11.04.2017
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bydesign
Postboks 447
1505 København V
byensudvikling@tmf.kk.dk

Vedr. høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag for "Vesterport banegrav"
med kommuneplantillæg og bilag.
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte og har foretaget en
gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.
Paladsbygningen, som forudsættes nedrevet, er bygget i 1918 og er tegnet af Andreas
Clemmensen. Den blev bygget på den 2. hovedbanegårds plads, som i perioden 1912 – 1916
blevet brugt som biograf.
Oprindeligt bestod Palads af en – for tiden – meget stor biografsal samt vestibule med en stor
imposant trappe og rum for bar og restaurant. Bygningen var beliggende i forlystelseskvarteret tæt
på Tivoli og Cirkusbygningen. I løbet af de følgende årtier blev det indre ændret voldsomt. Den
store trappe blev delvist fjernet og den store sal blev til 17 små. I 1989 gennemgik Palads også
udvendig en forandring. Maler og professor ved Kunstakademiet, Poul Gernes, farvelagde Palads i
kraftige farver, som stadig kan ses.
Området, hvorpå der tænkes bygget op til 100 meter høje huse, har som nærmeste nabo
Københavns første vandværk. Vandværket, der er fredet, fortæller en vigtig historie om
vandforsyning, om København og Københavnernes vilkår og - i kraft af beliggenheden på det
tidligere voldterræn - også om Københavns Befæstning. Vandværket består af en del mindre
bygninger af max. 2-3 etager og en høj skorsten og er tegnet af N.S. Nebelong i 1859. Det
foreslåede projekts store bygningshøjder vil betyde en ”indeklemning” af værket og vil formentlig
også kaste skygge på det, hvorfor Københavns Museum mener, at de store bygningshøjder i
projektet bør genovervejes.
Projektet forudsætter også en nedlæggelse af Hammerichsgade, hvorfor trafikken må føres ad
H.C. Andersens Boulevard til Amager, men også vil skulle benyttes af bilister, der skal ned på
Kalvebod Brygge, som er en stærkt trafikeret ringvej. For at nå denne vil der skulle krydses ind
gennem kvarteret omkring Glyptoteket, hvilket vil være en stor belastning for området.
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