
RESUMÉ OG KOMMENTERING AF HØRINGSVAR 
vedr. forslag til lokalplan 203 for en ny K. B. Hal  

J.nr.: 01.02.05K04-1-16 

 

By, Byggeri og Ejendomme
By- og Miljøområdet

   

 



 # Navn Bopæl/titel Emner (resume) Kommentarer
1 Handicaprådet Frederiksberg 1. Ingen kommentarer til detaljerne i lokalplanen.

2. Ønske/krav til tilgængelighed, til ledelinjer, til 
handicapparkeringspladser, til 
cykelparkeringspladser, til adgang til udearealer 
og naturligvis til behovet for elevatorer. Det 
betyder blandt andet også adgangsforhold uden 
grus og uden brosten.

3. Henviser til pjecer vedr. tilgængelighed fra 
Dansk Blindesamfund og BR10

4. Ønsker detaljerede tegninger til høring og 
forslag vurderet. 

1. Ingen kommentar
2. Der er i lokalplanen taget forbehold for at anlægget skal være så 

tilgængeligt som muligt med størst mulig hensyn til 
gangbesværede og handicappedes færden. Der er derfor også 
krav om fast belægning med klinker i nye byrum og med 
siddemuligheder langs den nye hal. Hallen skal desuden 
overholde de krav for tilgængelighed beskrevet i 
Bygningsregelment 15. Der etableres væsentlig flere 
cykelparkeringspladser end tidligere hvilket fordrer 
tilgængeligheden i området. Ligeledes etableres flere 
handicappladser end tidligere efter SBI-anvisning 230. 
By-og Miljøområdet vurderer derfor at lokalplanen lever op til de 
moderne tilgængelighedskrav og de krav/ønsker fremført af 
indsiger. 

3. Bygherre er blevet gjort opmærksom på de anbefalede pjecer fra 
Dansk Blindesamfund. 

4. Såfremt at det viser sig i byggesagen, at der er elementer i 
byggeriet, der ikke til fulde lever op til Bygningsreglementets 
tilgængelighedskrav, vil disse dele vil blive sendt i høring hos 
Handicaprådet. By-og Miljøområdet vurderer derfor at 
Handicaprådet bliver inddraget i byggesagen som det er 
almindelig praksis.

2 Peter Hede og 
grundejer- 
foreningen Søholm

Ålstrupvej 27
2500 Valby

1. Fremfører at der erfaringsvist er kaotiske 
parkeringstilstande på nabovejene, når der er  
arrangementer i K. B. Hallen. Man er trætte af at 
levere ’gratis’ parkeringspladser til KB.

2. Den nye udvidede parkeringszone forventes at 
gøre situationen værre på Københavnersiden 
hvor det er gratis at parkere.

3. Fremfører en betydelig stigning i trafikken.
4. Foreslår en parkeringskælder under den nye K.B. 

Hal.
5. Bekymret over gener for en mulig kontor/fitness 

bygning ift. til støj fra tennis og tilbagekastning 
af togstøj.

6. Uforstående overfor hvorfor bygningen skal 

1. Det var indtil 2011 gratis at parkere på KBs parkeringsplads, 
hvormed mange af parkeringspladserne ofte var optaget af andre 
end KBs medlemmer/gæster. Dette har været medvirkende til at 
sprede gæsteparkeringen ud i naboområdet sammenholdt med, 
at det har været eller stadig er gratis at parkere i nærområdet.

2. Det kan ikke udelukkes, at der stadigvæk vil være nogle gæster til 
K. B. Hallen, som vil parkere i Vanløse, såfremt der stadig er et 
økonomisk incitament til at parkere her.

3. Erfaringsmæssigt er der meget få, der benytter bil til koncerter og 
lignende arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig 
bebyggelse og med god kollektiv trafikbetjening. Herudover er 
der erfaringsmæssigt flere gæster pr. bil. 

4. Et stort udbud af parkeringspladser i fx en parkeringskælder vil 
være et incitament til at flere vælger at tage bilen til 
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nævnes i lokalplanen når den kræver særskilt 
lokalplan

arrangementer i K. B. Hallen.
Det er således By- og Miljøområdets vurdering ift. trafik og 
parkering at antallet af parkeringspladser er tilpas i forhold til 
majoriteten af de aktiviteter, der foregår på KBs anlæg. Der er 
erfaringsmæssigt få, der benytter bil til koncerter og lignende 
arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig bebyggelse 
og med god kollektiv trafikbetjening. Der kan være enkelte større 
begivenheder, såsom konferencer og messer, hvor efterspørgslen 
er større end udbuddet af parkeringspladser. Dette vil dog 
fortrinsvis være i dagtimerne, hvor parkeringsbelægningen i 
nærområdet er lavere end i aftentimerne. Det vil dog være et 
væsentligt incitament til at flere benytter bilen til/fra 
arrangementer i K. B. Hallen, såfremt antallet af 
parkeringspladser opjusteres væsentligt. De parkeringsproblemer, 
som borgerne, tidligere har oplevet ved arrangementer i KB 
Hallen, skyldes efter alt at dømme den manglende 
parkeringsregulering på KBs parkeringsanlæg og i nærområdet.

5. Det er forvaltningens vurdering at en 2 etagers bygning ved 
anlæggets nordvestlige hjørne ikke vil afstedkomme 
støjbelastning, der overstiger gældende støjgrænser. Afstand, 
banegrav, station og  vegetation er elementer, der forventes at 
begrænse støjen til bebyggelse placeret på den modsatte side af 
jernbanen. Der vil ved en fremtidig lokalplanlægning af en 
Kontor/fitnessbygning blive redegjort for støj fra tennis og tog og 
ageret derefter.

6. Forvaltningen har i lokalplanen valgt at fremlægge rammerne for 
en mulig placering, anvendelse, omfang og højde af en 
kontor/fitnessbygning. Forvaltningen har vurderet at materialet 
for en kontor/fitnessbygning ikke har været fyldestgørende nok til 
at lave egentlige byggeretsbestemmelser i lokalplanen. KB kan 
efterfølgende tage kontakt til kommunen med ønske om at få 
udarbejdet en supplerende lokalplan for kontor/fitnessbygningen 
såfremt fyldestgørende materiale ligger klar. Forvaltningen vil 
herefter påbegynde en ny lokalplanproces med 8 ugers offentlig 
høring.      

3 Anne Hansen og 
Jon Tofte-Hansen

Peter Bangs Vej 
149,2.th

1. Ønsker en reducering af skiven med 
begrundelse i en forringelse af lysindfald og 

1. By- og Miljøområdet erkender at der kommer forringede  
udkigsforhold for nogle lejligheder placeret direkte overfor den 
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udsigt for 10 lejligheder beliggende PBV 149 og 
5 lejligheder på PBV 145. 

2. Mener at skiven kommer for tæt på 
nabobygningen. 

3. Foreslår at loungeområdet reduceres.
4. Foreslår at ventilationsanlæg placeres væk fra 

beboelse pga støj.
5. Foreslår skiltning der kan forhindre tomgang af 

busser og biler.
6. Foreslår samtænkning af renovation for 

området. Der nævnes specifik 
genbrugscontainere foran PBV 149

nye K. B. Hal. Af vedlagte længdesnit fremgår det at op til 9 
lejligheder vil blive påvirkede i højere grad end tidligere. Her er 
det primært de 3 vestlige lejligheder i stue, første og anden sal 
længst mod midten, der påvirkes, da den foreslåede K. B. Hal 
udvides mest mod vest og da hallens størrelse derfor påvirker to 
vinduer i lejlighederne. På trods af påvirkninger vurderes 
afstanden mellem hal og boligbyggeri dog at være rimelig i 
forhold til lys og skygge og afstanden er ikke ualmindeligt i en 
Frederiksberg kontekst. Der er i projektet gjort meget for at 
maksimere afstand til boligbyggeriet og minimere størrelsen af 
hallen mest muligt. Af skyggediagrammer fremgår det at 
skyggeforholdende ikke ændrer sig væsentlig ift. den tidligere hal; 
særligt pga. hallens bueform og gode solorientering. Det er derfor 
By- og Miljøområdets vurdering at forholdende omkring en ny hal 
og dens indvirkning på nærmiljøet er acceptable.

2. Skiven kommer maksimalt 1.7 m tættere på end den tidligere Hal. 
Det er ikke muligt at maksimere afstanden mere hvis man 
samtidig skulle kunne tilbyde afholdelse af internationale 
håndbold- og tenniskampe. En mulighed man ikke havde med den 
gamle hal. Det er derfor By- og Miljøområdets vurdering at man 
ikke kan minimere afstanden til overforliggende byggeri såfremt 
man skal kunne tilbyde indendørs ophold til publikum samt kunne 
afholde internationale tennis- og håndboldkampe.

3. Mulighed for at holde publikum indendørs under pauser og efter 
arrangementer har vejet tungt for at begrænse publikumsstøj på 
forpladsen og det kræver plads til foyer og loungeområder. På 
trods af dette er der væsentlig mindre plads pr. tilskuer end 
tilsvarende haller, hvilket betyder at hallen er optimeret mest 
muligt for at minimere generne for den omkringliggende 
bebyggelse. Det er derfor By- og Miljøområdets vurdering at 
loungeområdet ikke kan minimeres mere ift. hallens kapacitet. 

4. Ventilationsanlæg etableres væk fra beboelse. Derudover tænkes  
teknikken placeret i kælderen hvilket bevirker at eventuelle 
støjgener fra ventilationsanlæg reduceres kraftigt. Det vurderes 
derfor at der er taget støjhensyn ift. ventilationsanlæg og at det 
ikke bør blive en generende faktor for beboere i området.

5. Tomgang af biler og busser kan ikke administreres med en 
lokalplan. Planen sikrer dog at lastning foregår langs siden af K. B.  
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Hallen mod fodboldbanerne og længst væk fra beboelse. På egen 
matrikel opfordres KB og dennes operatør til at tage hånd om 
tomgang af busser og biler. Det er By- og Miljøområdets 
vurdering at der i lokalplanen ikke er hjemmel til at forhindre 
tomgangskørsel på KBs matrikel, men at KB kan tage vare på 
problemet med skiltning og rådgivning. Det gode råd er blevet 
givet videre til KB. 

6. KB er gennem høringssvaret blevet gjort opmærksom på 
genbrugscontainerne foran PBV 149. En samtænkning af 
containere for PBV149 og KB forventes dog at betyde for store 
afstande mellem beboere og containerne, da KB tænker deres 
affald centralt placeret på deres anlæg og ikke omkring PBV149 
og parkeringspladsen. Det vurderes som muligt at finde en fælles 
løsning for renovationen, men det er overordnet en sag mellem 
KB og Boldparken og ikke en lokalplanmæssig afgørelse.

4 Københavns 
Museum

Vesterbrogade 59 
1620 København V

1. Enig i høj bevaringsværdi for de resterende 
haller efter branden, men ønsker en grundlag 
for at tildele anlægget SAVE-kategori 3. 

2. Ønsker det bevaringsværdige anlæg udvidet 
med svømmebassin anlægget.

3. Anbefaler at en overdækning af svømmebassin 
ikke muliggøres som følge af høj bevaringsværdi 
på 3.

4. Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med 
anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, 
skal Københavns Museum kontaktes omgående.

1. I vurderingen tages udgangspunkt i den oprindelige vurdering fra 
1994, hvor især anlæggets originalitet og markante hovedform 
blev vægtet højt. I dag har anlægget mistet en del af sin 
originalitet, pga. diverse nyere tilbygninger og ombygninger, og 
ligeledes er den markante hovedform gået tabt. 
I den oprindelige SAVE-vurdering blev der også lagt vægt på, at 
anlægget er et godt eksempel på en funkis bygning og på arkitekt 
Hans Hansens arbejde, den gennemførte detaljering, på den fine 
bymæssige sammenhæng med Peter Bangs Vej, åndehul i tæt 
bydel og det at bygningen er præmieret. Dette er alt sammen 
værdier som stadig findes. Desuden står anlægget mere velholdt 
end ved den oprindelige vurdering, hvorfor der er tildelt en 
højere tilstandsværdi. 

K. B. hallens bevaringsværdi vurderet 2016
Arkitektonisk værdi: 3 (Fin funkisfacade, gennemført detaljering.)
Kulturhistorisk værdi: 2 (Præmieret, arkitekt Hans Hansen og 
ingeniør Christian Ostenfeld. Bevarede dele af den nedbrændte 
KB hal.)
Miljømæssig værdi:4 (Fin plads til Peter Bangs Vej, åndehul i tæt 
bydel.)
Originalitetsværdi: 5 (Delvist ombygget og tilbygget)
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Tilstandsværdi: 3 
Bevaringsmæssig værdi: 3 (Specielt flot for sportsanlæg)

2. By- og Miljøområdet er enig i Københavns Museum ift. at udvide 
bevaringsværdien til også at omfatte svømmebassinets anlæg. 
Svømmeanlægget er en del af det affredede anlæg og det 
vurderes derfor rimeligt at medtage anlægget som en del af 
bevaringsværdige miljø. 

3. By- og Miljøområdet fastholder at svømmebassinet med tiden 
kan overdækkes, da den udvidede bevaringsværdi for 
svømmeanlægget giver mulighed for der etableres en 
overdækning der kvalitetsmæssigt og arkitektonisk passer til de 
tilstødende haller da et givent projekt vil skulle vurderes og 
behandles af Kommunalbestyrelsen. 

4. Der er anført i lokalplanens redegørelse at hvis der ved 
jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes 
arkæologiske levn, kontaktes Københavns Museum omgående jf. 
museumsloven

5 Bjarne Vang Henning Matzensvej 
16. st. th.

1. Opfordrer til at anlægge flere parkeringspladser 
da der er meget stor overbelægning på 
lokalvejene ved arrangementer ved 
Damsøbadet, på Frederiksberg Idrætspark samt 
tidligere for KB Hallen. 

2. Opfordrer til at etablere en P-kælder under 
hallen eller anlægge parkering på terræn til 
venstre for den nye hal på bekostning af et par 
fodboldbaner.

3. Mener ikke at muligheden for en ny adgangsvej 
fra Jens Jensens Vej vil løse problemet.

1. Det var indtil 2011 gratis at parkere på KBs parkeringsplads, 
hvormed mange af parkeringspladserne ofte var optaget af andre 
end KBs medlemmer/gæster. Dette har været medvirkende til at 
sprede gæsteparkeringen ud i naboområdet sammenholdt med, 
at det har været gratis at parkere i nærområdet.
Det ligger udover formålet med nærværende lokalplanforslag at 
løse parkeringsproblemer ved andre aktiviteter i nærområdet.

2. Der planlægges allerede med en kælder under K. B. Hallen 
primært til publikumsfaciliteter og teknik hvilket besværliggør 
etablering af en parkeringskælder. By- og Miljøområdet vurderer 
desuden at et stort udbud af parkeringspladser vil være et 
incitament til at flere vælger at tage bilen til arrangementer i K. B. 
Hallen. Erfaringsmæssigt er der meget få, der benytter bil til 
koncerter og lignende arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt 
bymæssig bebyggelse og med god kollektiv trafikbetjening. 
Herudover er der erfaringsmæssigt flere gæster per bil. 
I betragtning af Frederiksbergs begrænsede adgang til grønne 
arealer og sportsbaner vurderes det ikke som en mulighed at 
etablere parkering på KBs sportsbaner.

3. Taget til efterretning
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Det er således By- og Miljøområdets samlede vurdering ift. trafik 
og parkering at antallet af parkeringspladser er tilpas i forhold til 
majoriteten af de aktiviteter, der foregår på KBs anlæg. Der er 
erfaringsmæssigt få, der benytter bil til koncerter og lignende 
arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig bebyggelse 
og med god kollektiv trafikbetjening. Der kan være enkelte større 
begivenheder, såsom konferencer og messer, hvor efterspørgslen 
er større end udbuddet af parkeringspladser. Dette vil dog 
fortrinsvis være i dagtimerne, hvor parkeringsbelægningen i 
nærområdet er lavere end i aftentimerne. Det vil dog være et 
væsentligt incitament til at flere benytter bilen til/fra 
arrangementer i K. B. Hallen, såfremt antallet af 
parkeringspladser opjusteres væsentligt. De parkeringsproblemer, 
som borgerne, tidligere har oplevet ved arrangementer i KB 
Hallen, skyldes efter alt at dømme den manglende 
parkeringsregulering på KBs parkeringsanlæg og i nærområdet.

6 Beboerrepræsentat
ionen Ved 
Boldparken v. 
Flemming Jensen

Peter Bangsvej 
161,4.th
2000 Frederiksberg

1. Indsiger har svært ved at finde belæg for, at 
anvendelsen af kollektiv trafik øges 

2. Opponerer imod en parkeringsmæssig 
merbelastning Hallen måtte medføre.

3. KB fører en meget lukket politik over for 
beboerne i forhold til deres parkeringspladser. 
Beboernes behov for adgang til parkering både 
ved arrangementer og i det daglige vil blive 
reduceret.

4. Opfordrer til droppe muligheden for Kontor og 
fitnessbygningen og lade det afvente en senere 
fase.

5. Opfodrer ændre placering for en Kontor/fitness 
bygning af hensyn til de omkringliggende 
boligblokke.

6. Opponerer imod K. B. Hallens forøgelse i 
volumen og kapacitet

7. Beboere i PBV 145 og 149 vil blive generet af at 
kigge ind i K. B. Hallens skivens facade og 
genereret af indblik fra skiven. Opfordrer til at 
reducere skivens dybde og højde samt 

1. Erfaringsmæssigt er der meget få, der benytter bil til koncerter og 
lignende arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig 
bebyggelse og med god kollektiv trafikbetjening. Herudover er 
der erfaringsmæssigt flere gæster per bil.

2. Det var indtil 2011 gratis at parkere på KBs parkeringsplads, 
hvormed mange af parkeringspladserne ofte var optaget af andre 
end KBs medlemmer/gæster. Dette har været medvirkende til at 
sprede gæsteparkeringen ud i naboområdet sammenholdt med, 
at det har været gratis at parkere i nærområdet.

3. Det ligger udover formålet med nærværende lokalplanforslag at 
løse parkeringsproblemer i nærområdet. Parkeringspladserne på 
KBs anlæg er udlagt til KBs medlemmer og gæster.
Det er således By- og Miljøområdets samlede vurdering ift. trafik 
og parkering, at antallet af parkeringspladser er tilpas i forhold til 
majoriteten af de aktiviteter, der foregår på KBs anlæg. Der er 
erfaringsmæssigt få, der benytter bil til koncerter og lignende 
arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig bebyggelse 
og med god kollektiv trafikbetjening. Der kan være enkelte større 
begivenheder, såsom konferencer og messer, hvor efterspørgslen 
er større end udbuddet af parkeringspladser. Det vil dog være et 
væsentligt incitament til at flere benytter bilen til/fra 
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bearbejde fladerne således at de ikke fremstår 
spejlende/glinsende. 

8. Opfordrer til at integrere en tiltrængt 
renovering af bygningsfremspringet med 
indgangsparti og kontorafsnit ved den 
eksisterende tennishal i helhedsplanen. 

9. Mener kun at en bygning er belyst nok til at 
sikre en helhedsplan og at der derfor ikke er 
tilstrækkeligt grundlag til at stilling til 
helhedsplanen.

10. Mener der burde have været lavet en VVM-
redegørelse.

11. Den eksisterende bevoksning langs boldbanerne 
ud mod KBs parkeringsanlæg vil blive afløst af 
sølvpiletræer i op til 12 meters væksthøjde. 
Dette vil betyde en væsentlig forringelse af 
horisonten for især de tætteste beliggende 
beboere. Der anmodes om, at der sættes en 
krav om en max. væksthøjde på 5-6 meter.

arrangementer i K. B. Hallen, såfremt antallet af 
parkeringspladser opjusteres væsentligt. De parkeringsproblemer, 
som borgerne, tidligere har oplevet ved arrangementer i KB 
Hallen, skyldes efter alt at dømme den manglende 
parkeringsregulering på KBs parkeringsanlæg og i nærområdet.

4. Kun de helt overordnede rammer for Kontor- og Fitnessbygningen 
fastsættes. Således skal en supplerende lokalplan udarbejdes, 
med en 8 ugers offentlig høring, før at et nyt byggeri kan 
muliggøres. I en supplerende lokalplan vil der være mulighed for 
at stille krav til mere detaljerede krav til facader, materialer mv. 
By- og Miljøområdet vurderer derfor at det er rimeligt at nævne 
muligheden for en kontor- og fitnessbygning, men vente med 
byggeretsgivende bestemmelser til man har udviklet et projekt på 
grunden. 

5. Placeringen af  en mulig Kontor- og Fitnessbygning hænger 
sammen med ønsket om at fastholde det landskabelige træk med 
et frit kig gennem tennisanlæggets midte som derfor bør være 
friholdt for bebyggelse. Det har derfor været vigtigt for 
helhedsplanen at en eventuel kontor- og fitnessbygning placeres 
uden for denne sigtelinje. Ift. fingerplanens intentioner om 
bæredygtighed og stationsnært kontorbyggeri placeres kontor- og 
fitnessbygningen tættest på KB Hallen Station. 
By- og Miljøområdet vurderer at afstanden mellem en toetagers 
bygning og Boldparken er rimelig set i en Frederiksberg kontekst 
med sædvanligvis tæt bebyggelse. Der vil ikke være 
skyggemæssige gener ved bygningen grundet solorienteringen. En 
nærmere detaljering og udformning skal udarbejdes ved en 
supplerende lokalplan hvor man mere specifikt kan tage hensyn 
til den overforliggende bebyggelse.

6. By- og Miljøområdet er indforstået med at nogle lejligheder i 
stue, første og anden sal vil blive påvirket af hallens øgede 
volumen. På trods af påvirkninger vurderes afstanden mellem hal 
og boligbyggeri dog at være rimelig i forhold til lys og skygge og 
fordi afstanden ikke er ualmindelig i en bymæssig kontekst. Der er 
i projektet gjort meget for at maksimere afstand til boligbyggeriet 
og minimere størrelsen af hallen mest muligt. Mulighed for at 
holde publikum indendørs under pauser og efter arrangementer 
har vejet tungt for at begrænse publikumsstøj på forpladsen og 
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det kræver plads til foyer og loungeområder. På trods af dette er 
der væsentlig mindre plads pr. tilskuer end tilsvarende haller, 
hvilket betyder at hallen er optimeret mest muligt for at 
minimere generne for den omkringliggende bebyggelse. Af 
skyggediagrammer fremgår det at skyggeforholdende ikke 
ændrer sig væsentlig ift. den tidligere hal; særligt pga. hallens 
bueform og gode solorientering. Det er derfor By- og 
Miljøområdets vurdering at forholdende omkring en ny hal og 
dens indvirkning på nærmiljøet er acceptable.

7. Skiven kommer maksimalt 1.7 m tættere på end ved den tidligere 
Hal. Det har ikke været muligt at minimere afstanden mere hvis 
man samtidig skulle kunne tilbyde afholdning af internationale 
håndboldkampe. En mulighed man ikke havde med den gamle 
hal. Der er i lokalplanen lagt vægt på at skiven som kommer 
tættest på boligbebyggelsen skal have en mere lukket karakter, 
der forhindrer generende lys og indblik. Derudover er der fastsat 
bestemmelser om at tagfladen ikke må have en spejlende 
karakter da det virke generende for hele området. Det er By- og 
Miljøområdets vurdering at man ikke kan minimere afstanden til 
overforliggende byggeri mere såfremt man skal kunne tilbyde 
indendørs ophold til publikum samt kunne afholde internationale 
tennis- og håndboldkampe. Det er ligeledes vurderingen at der er 
taget de nødvendige hensyn til materialernes overflader i 
lokalplanen. 

8. Det er udenfor lokalplanens mulighed at kunne stille krav om 
renovering af bygningsdele med mindre de er særligt 
bevaringsværdige. Tennishallen vurderes ikke som værende 
bevaringsværdig. Det er derfor By- og Miljøområdets vurdering at 
der med lokalplanen ikke kan stilles krav om at renovere 
tennishallens indgangsanlæg.

9. Ud over selve K. B. Hallen lægger lokalplanen op til at der kan 
etableres en udvidelse af den eksisterende tennishal og foretages 
en overdækning af eksisterende svømmebassin. Kravet i 
lokalplanen til udvidelsen af tennishallen er, at den skal følge den 
eksisterende bygningsform, have samme maksimale højde og 
udføres i tilsvarende  materiale. Det giver efter By- og 
Miljøområdets vurdering et rimeligt billede af hvordan en ny 
tilbygning kan komme til at se ud, da man ved selvsyn kan opleve 
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den eksisterende bygning, som tilbygningen visuelt vil lægge sig 
op ad. 

10. Frederiksberg Kommune har udarbejdet en screening ift. om der 
skal udarbejdes en VVM-redegørelse til projektet. By- og 
Miljøområdet har vurderet at der ikke skulle udarbejdes en VVM 
redegørelse. Screeningen har været i høring samtidig med 
lokalplanen og der er ikke indkommet klager over kommunens 
afgørelse.

11. Lokalplanen angiver sølvpil som eksempel, men fastlægger ikke 
en særlig trætype. Der tilføjes i lokalplanen af højden på træerne 
ikke må overstige 8m af hensyn til overforliggende 
boligbebyggelse. Samtidig vil der i projektarbejdet blive fokuseret 
på at træerne skal stå med større afstand for at skabe mere luft 
imellem dem. Forvaltningen vurderer at forholdende ift. udsigt er 
acceptable ved at begrænse træhøjden og vurderer at træerne vil 
være  et grønt tilskud til området. 

7 Preben Spilling O.V. Kjettinges Allé 8, 
1.tv

1. Indsiger fremfører markant 
underdimensionering af på P-pladser ifm. 
lokalplanen og giver et estimeret bud på P-
pladser pr. arrangementer på 1225 biler idet 
indsiger antager at  halvdelen kommer i bil til 
arrangementer med 4900 tilskuere.  

2. På erfaringsgrundlag kan indsiger oplyse, at når 
der var events i KB hallen, som ikke specifikt var 
rettet mod unge, var alle p-pladser optaget og 
hele nærområdet var præget af parkeringskaos.

3. Der mangler en ad hoc regulering af 
afgangskørslen via flaskehalsen mod Peter 
Bangsvej, fx i form af ad hoc lyskurv.

4. Indsiger mener at det er en  fejl, at der ikke 
foretages koordinering mellem KB og 
Frederiksberghallerne ved arrangementer.

5. Forbedringsforslag: inddrag græsbanerne langs 
eksisterende p-område ad hoc og forsyn disse 
med græsarmering/geotekstil. 

6. Det er misvisende, at p-arealet mod øst 
benævnes O.V. Kjettinges Allé. Denne allé(gade) 

1. Erfaringsmæssigt er der meget få, der benytter bil til koncerter og 
lignende arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig 
bebyggelse og med god kollektiv trafikbetjening.  Herudover er 
der erfaringsmæssigt flere gæster per bil. Et stort udbud af 
parkeringspladser vil være et incitament til at flere vælger at tage 
bilen til arrangementer i K.B. Hallen

2. Det var indtil 2011 gratis at parkere på KBs parkeringsplads, 
hvormed mange af parkeringspladserne ofte var optaget af andre 
end KBs medlemmer/gæster. Dette har været medvirkende til at 
sprede gæsteparkeringen ud i naboområdet sammenholdt med, 
at det har været gratis at parkere i nærområdet.

3. Det kan ikke afvises, at der vil være mindre trafikafviklings-
problemer ved større arrangementer i K. B. Hallen. Dette vil dog 
fortrinsvis være ved afslutningen af arrangementet, når alle skal 
ud på samme tid. Dette vil dog fortrinsvis være på tidspunkter, 
hvor trafikken på Peter Bangs Vej er begrænset. Der er ikke nogen 
trafiksikkerhedsmæssige problemer ved ind- og udkørsel.
Det er således By- og Miljøområdets samlede vurdering ift. trafik 
og parkering, at antallet af parkeringspladser er tilpas i forhold til 
majoriteten af de aktiviteter, der foregår på KBs anlæg. Der er 
erfaringsmæssigt få, der benytter bil til koncerter og lignende 
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slutter med nr. 8. Der er ikke forbindelse mellem 
gaden og parkeringsarealet. 

7. På kortbilag 3. Manglende angivelse af brandvej 
langs Boldparken som også giver adgang til 
matr. 44a.

arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig bebyggelse 
og med god kollektiv trafikbetjening. Der kan være enkelte større 
begivenheder, såsom konferencer og messer, hvor efterspørgslen 
er større end udbuddet af parkeringspladser. Dette vil dog 
fortrinsvis være i dagtimerne, hvor parkeringsbelægningen i 
nærområdet er lavere end i aftentimerne. Det vil dog være et 
væsentligt incitament til at flere benytter bilen til/fra 
arrangementer i K. B. Hallen, såfremt antallet af 
parkeringspladser opjusteres væsentligt. De parkeringsproblemer, 
som borgerne, tidligere har oplevet ved arrangementer i KB 
Hallen, skyldes efter alt at dømme den manglende 
parkeringsregulering på KBs parkeringsanlæg og i nærområdet.

4. Det ligger udover formålet med nærværende lokalplanforslag at 
rådgive boldklubberne om afholdelse af arrangementer. Men 
forvaltningen videregiver forslaget og gør KB opmærksom på at 
holde en tæt dialog med Frederiksberg Boldklub omkring 
afholdelse af større arrangementer.

5. Det vurderes ikke som muligt at bruge græsarealer til ad hoc 
parkering ved hjælp af geotekstil / græsarmering og samtidig med 
at  banerne kan bruges til boldspil.

6. Forvaltningen takker for oplysningen vedr. forkert angivet vej 
navn og tilretter kortbilag i lokalplanen.

7. Forvaltningen takker for oplysningen vedr. brandvej. Angivelse af 
brandveje er dog kun tænkt angivet ift. KBs interne 
adgangsforhold og  indenfor lokalplanafgrænsningen og er ikke et 
udtryk for hindring af andre brandveje. By- og Miljøområdet 
vurderer derfor at det ikke giver anledning til at rette i kortbilag.

8 Beboerrepræsentat
ionen
Den Sønderjyske By 
v. Søren Berg

Den Sønderjyske By, 
beliggende Mørk 
Hansens Vej,  A.D. 
Jørgensens Vej, 
 Henning Matzen Vej, 
 Regensburgs Vej, 
Sønderjyllands Allé

1. Kalkulerer med at der kommer 2000 flere 
besøgende pr. arrangement hvilket vil medføre 
betydelige trafik- og parkeringsproblemer 
omkring den sønderjyske by. 

2. Grundet de buede veje er oversigtsforholdende 
ringe, og børn i kvarteret færdes indbyrdes 
mellem gårdene, så en stærkt øget 
trafikmængde vil også øget sandsynligheden for 
ulykker på de små veje. Derudover vil der være 
øget støj og luftforurening fra køretøjer som 

1. Det oprindelige tilskuerantal var, da hallen blev bygget, på 
maksimalt 4.800, men derefter har det varieret lidt. Inden hallen 
brændte var den godkendt til 3.500 gæster. Det er derfor 
vanskeligt at give et præcist svar på hvor mange flere gæster end 
den tidligere, den nye hal kan rumme. Det var indtil 2011 gratis at 
parkere på KBs parkeringsplads, hvormed mange af 
parkeringspladserne ofte var optaget af andre end KBs 
medlemmer/gæster. Dette har været medvirkende til at sprede 
gæsteparkeringen ud i naboområdet sammenholdt med, at det 
har været gratis at parkere i nærområdet.
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cirkulerer eller holder i tomgang. Erfaringsmæssigt er der meget få, der benytter bil til koncerter og 
lignende arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig 
bebyggelse og med god kollektiv trafikbetjening. Herudover er 
der erfaringsmæssigt flere gæster per bil. 

2. Der er ikke noget der tilsiger, at trafikken vil stige på lokalvejene i 
området. Derfor forventes der heller ikke øget forurening eller 
støj i nærområdet, men Frederiksberg Kommune vil monitorere 
udviklingen nøje. 

Det er således By- og Miljøområdets samlede vurdering ift. trafik 
og parkering at antallet af parkeringspladser er tilpas i forhold til 
majoriteten af de aktiviteter, der foregår på KBs anlæg. Der er 
erfaringsmæssigt få, der benytter bil til koncerter og lignende 
arrangementer, særligt til lokaliteter i tæt bymæssig bebyggelse 
og med god kollektiv trafikbetjening. Der kan være enkelte større 
begivenheder, såsom konferencer og messer, hvor efterspørgslen 
er større end udbuddet af parkeringspladser. Dette vil dog 
fortrinsvis være i dagtimerne, hvor parkeringsbelægningen i 
nærområdet er lavere end i aftentimerne. Det vil dog være et 
væsentligt incitament til at flere benytter bilen til/fra 
arrangementer i K. B. Hallen, såfremt antallet af 
parkeringspladser opjusteres væsentligt. De parkeringsproblemer, 
som borgerne, tidligere har oplevet ved arrangementer i KB 
Hallen, skyldes efter alt at dømme den manglende 
parkeringsregulering på KBs parkeringsanlæg og i nærområdet.

9 Lene og Rune 
Bjerril

Peter Bangs Vej 131, 
4. tv

1. Indsiger opfordrer KB til at kompensere beboere 
for evt. trafikkaos ved at de får lov til at parkere 
på KBs areal. 

2. Indsiger er bekymret for højden og volumenet 
på den ny K. B. Hal som indsiger mener vil virke 
intimiderende for de overforliggende 
lejligheder.

3. Indsiger foreslår at nedgrave hallen for at sænke 
højden

4. Indsiger mener at man skal flytte den foreslåede 
forbindelse til station ind på KBs anlæg for at 

1. Det var indtil 2011 gratis at parkere på KBs parkeringsplads, 
hvormed mange af parkeringspladserne ofte var optaget af andre 
end KBs medlemmer/gæster. Dette har været medvirkende til at 
sprede gæsteparkeringen ud i naboområdet sammenholdt med, 
at det har været gratis at parkere i nærområdet. Det ligger udover 
formålet med nærværende lokalplanforslag at løse 
parkeringsproblemer i nærområdet. Parkeringspladserne på KBs 
anlæg er udlagt til KBs medlemmer og gæster. Det vurderes 
derfor ikke som formålstjenesteligt at KBs egne parkeringspladser 
benyttes som nærområdets beboerparkering da pladserne derved 
risikerer at være optaget ved K. B. Hallens arrangementer. 
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forhindre støjende adfærd op ad beboelse. 2. By- og Miljøområdet er indforstået med at nogle lejligheder i 
stue, første og anden sal vil blive påvirket af hallens øgede 
volumen. På trods af påvirkningerne vurderes afstanden mellem 
hal og boligbyggeri dog at være rimelig i forhold til lys og skygge 
og afstanden er ikke ualmindeligt i en Frederiksberg kontekst. Der 
er i projektet gjort meget for at maksimere afstanden til boliger 
og minimere størrelsen af hallen mest muligt. Mulighed for at 
holde publikum indendørs under pauser og efter arrangementer 
har vejet tungt netop for at begrænse publikumsstøj på 
forpladsen. Det kræver plads til foyer og loungeområder. På trods 
af dette er der væsentlig mindre plads pr. tilskuer end 
sammenlignelige haller, hvilket betyder at hallen allerede er 
optimeret mest muligt. Af skyggediagrammer fremgår det at 
skyggeforholdende ikke ændrer sig væsentlig ift. den tidligere hal; 
særligt pga. hallens bueform og gode solorientering. Skiven 
kommer maksimalt 1.7 m tættere på end den tidligere Hal. Det 
har ikke været muligt at minimere afstanden mere hvis man 
samtidig skulle kunne tilbyde afholdning af internationale tennis- 
og håndboldkampe. Der er i lokalplanen lagt vægt på at skiven 
som kommer tættest på boligbebyggelsen skal have en mere 
lukket karakter der forhindrer generende lys og indblik. Det er på 
den baggrund By- og Miljøområdets vurdering at man ikke kan 
minimere afstanden til overforliggende byggeri såfremt man skal 
kunne tilbyde indendørs ophold til publikum samt kunne afholde 
internationale tennis- og håndboldkampe og det er samtidig By- 
og Miljøområdets vurdering at forholdende omkring en ny hal og 
dens indvirkning på nærmiljøet er acceptable i en bymæssig 
kontekst.

3. Der er allerede indtænkt kælderplan i projektet for den ny K. B. 
Hal. Den er udnyttet til publikumsfaciliteter som toiletter og 
garderobe. Typisk faciliteter, der ikke er plads til andre steder. 
Derudover fylder teknikdelen rigtig meget. By- og Miljøområdet 
vurderer sammenlagt at afstanden til overforliggende bebyggelse 
er rimelig i en bymæssig kontekst og da hallens buede form har 
toppunkt ud til forpladsen hvor der ikke er bebyggelse overfor. 
Derfor ser By- og Miljøområdet ikke, at der er begrundelse nok til 
at kræve hallen yderligere nedgravet. 

4. Det eksisterende materialeskur mod stationen fjernes for bl.a. at 
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forskønne området, for at skabe en direkte forbindelse til 
stationen og den eksisterende cykel- og gangsti langs banen. 
Forbindelsen er samtidig en vigtig brik i at opfordre besøgende til 
at tage toget og cyklen til arrangementer i K. B. Hallen. Det 
betyder at man let og overskueligt skal kunne komme til og fra 
stationen og banestien. Det er By- og Miljøområdets vurdering at 
man som besøgende i K. B. Hallen ikke vil finde det attraktivt at 
benytte en intern forbindelse, der løber mellem tennisbanerne, 
og som samtidig ikke er placeret tæt på K. B. Hallens 
hovedindgang. Derfor fastholder By- og Miljøområdet den 
overskuelige og mere direkte forbindelsen til banesti og station 
som foreslået i lokalplanen. 


