
 
 
 
Bilparkeringspladser 
PHS Værnedamsvej jfr. startredegørelse 14.01.2019 
 
På By- og Miljøudvalgets møde d. 14.januar blev der i forbindelse med behandlingen af startredegørelsen for 
Værnedamsvej efterspurgt en uddybning af det forventede bilparkeringskrav for projektet.  
 
Forvaltningen kan på den baggrund oplyse følgende:  
 
Krav til antal bilparkeringspladser er ikke endeligt fastlagt i startredegørelsen, men fastlægges i i lokalplanen, 
med udgangspunkt i de politisk vedtagne rammebestemmelser i kommuneplan 2017. Da den endelige 
anvendelse af bygningen mod Værnedamsvej endnu ikke fastlagt kan det præcise bilparkeringskrav heller 
ikke fastlægges præcist endnu.  
 
Hvad ligger til grund for vurdering af bilparkeringsbehovet 
Antallet af boliger, størrelsen på erhverv og dets specifikke anvendelse, har betydning for vurderingen af 
behovet for bilparkeringspladser. Dertil kommer andre faktorer som bl.a. hvorvidt området er placeret i  
stationsnært kerneområde.  
 
Kommuneplanens rammer, indeholder kategorien ”Andre erhvervsformål”, hvori der stilles krav om 1 
bilparkeringsplads pr. 50 m2, men med mulighed for en konkret vurdering ud fra virksomhedens art og 
beliggenhed, antallet af beskæftigede samt behovet for kundeparkering  og lignende. Samtidig kan 
bilparkeringskravet i de stationsnære kerneområder nedsættes til 1 plads pr. 100 m2. 
 
Andelen af parkeringspladser, der skal etableres under terræn, er 100 % ifølge de generelle 
rammebestemmelser (da bebyggelsesprocenten overstiger 150).  
 
Hidtidige praksis i sammenlignelige sager 
Kommuneplan 2017 indeholder ikke en parkeringsnorm specifikt for hotel, men i en anden aktuel sag 
(Falkoner Centret), blev parkeringsnormen for hoteludvidelsen vurderet til 1 bilparkeringsplads pr. 150 m2  
 
I projektet Start-up City, blev der for erhvervsdelen stille krav om 1 bilparkeringsplads pr. 100 m2, med 
udgangspunkt i kommuneplanens erhvervsnorm for stationsnære kerneområder. For hotel- og boligdelen 
blev der stillet krav om 1 pr. 200 m2, sammen med muligheden for dobbeltudnyttelse ved sammenfald 
mellem beboer- og erhvervsudøvere, som betyder at parkeringskravet kan reduceres yderligere. 
 
Mulige scenarier for Værnedamsvej 
Nedenfor vises to mulige scenarier for beregning af parkeringsnorm, afhængigt af funktionen som hotel, eller 
kontorhotel, med udgangspunkt i kommuneplanens rammer og den ovenfor beskrevne praksis fra 
tilsvarende sager.  
 
Det skal her bemærkes, at en del af området, matrikel 79b mod Værnedamsvej,  ligger indenfor de i 
kommuneplanen udpegede stationsnære kerneområder. Øvrige område, matrikel 76d skolegården, ligger i 
dag udenfor. (kommuneplanens retningslinjerne s. 34-35). De stationsnære kerneområder er 
sammenfaldende med C-rammeområder i kommuneplanen (blandede byfunktioner).  
 
Udpegningen af de stationsnære kerneområde har hjemmel i BEK nr 799 af 19/06/2017 , Bekendtgørelse 
om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets 
planlægning).  
 
 
 

https://epaper.dk/frederiksberg/byudvikling/kp2017-retningslinjer/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/799


 
 
MULIG BEREGNING AF ANTAL PARKERINGSPLADSER VED HOTEL 

Byggeri  Stationsnært 
kerneområde 

m2/antal Norm for 
bilparkeringspladser 

P-pladser 
til biler 

P-pladser 
til cykler 

Hotel Ja 3.766 m2 1 pr. 150 m2 15 151 

Boliger Nej 48 stk. 1 pr. bolig 48 96 

Parkeringspladser i alt    73 247 

 
 
MULIG BEREGNING AF ANTAL PARKERINGSPLADSER VED KONTORHOTEL 

Byggeri  Stationsnært 
kerneområde 

m2/antal Norm for 
bilparkeringspladser 

P-pladser 
til biler 

P-pladser 
til cykler 

Kontorhotel  Ja 3.766 m2 1 pr. 100 m2 38 151 

Boliger Nej 48 stk. 1 pr. bolig 48 96 

Parkeringspladser i alt    86 247 

 
 
Som nævnt ovenfor vil det endelig antal pladser i et område med flere funktioner medføre at kravet kan 
nedsættes, hvis funktionerne giver anledning til at der kan ske en dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne 
fordi kapaciteten for de forskellige typer anvendelse varierer over døgnet.  
 
Under hensyn til de fysiske rammer og spidsbelastning ved aflevering og afhentning af biler, vurderes det på 
nuværende tidspunkt, at et fuldautomatiske nedgravet parkeringsanlæg på ejendommen, kan betjene op til 
70 bilparkeringspladser, og der vil med ovenstående udgangspunkt – hvor der ikke er taget hensyn til evt. 
dobbeltudnyttelse eller andre modifikationer baseret på rammebestemmelsernes muligheder for at justere 
kravet på baggrund af en konkret vurdering – i givet fald mangle hhv. 3 og 16 parkeringspladser i forhold til 
normen.  
 
Der vil blive arbejdet videre med så vidt muligt at sikre at antallet af bilparkeringspladser lever helt op til 
normen. Såfremt det fysisk ikke er muligt, at imødekomme krav til antal bilparkeringspladser i lokalplanen på 
grunden kan kommunalbestyrelsen forlange, at der for de manglende parkeringspladser indbetales til 
parkeringsfonden, hvilket vil være i overensstemmelse med praksis fra andre sager.  
 


