
	  
	  
Jeg	  gør	  indsigelse	  mod	  højden	  af	  hotelbygningen	  på	  Kuglegårdsgrunden,	  og	  placeringen	  så	  tæt	  
på	  Proviantmagasingraven.	  Samt	  bygningen	  ovenpå	  C.F.	  møllers	  kontor	  bygning	  og	  at	  der	  
bygges	  2½	  etage	  ovenpå	  Basecamp	  bygningen	  
	  
	  
Hotellet	  
	  
Disse	  nye	  bygninger	  i	  Kuglegården	  vil	  i	  kraft	  af	  deres	  store	  volumen	  og	  højde	  komme	  til	  at	  
virke	  meget	  dominerende	  i	  området,	  og	  vil	  ændre	  Holmens	  udtryk	  væsentlig.	  
Der	  er	  mange	  steder	  i	  København	  bygget	  for	  højt	  og	  for	  tæt,	  	  og	  derfor	  burde	  den	  fejl	  ikke	  
blive	  gentaget	  på	  Holmen	  
	  
Hotellet	  vil,	  pga	  den	  tætte	  placering	  på	  kanalen	  og	  sin	  højde,	  det	  meste	  af	  dagen	  skygge	  for	  
solen	  på	  kaj	  kanten,	  der	  i	  dag	  bruges	  som	  et	  fri	  område,	  hvor	  både	  områdes	  beboere	  og	  flok	  
fra	  byen	  nyder	  solskin	  ved	  siden	  af	  vandet.	  Området	  mellem	  hotellet	  og	  kanalen	  bliver	  meget	  
smalt	  og	  vil	  derfor	  i	  fremtiden	  sandsynligvis	  hovedsageligt	  blive	  brugt	  af	  hotellets	  gæster.	  
Hotelblokken	  burde	  derfor	  trækkes	  tilbage	  fra	  Proviantmagasingraven,	  så	  det	  ikke	  kun	  er	  
hotel	  gæster,	  der	  får	  glæde	  af	  denne	  del	  af	  de	  grønne	  arealer.	  
Visuelt	  burde	  hotelblokken	  burde	  også	  trækkes	  væk	  fra	  Proviantmagasingraven,	  så	  den	  
flugter	  med	  de	  andre	  bygninger	  og	  ikke	  lukker	  Holmen	  af	  mod	  havnen	  
	  
Derudover	  skriver	  de,	  at	  de	  vil	  åbne	  kuglegårdens	  gårdrum,	  men	  det	  vil	  kun	  være	  åbent	  i	  et	  
bestemt	  tidsrum,	  der	  ikke	  er	  oplyst.	  Desuden	  kan	  de	  lukke	  det	  ved	  særlige	  lejligheder	  og	  
renoveringsopgaver,	  hvilket	  i	  praksis	  kan	  ende	  med	  at	  det	  vil	  være	  lukket	  en	  stor	  del	  af	  tiden.	  	  
Udover	  det	  viser	  tegninger,	  at	  der	  kun	  vil	  være	  to	  smalle	  tilgangsstier	  for	  at	  komme	  ind	  i	  
kuglegårdens	  gårdrum	  fra	  Holmen	  af.	  Dermed	  vil	  gårdrummet	  både	  fysisk	  og	  visuel	  være	  
meget	  afskåret	  fra	  Holmen.	  
	  
For	  os	  beboerne	  resulterer	  planerne	  kun	  i	  en	  endnu	  mere	  lukket	  kuglegård	  end	  den	  er	  i	  dag,	  
og	  hotellet,	  som	  det	  er	  vist	  på	  billederne,	  bliver	  en	  kolos,	  der	  harmonere	  meget	  dårlig	  med	  
resten	  af	  Holmen	  og	  visuelt	  lukker	  kuglegården	  og	  resten	  af	  København	  af	  mod	  holmens	  
beboere.	  Jeg	  mener	  derfor	  at	  hotellet	  højst	  burde	  være	  samme	  højde	  som	  bygning	  25	  er	  i	  dag.	  
	  
Det	  der	  gør	  Holmen	  harmonisk	  i	  dag,	  er	  bla	  at	  Kuglegårdens	  bygning	  ud	  med	  danneskiold-‐
samsøes	  allé	  er	  lavere	  end	  resten	  af	  bygningerne	  i	  Kuglegården	  	  	  
	  
	  
Basecamp	  
	  
Jeg	  mener	  at	  man	  skulle	  fastholde	  Basecamp	  bygningen	  som	  den	  er	  i	  dag,	  og	  at	  den	  forbliver	  
en	  erhvervsejendom,	  stedet	  for	  at	  der	  kommer	  dominerende	  bygning	  der	  både	  i	  højde	  og	  
arkitektur	  ikke	  harmonere	  med	  Holmens	  udtryk.	  Derudover	  vil	  den	  også	  skygge	  for	  beboerne	  
i	  Halvtolv	  
	  
	  
C.F	  Møllers	  kontorbygning	  
	  
Jeg	  mener	  ikke	  at	  den	  skitserede	  ekstra	  tagetage	  på	  C.F.	  Møllers	  kontorbygning	  harmonier	  
ikke	  med	  holmens	  arkitektur,	  og	  bygningen	  burde	  forblive	  den	  højde	  den	  har	  nu	  
	  
	  
	  



	  
	  
Evt	  
	  
Jeg	  mener	  ikke	  at	  der	  burde	  gives	  tilladelse	  til	  husbåde	  på	  begge	  sider	  af	  
proviantmagasingraven,	  da	  det	  vil	  fjerne	  det	  frirum	  der	  er	  ved	  kanalen,	  samt	  optage	  en	  stor	  
del	  af	  vand	  arealet.	  
	  
Jeg	  forstår	  ikke	  at	  bebyggelsesprocenten	  vil	  	  bliver	  udvidet	  med	  10	  procentpoint,	  og	  er	  imod	  
dette,	  da	  det	  vil	  skabe	  for	  tæt	  bebyggelse	  på	  Holmen	  
	  
Derudover	  virker	  ikke	  som	  om	  at	  de	  har	  stor	  forståelse	  for	  Holmens	  og	  Kuglegårdens	  
arkitektur,	  når	  de	  har	  udskiftet	  de	  smukke	  hvide	  træ	  vinduesrammer,	  med	  grå	  stål	  døre,	  ud	  
mod	  arsenalgraven	  (før	  og	  efter	  billeder	  vedlagt)	  
	  

	  
	  
	  

	  


