplanområdet. I Jernbanegade 1 i kælderen i baggården har der fra 1956 til

ca. 1961 ligget et sprøjtelakereri. Herfra kan der være sket forurening. 

Derudover er det Miljøkontrollens erfaring, at der mange steder i København er

lettere jordforurening, der stammer fra storbyaktiviteter som bl.a. røg fra skor-

stene og udstødning fra bilerne. 

Arealet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser.

Miljørigtigt byggeri Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes „miljørigtigt“ i for-

bindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1.

marts 2001 tiltrådt revideret udgave af retningslinierne i pjecen „Miljøorien-

teret byfornyelse og nybyggeri“. Baggrunden for pjecen var et ønske om, at

der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og

at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen.

Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, ma-

terialer og grønne områder. Indenfor hvert emne opstilles en række minimums-

krav, anbefalinger og visioner.

Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet ny-

byggeri samt kommunalt byggeri, men private opfordres til at hente ideer herfra.

Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der

kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Eksemplarer af pjecen udle-

veres i Miljøkontrollen og i Plan & Arkitektur.

BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat

Pjecen „Miljøorienteret byfornyelse

og nybyggeri“, kan bestilles på Inter-

nettet eller rekvireres hos Miljøkon-

trollen eller Plan & Arkitektur.
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LOKALPLAN

JERNBANEGADE

§ 1. FORMÅL

Formålet med lokalplanen er

at sikre den fremtidige udvikling af karreen som en del af det centrale og dyna-

miske område omkring Rådhuspladsen, Vesterbrogade og Axeltorv, herunder

sikre en høj grad af publikumsrelaterede funktioner,

at fastholde den bevaringsværdige bebyggelse i karreen samt at muliggøre ny-

bebyggelse på ejendommen ved Axeltorv, samt

at fastsætte sådanne bestemmelser for ny bebyggelse, at denne ved sin frem-

trædende placering tilfører hele det omgivende kvarter nye byarkitektoniske

kvaliteter, herunder danner en byarkitektonisk mere velproportioneret af-

grænsning mod pladsrummet (Axeltorv).

Endvidere tilstræbes det, at området udvikles med størst mulig respekt for miljø-

rigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indike-

rer en bæredygtig by.

§ 2. OMRÅDE

Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1 og omfatter ejendomme-

ne matr. nr. 64, 66, 67 og 74 Vestervold Kvarter, København, samt alle parceller,

der efter 1. februar 2004 udstykkes i området.

§ 3. ANVENDELSE

Stk. 1. a) Området fastlægges til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv,

restauranter, hotelvirksomhed, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre

virksomheder, der efter Bygge- og Teknikudvalgets skøn kan indpasses i om

rådet.

b) Ejendommen matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, må kun anvendes til

sådanne serviceerhverv, der i særlig grad er rettet mod offentligheden, såsom

hotel- og konferencevirksomhed, teater, koncertsal, biograf, restauranter,

caféer, butikker o.lign.

Kommentar Hele Axelborgområdet er historisk set præget af forlystelsesaktiviteter. Dette un-

derstøttes yderligere af nærheden til Tivoli. Det er derfor vigtigt, at dette islæt

understreges i den fremtidige udbygning af området. Ejendommen matr.nr. 66

Vestervold Kvarter, København, skal derfor gives sådanne funktioner, som har

en høj grad af udadvendthed, særligt i de nederste etager. Det skal tilstræbes,

at stueetagen får så åben en karakter som muligt med butikker, restauranter

o.lign.



15LOKALPLAN NR. 382 „JERNBANEGADE“                          Københavns Kommune

LOKALPLANTEGNING  1

5

7

18

12

17

16

14

4

1

2

6

8

12

54

69

67

65

63 63
A

2

4

6

8

1

5

7

4A

6A

2A

2B

2D

1A

1B

1C

3

4A

4B

64

66

67

74

75

79

93

96

234

274

275

342

357

Vest
erb

rogad
e

Axeltorv

Jer
nbanega

de

H
. C

. Andersens Boulevard

Cirkusbygningen

Axelborg

nord

100 m50250

2

7

5

1

14

16

2A

2B

2D

Grænse for lokalplanområde

Bevaringsværdig bebyggelse



16 LOKALPLAN NR. 382 „JERNBANEGADE“                Københavns Kommune

§ 3. ANVENDELSE, fortsat

Stk. 2. a) Den nederste etage mod Vesterbrogade og Axeltorv skal for så vidt angår

den del af facadeejendommene, der ligger inden for en afstand af 15 m fra

vejlinierne anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 i lokal

plan nr. 178, endeligt bekendtgjort den 26. august 1991.

b) Det samlede bruttoetageareal til butikker må højst udgøre i alt 4.500 m².

På ejendommen matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, skal etableres

mindst 1.200 m² butiksareal. Den enkelte butiks størrelse må ikke overstige

3.000 m² bruttoetageareal til daglivarer og 1.000 m² bruttoetageareal til ud

valgsvarer.

Kommentar Lokalplanområdet ligger i Indre By inden for det område, der i kommunepla-

nens rammer for detailhandel er fastlagt som regionalt centerområde (City),

hvor butiksareal på over 500 m² skal opretholdes. Det maksimale 4.500 m² bu-

tiksareal muliggør, udover 1.200 m² opretholdt butiksareal i Scala-bygningen, at

stueetagen i den resterende del af karréen kan indrettes til butikker. Opmærk-

somheden henledes på, at planlovens § 5 f indeholder særlige regler om bereg-

ning af bruttoetagearealet til butikker.

Stk. 3. a) Indtil 25 pct. af etagearealet kan anvendes til helårsboliger. Boligerne skal i

gennemsnit være mindst 95 m², og ingen bolig må være mindre end 75 m².

Boliger må kun placeres på bebyggelsens 4. etage og opefter, og detskal

tilstræbes, at der i tilknytning til boliger etableres tagterrasser eller lignende

udendørs opholdsareal.

b)  Der må ikke indrettes erhverv over etager med boliger.

Kommentar Fastlæggelse af gennemsnitlig og mindste boligstørrelse skal sikre opfyldelse af

de boligpolitiske intentioner om, at nyt boligbyggeri primært skal bestå af større

boliger, og at disse skal være helårsboliger. Ved helårsboliger forstås, at det er i

strid med lokalplanen at anvende boligen til feriebolig o.lign. Folkeregistertil-

melding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse.

Stk. 4. Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre

forurening (forureningsklasse 2) med vejledende afstandskrav på 20 m til boli-

ger og lignende.

§ 4. VEJFORHOLD

De eksisterende vejlinier opretholdes.

§ 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 660.
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LOKALPLANTEGNING  2

Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 21,0 m - 6 etager

Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 24,4 m - 7 etager

Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 27,8 m - 8 etager

Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 34,0 m - 10 etager

Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 31,0 m - 9 etager

nord

Vest
erb

rogad
e

Axeltorv

Jer
nbanega

de

0 10 20 30 40 50 m

67



18 LOKALPLAN NR. 382 „JERNBANEGADE“                Københavns Kommune

§ 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING, fortsat

Stk. 2. a) Den på tegning nr. 1 med skravering markerede bevaringsværdige bebyg

gelse må ikke nedrives uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse.

b) Bygge- og Teknikudvalget kan tillade opførelse af ny bebyggelse til er-

statning for bevaringsværdig bebyggelse, som ikke vil kunne istandsættes

på grund af brand eller lignende „force majeure“-situation, når dette sker

med samme placering og i princippet samme volumen som den eksiste-

rende bebyggelse, og en ydre fremtræden i overensstemmelse med be-

stemmelserne i § 6, stk.1c) og 2a).

Stk. 3. For ny bebyggelse og udvidelse af eksisterende bebyggelse på matr. nr. 66 Ve-

stervold Kvarter, København, gælder følgende retningslinier:

a) Bebyggelse skal opføres som sammenhængende bebyggelse i hele ejendom-

mens grænse mod vej og i princippet placeres i vejlinierne. Ved hjørnet Ve-

sterbrogade/Axeltorv kan placeringen i vejlinien overskrides fra bebyggelsens

2. etage og opefter som angivet på lokalplantegning nr. 3.

b) Ny bebyggelse, herunder udvidelse af eksisterende bebyggelse, skal opføres i

overensstemmelse med den på lokalplantegning nr. 2 viste bebyggelsesplan

og med de på tegningen angivne maksimale højder og etageantal.

c) Ny bebyggelse skal sammenbygges med den bevaringsværdige bygning mod

Jernbanegade og den eventuelt bibeholdte bygning mod Vesterbrogade, jf.

lokalplantegning nr. 3.

d) Ny bebyggelse skal opføres i sin helhed, jf. a) og b), og må ikke etapedeles.

Kommentar De bebyggelsesregulerende bestemmelser vedrørende bebyggelse på matr. nr.

66 Vestervold Kvarter, København, er udformet detaljeret for at sikre, at den ho-

vedform, der fremgår af skitseprojektet, gennemføres. De blødt svungne former

med en accentuering af hjørnet mod Vesterbrogade er fastlagt i lokalplanteg-

ning nr. 2. Bebyggelsens „gesimshøjde“ svarer til de tilstødende bygningers ge-

simshøjde, som er 21 m. Herudover kan der opføres op til 2 tagetager med gra-

duerede indrykninger i forhold til den underliggende facades hovedforløb. Mod

hjørnet Vesterbrogade/Axeltorv kan bebyggelsen yderligere forsynes med en

tårnlignende opbygning i op til 2 etager således, at det totale etageantal ved

dette hjørne kan være op til 10.

Stk. 4. Udover den i stk. 2  og stk. 3 omtalte ny bebyggelse kan der opføres bebyggelse

i én etage i form af tilbygninger på terræn til randbebyggelse og eksisterende

gårdbebyggelse.

§ 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Stk. 1. For ny bebyggelse og udvidelse af eksisterende bebyggelse på matr. nr. 66 Ve-

stervold Kvarter, København, gælder:

a) Bebyggelsen skal fremstå med en skulpturel form, hvor facaderne er karakte-

riseret ved et blødt og svungent forløb med tydelige tilbagetrækninger i de
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LOKALPLANTEGNING 3

Ny bebyggelse på matr.nr. 66 VV, Kbh.

Principiel udformning af facader mod henholdsvis Vesterbrogade, Axeltorv og Jernbanegade.
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§ 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat

øverste etager afpasset den eksisterende bebyggelses facadehøjder og

tagformer.

b) Bebyggelsen skal fremstå i princippet som de på tegning nr. 3 viste faca-

deopstalter. Følgende væsentlige træk skal overholdes:

• Facaderne skal disponeres med etagehøje glaselementer, som er stødt sam-

men uden lodrette, udvendige sprodser, således at de danner en glat over-

flade.

• Etageadskillelser markeres af spinkle, vandrette bånd i glas og/eller metal.

• Krumme facadeforløb skal udføres med krumme glasflader og etagemarke-

ringer.

• Eventuelle værn ved altaner, terrasser o.lign. skal udføres efter samme prin-

cip som facader i øvrigt. Værn ved øverste terrasser skal mod gadeside

trækkes minimum 1,50 m tilbage fra underliggende facade.

•  Vindues- og dørpartier m.v. skal fremstå i glas og metal med en spinkel de-

taljering.

•  Glas skal fremstå transparent eller translucent og må ikke udføres med

spejlvirkning.

•  Synlige metaloverflader må ikke fremstå galvaniserede, men skal gives en

bearbejdet overflade, såsom dækkende malebehandling, mattering, pole-

ring, eller lign.

•  Tage skal fremstå som flade tage.

•  Inddækninger og eventuelle tagnedløb skal udføres i metal.

c) Eventuel ny bebyggelse til erstatning for den bevaringsværdige bygning mod

Jernbanegade, jf. § 5, stk. 2a), og den på tegning nr. 3 viste bibeholdte byg-

ning mod Vesterbrogade skal opfylde bestemmelserne i a) og b).

d) På ny bebyggelse opført i henhold til bestemmelserne i stk. a) - c) må opsæt-

ning af markiser, facadebelysning, udhængsskabe, udvendig solafskærmning

og andet facadeudstyr ikke finde sted. Skiltning skal placeres bag facadens

yderste lag glas, skal med hensyn til størrelse, farve, placering og lysstyrke

m.v. tilpasses bygningens arkitektur og skal godkendes af Bygge- og Teknik-

forvaltningen. For eksisterende bebyggelse gælder bestemmelserne i stk. 2b).

Kommentar Det anses for yderst vigtigt vedrørende ny bebyggelse på matr. nr. 66 Vestervold

Kvarter, København, at den i projektet forudsatte ambition om et højklasset ho-

tel båret af unik design og særpræg opretholdes i den videre gennemførelse af

byggeriet. Lokalplanen søger derfor at fastlægge de væsentligste kvaliteter i

projektet, dels gennem fastlæggelse af facadeprincippet, dels gennem nærmere

beskrivelse af detaljerne i projektet. Der stiles mod et meget helstøbt hus, hvor

de glatte glasfacader understreger den skulpturelle form, og hvor vekselvirknin-

gen mellem spejlinger i dagtimerne og transparensen ind i de indre rum i aften-

timerne bidrager til oplevelsen af huset. Der lægges stor vægt på, en gennem-

ført detaljering af facaderne, herunder facadernes krumninger. Et eksempel på

en sådan facadedetaljering samt kvaliteten i afrundede glasfacader fremgår af

vedstående foto af et facadeudsnit af stormagasinet la Fayette i Berlin.

Facadeudsnit af stormagasinet

la Fayette i Berlin.
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§ 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat

 Stk. 2. For den øvrige del af lokalplanområdet gælder:

a) Ny bebyggelse, jf. § 5, stk. 2b), skal fremstå med en nutidig arkitektonisk ud-

formning, som respekterer de bevaringsværdige hovedtræk, der præger den

omgivende, bevaringsværdige bebyggelse. Der lægges vægt på følgende

hensyn:

• Bebyggelsens hovedopdeling skal udføres med en høj, åben stueetage

samt gesims- og bygningshøjde, der relaterer sig til tilstødende bygninger.

• Bebyggelsen skal forsynes med tagopbygning, der harmonerer med områ-

dets præg af tilbagerykkede tagetager, penthouse o.lign.

• Facadematerialer skal være i en gedigen kvalitet, der med hensyn til finhed,

bearbejdsningsgrad m.v. er på niveau med den tilstødende bebyggelses fa-

cader, som er præget af natursten, facademur, puds o.lign.

b) Skiltning, reklamering og opsætning af facadebelysning, udhængsskabe,

udvendig solafskærmning og andet facadeudstyr må ikke ske uden Bygge- og

Teknikforvaltningens tilladelse og skal med hensyn til placering, omfang, ma-

terialer, farve, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god

helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske karakter

i bybilledet.

Kommentar Med hensyn til skiltning og reklamering m.v. henvises til, at Bygge- og Teknikud-

valget i 2001 har tiltrådt publikationen „Facader og skilte i København“, der

bl.a. indeholder retningslinier og anbefalinger for skilte og facadeudstyr gene-

relt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af

bestemmelserne i lokalplanen.

Stk. 3. For hele lokalplanområdet gælder:

a) Den endelige udformning af bebyggelsen skal godkendes af Bygge- og Tek-

nikforvaltningen.

b) Eksisterende bevaringsværdig  bebyggelse, jf. § 5, stk. 2a), må ikke ombyg-

ges eller ændres uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse. Enkelte mindre

ændringer som følge af sammenbygning med tilstødende nybebyggelse kan

ske med Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse.

c) Facadebelysning, reklameskilte og lignende må ikke ved blænding og reflek-

ser være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til ga-

debilledets karakter og den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk. Der

må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller

blinkende effekt.

d) For facader mod Axeltorv, Jernbanegade samt Vesterbrogade på ejendom-

men matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, gælder, at kun skiltning og

reklamering, der har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, må finde sted.

e) Tekniske installationer skal udformes således, at de fremtræder som integre-

rede dele af bebyggelsens arkitektur.

f) Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærme-

re bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg – hvis pla-
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cering og udformning skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen –

eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg.

g) Placering og udformning af antenner, paraboler og lignende skal ske så di-

skret som muligt og så vidt muligt på gårdfacader og i øvrigt under hensynta-

gen til bygningens arkitektoniske udtryk.

§ 7. PARKERINGSDÆKNING

Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr.

100 m² etageareal. Parkering, der ikke må indrettes på terræn, skal etableres i

underjordisk anlæg på egen grund eller i fællesanlæg etableret under Vester-

brogade. Bygge- og Teknikforvaltningen kan, såfremt sådanne anlæg ikke eta-

bleres, tillade parkeringen indrettet andetsteds i kvarteret.

§ 8. FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER

Bebyggelse og primære opholdsarealer skal i overensstemmelse med miljømyn-

dighedernes krav udføres og indrettes således, at beboere og brugere skærmes

mod støj og anden forurening fra vej og anden virksomhed i området. Det in-

dendørs støjniveau i boliger og hotelværelser må ikke overstige 30 dB(A) og må

for erhvervsarealer ikke overstige 35 dB(A).

Kommentar Miljøkontrollen har beregnet, at det ækvivalente trafikstøjniveau ved facaden

mod Vesterbrogade er 67 – 68 dB(A), mod Axeltorv 62 – 68 dB(A), mod Jernba-

negade 62 – 65 dB(A) og mod H.C. Andersens Boulevard 72 – 73 dB(A). Der hen-

vises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 „Trafikstøj i boligområder“.

§ 9. RETSVIRKNINGER

I henhold til § 18 i planloven må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i

strid med lokalplanens bestemmelser, jf. dog kommentar af generel karakter,

pkt. c). Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes an-

vendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen ikke strider

mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig.

§ 10.  OPHÆVELSE AF LOKALPLAN

I strøggadelokalplan nr. 178, tinglyst den 27. august 1991, ophæves § 4 for

så vidt angår nærværende lokalplanområde.

§ 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat
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a) På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af

planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002.

b) Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret

for overtrædelse af bestemmelser i lokalplanen.

c) I henhold til planlovens § 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmel-

ser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i

planen. Dispensationer meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Køben-

havns Kommune.

d) Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om

midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumsloven.

Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som re-

præsentant for Kulturarvsstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et

jordarbejde påbegyndes, således at en forundersøgelse kan iværksæt-

tes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af ar-

bejdet.

e) Bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal anmeldes til Miljøkontrollen

og bortskaffes i henhold til Regulativ for anvisning af forurenet jord i Kø-

benhavns Kommune.

f) Miljøkontrollen kan efter forudgående undersøgelser og vurdering af et

konkret projekt for nedsivning af uforurenet regnvand til uforurenet un-

dergrund give tilladelse til nedsivning af regnvand.

KOMMENTARER AF GENEREL KARAKTER

Lokalplan nr. 382 med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28.

oktober 2004 og bekendtgjort den 23. november 2004.

Bygge- og Teknikforvaltningen, den 23. november 2004.

Kim Brodersen

specialkonsulent

/Jens Simonsen

specialkonsulent

KØBENHAVNS BYRET

Indført den 28/11-2005

Lyst under nr. 205247

Marianne Sørensen
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