Scandic Spectrum åbner:

Ny markant hotelarkitektur i Københavns centrum
Hotel Scandic Spectrum åbner den 23. juni 2022 i København. Tæt på vandet, tæt på centrum, i
en arkitektur, som byder både lokale og hotelgæster indenfor. Den 7 etager høje bygning er
tegnet af Dissing+Weitling, som har stor erfaring med hotelarkitektur og særlig indsigt i stedet.
Scandic Spectrum er placeret i anden række fra vandet på Kalvebod Brygge, beliggende i nærheden
af flere markante bygninger, som Nykredits Krystallen og BLOX. På den prominente plads kan både
københavnere og turister bruge det nye hotels faciliteter – foruden 5 etager med værelser, har hotellet
spa- og poolområde, restaurant, café, skybar med udendørs tagterrasse, fitnesslokaler, samt mødeog konferencefaciliteter. I alt 31.000 kvadratmeter plus 11.500 kvadratmeter p-kælder i 2 etager.
Bygningen åbner sig i stueetagen mod byrummet, og wellnessområde, restauranter og kaffebar, der
inviterer københavnerne inden for, virker som en forlængelse af pladsen. I stueetagen findes også
eventområder med plads til koncerter, foredrag mv. Dissing+Weitling har arbejdet nøje med hotellets
indpasning i stedet og de dertil hørende arkitektoniske og projekteringsmæssige greb:
-

Arbejdet med et hotel som Scandic Spectrum er et gigantisk, logistisk puslespil. Vi havde et
rigtig godt kendskab til bygningen, stedet og de bindinger, der lå fra starten, fordi vi også tidligere har udviklet et erhvervsprojekt til stedet. Derfor har vi kunnet optimere og udnytte pladsen, så vi bl.a. har opnået 632 funktionelle værelser, mod de oprindeligt mindst 550 ønskede.
Vi har lagt os i selen for at tegne arkitektur, som bedst muligt bidrager til stedet og lokalmiljøet.
I Danmark har vi ikke rigtig en tradition for, at lokale borgere bruger hotellerne, men det håber
vi, at Scandic Spectrum kan være med til at rykke lidt ved, siger Daniel Hayden, arkitekt og
partner hos Dissing+Weitling.

Hotellet er sammensat af tre enheder, som tilsammen giver indtryk af én samlet karré. Med skrånende
tagflader i varieret højde går hotelbyggeriet i dialog med de gamle karrébebyggelser i Glyptotekkvarteret samtidig med, at den facetterede glasfacade afspejler en overgang til kvarterets nyere arkitektur.
Karréen, som danner rammen om tre indre gårdrum, er med til at skabe et nyt centrum på havnen.
Også materialevalget relaterer sig til omgivelserne og Kalvebod Brygges historie, som hjemsted for en
del af Københavns havneindustri. Hotellet introducerer således en rå og nordisk stil i materialevalg og
lyssætning – fx ved brug af rå beton, stål, industrielt glas og gråtonet træ som fremtrædende elementer.
Hotellet har flere energi-effektive installationer, som blandt andet et tag af solpaneler, dobbeltfacader
med solafskærmning, og teknisk styret opluk i top og bund, der kan tilbageholde varme om vinteren og
bortventilere den om sommeren. Glasfacaden er desuden med til at sikre et sundt indeklima, optimal
støjdæmpning samt godt lysindfald for hotellets gæster. Naturen er bragt indenfor på hotellet gennem
tagterrasserne på 6. etage og to atriumgårde med beplantning i stuetagen. Scandic Spectrum certificeres DGNB Guld og Svanemærket.
Foruden Dissing+Weitling består projektholdet af Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Pihl-konsortiet (totalentreprenør), og landskabsarkitekterne KWØL Landskab. Bygherren er norske HM2 a/s og
bygherrerådgivning varetages af Albæk Byggerådgivning. Scandic Hotels har entreret med Space Copenhagen som indretningsarkitekt.
For yderligere information, kontakt
Susanne Bendsen, Head of Communications, Dissing+Weitling.
E: sub@dw.dk, M: +45 2896 2128
www.dissingweitling.dk

Side 1/2
Dissing+Weitling A/S Artillerivej 86, 3.tv. DK-2300 København S CVR: 34900639 www.dw.dk

Om Dissing+Weitling
Dissing+Weitling arbejder inden for de tre områder bygning, mobilitet samt kulturarv & transformation.
Arkitektvirksomheden kan føre sit DNA tilbage til Arne Jacobsens tegnestue, som Dissing+Weitling
har videreført siden 1971. Porteføljen omfatter internationale hovedsæder og kontorer, kulturinstitutioner, boligområder og hoteller, foruden verdenskendte broer som Cykelslangen og Storebæltsbroen. Af
aktuelle projekter kan nævnes NCC-kontorhus, bolig-erhvervskompleks ved Vibenshus Runddel, KUrammeaftale samt broer i bl.a. Skandinavien, Nordamerika, Australien, Mellemøsten og Kina.
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