
Resume af Borgermøde vedr. 
Lokalplan 203 for en ny K. B. Hal

Der er sendt et forslag til lokalplan 203 og kommuneplantillæg 12 for en ny K. 
B. Hal i høring. Både lokalplan og kommuneplantillæg er i høring frem til den 
29. marts 2016.

Baggrund
Der er sammen med lokalplanforslaget vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, som tilføjer mulighed 
for kontor- og fritidserhverv, der knytter sig til områdets funktion såsom sportsrelateret kontorerhverv og 
fitness. Rammeområdet ændres samtidig til offentlige formål som er i overensstemmelse med den 
gældende lokalplan 109 og som en mere korrekt ramme for et område med idrætsfaciliteter og kulturelle 
aktiviteter. Der indføres samtidig et max. etageantal på 2 etager inden for rammeområdet. Der indføres 
derudover en bevaringsværdi på 3 for den resterende del af K. B. Hallen.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af bygherres ønske om at opføre en ny K. B. Hal samt mulighed 
for at udvide den eksisterende tennishal. Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny K. B. 
Hal som en værdig efterfølger til den oprindelige hal med klare referencer til det historiske anlæg og som 
samtidig er en effektiv og fleksibel hal. Der sikres en sammenhængende helhedsplan for området ud fra 
områdets særlige karakter med tennisbaner og fodboldbaner flankeret af KBs haller. Lokalplanen giver 
samtidig mulighed for en udbygning af den eksisterende tennishal. Der fastlægges desuden krav til 
indretningen og beplantning af dele af sportsanlæggets fællesarealer

Borgermødet fandt sted:
Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 – 21.00
i Pejsesalen på KBs anlæg, Peter Bangsvej 147, Frederiksberg.

Programmet for aftenen:

Kl. 19.00 Velkomst og baggrund for en ny K. B. Hal v/borgmesteren

Præsentation af aftenens program  v/Ulrik Winge

Gennemgang af forslag til lokalplan og helhedsplanen v/formanden for By- og 
Miljøudvalget Jan E. Jørgensen

Gennemgang af K. B. Hallen ved kreativ direktør Michael Christensen fra 
Tegnestuen Christensen og Co. Arkitekter.

Intro til de 3 temacaféer  v/By- og Miljødirektør Ulrik Winge

• K. B. Hallen

• Udearealer og helhedsplan
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• Trafik og parkering

Temacaféer

Samling

Debat i salen -  Borgmesteren svarer sammen med udvalgsformanden på 
spørgsmål under den afsluttende debat. Ulrik Winge er ordstyrer

Kl. 20.50 Den videre proces - og tak for i aften v/borgmesteren

Deltagere fra forvaltningerne
Ulrik Winge // By- og Miljødirektør // BMO
Claus Sivager // Stadsarkitekt // BMO
Martin Thue Jacobsen // Projektleder // By, Byggeri og Ejendomme
Jesper Dahl // Byudviklingschef // By, Byggeri og Ejendomme
Christoffer Gerner Mikkelsen// Projektleder // Vej, Park og Miljø
Peter Raaschou // Stedfortrædende Trafik og Byrumschef // Vej, Park og Miljø

Deltagende politikere
Jørgen Glenthøj // Borgmester
Jan E. Jørgensen // Udvalgsformand for By- og Miljøudvalget

KB deltagere
Henrik Eigenbrod // Direktør // Kjøbenhavns Boldklub
Niels Christian Holmstrøm // Bestyrelsesformand // Kjøbenhavns Boldklub

Øvrige deltagere
Michael Christensen // Kreativ direktør // Christensen og Co Arkitekter
Thomas Nørgaard // Partner // Christensen og Co Arkitekter

Øvrige politikkere
Simon Aggesen (C)
Thyge Enevoldsen (EL)

DEBATTEN
Peter Hede fra København udtrykte bekymring om parkeringssituationen da han erfaringsvis mente at 
der holdt mange biler på vejene omkring K. B. Hallen når der var arrangementer. Også pga. at 
Frederiksberg har udvidet deres P-zone. 

Var derudover ærgerlig over størrelsen på den foreslåede Tennishal. Nervøs for højden og lyden fra 
tennisspil.

Søren Berg fra den Sønderjyske By, der ligger umiddelbart nord for hallen var stærkt bekymret for 
parkeringsløsningen. Erfaringsmæssigt var der meget fyldt på de små gader når der var arrangementer i 
KB Hallen. Der er meget få pladser allerede i dag. 
Bekymret for tung trafik på lokalveje ved byggeri af hallen og udvidelse af Falkonergårdens Gymnasium. 
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Peter Raaschou fra Vej og Park svarede at man vil dirigere trafikken så den kører ad de større veje ved 
et koordineret samarbejde ml. politi, myndighed og KB. 

Niels Peter Bangs Vej 23
Opfordrer til at KB stiller deres P-pladser til rådighed som tidligere, uden omkostning for beboerne.  
Mener ikke der er afsat nok parkering til K. B. Hallens arrangementer. 
Niels Chr. Holmstrøm forklarer at KB følte sig nødsaget til at indføre betalingsparkering pga. af 
parkeringszonen, der afstedkom at mange brugte KBs P-pladser til at holde gratis, mens man tog til 
lufthavnen eller på job i København.

Udtrykte skepsis over den i lokalplanen foreslåede trærække mod boldbanerne. Især hvis de skulle blive 
op til 12 m høje.
Thomas fra arkitekterne CCO forklarede at der ikke er krav om at træerne skal blive 12m, ej heller at de 
skal stå så tæt så de danne en mur. Selve sorten er heller ikke fastlagt. 

En nabo udtrykte stor ros til mødet.

Nabo
Hvordan vil man håndtere affald og ølkrus generelt i området efter KBs arrangementer.
Det er ikke noget man kan regulere i en lokalplan, men kommunen vil opfordre KB til at være særligt 
opmærksomme på dette problem og sørge for tilstrækkelig indretning med skraldespande m.m. 

Jette (nabo)
Opfordrer til ’give and take’ således vil hun indstille til kommune at tage hensyn til naboerne.
Opfordrer desuden til at der etableres trafiksikkerhedsfremmende tiltag langs parkeringsarealerne, da 
mange børn bevæger sig på arealet.

Niels Chr. Holmstrøm (KB) 
Forklarer at KB selv skal bruge hallen til egne arrangementer 30 pct. af tiden – typisk sport. KB vil sikre 
at alle arrangementer går ordentligt for sig.
Mht. trafikmønstret har det ændret sig noget gennem årene. Flere cykler og vi har fået en ny P-zone og 
en ny S-togstation.
Man ligger inde med skuffeprojekter til fornyelse af forarealerne til mange millioner som også kan blive til  
glæde for naboerne. Selvfølgelig afhængig af om man kan rejse penge til det.
Vil kigge på afvikling af trafikken i tæt dialog med kommunen.
Generelt gerne samarbejde med de lokale kræfter og kommunen

Nabo
Er der regulering af antal arrangementer og hvornår de kan foregå.
Slukning af lys fx ?
Martin (FK) Der er ikke regulering ift. lokalplanen, den kan man ikke bruge til at regulere begivenheder. 
Ellers er det almindelig regulering af støj og adfærd jf. politivedtægten. 

Hvilke miljøtiltag er der gjort?
Thomas (CCO)
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Man vil selvfølgelig overholde det nye bygningsreglement som er ret restriktivt mht energitiltag på 
bygningen. Derudover påtænker man solceller på bagerste del af taget længst væk fra beboerne. 
Derudover arbejdes der med grønne tage, opsamling af regnvand til afvanding af baner, forsinkelse af 
regnvand og nedsivning på grunden. Og så generelt mere begrønning i form af træer mm. 


