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Frederiksberg Kommune   Den  23. marts 2016 
By-og Miljøområdet 
Bygge-Plan –plan og Miljøafdelingen 
Rådhuset                                                            
2000 Frederiksberg. 

 

Emne: Indsigelse og bemærkninger til tillæg 12 til kommuneplan 2013 og til lokalplan-

forslag  203 for en ny KB-hal 

 _____________________________________________________________________________ 
 
 
 

1. Ad Generelt om forslag til kommuneplantillæg nr 12 samt lokalplanforslag 203 
 

 Med forslag til tillæg 12 til kommuneplanen  ændres planområde 2. 0.11  fra rekreativt formål 
til offentlig formål, med bl.a  kontor og fritidsformål, som naturligt knytter sig til områdets 
funktion. Der gives herved  rammemæssige muligheder for at tilvejebringe ny bebyggelse i op 
til 2 etager samt yderligere evt. taghave, tennisbane ell. lignende. 

 På borgermødet den 15.03.2016 fremgik det af kommunens redegørelse  for forslaget at det 
var møntet på KB´s ønske om at etablere kontorer for Dansk Boldspilsunion samt 
fitnesfaciliteter for såvel KB´s medlemmer som offentligheden. 

 
 Ændringen tager vi til efterretning med den indsigelse at vi ikke kan acceptere  de  meget 

negative virkninger for ”Ved Boldparkens” (VB)  i det omfang, forslag til lokalplan 203 
kobles op på tillæg 12  og udmøntes med placering af en 2 etagers bygning i det nordvestlige 
hjørne. Vi skal derfor opfordre til at  tage projektet omkring denne bygning som det ”3. 
hjørneflag” ud af  lokalplanforslaget og lade det afvente en senere fase, jf.afsnit 5. 

 
2. Ad Lokalplanforslag og VVM 

 
VB´s  5 etagers randbebyggelse  og KB´s idrætsanlæg  med den  oprindelige hal og  
tilknyttede servicefunktioner og idrætsfaciliteter mv er etableret i  1938 ud fra en gensidig 
overenskomst  mellem KB og VB´s ejer,  hvor hensyn til nabomæssige interesser er vejet ind i 
myndighedsgodkendelsen som et samlet kompromis med bred opbakning. 
 
Det fremlagte forslag til lokalplan 203 finder vi ikke i samme grad tilgodeser gensidig hensyn 
omkring belastende følgevirkninger for vore beboere af lokalplanens  eventuelle 
gennemførelse.  
Det er navnlig volumen- og kapacitetsforøgelsen vedr. ny KB-hal og den trafikale og 
parkeringsmæssige merbelastning , som vi ikke finder tilstrækkelig i sin hensyntagen til de 
omkringliggende bebyggelser. Vi finder at de miljømæssige konsekvenser er af en sådan 
karakter, at der burde have været foretaget en VVM-undersøgelse inden lokalplanens  
udarbejdelse. 
 
Lokalplanen og de angivne projekter, benævnt som  4 hjørneflag, skal sikre en 
sammenhængende helhedsplan. Kun den ny hal er som 1 ud af 4 projekter redegjort i 
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lokalplanoplægget. De øvrige er blot udlagt uden at belyse de parametre, som skal sikre 
helhedsplanen. Det er et utilstrækkeligt grundlag at tage stilling efter. 
 

3. Ad Ny KB hal arkitektur: 
 

”Skiven er et monumentalt arkitektonisk fremmedelement og en overfortolkning af de 
historiske motiver og referencer fra den oprindelige KB hal.  
Qua sin enorme dimension ,oplyst til 7 m højde med overkant 11 m over terræn, og qua 
disrespekt for den eksisterende byggelinje  på 19 m mellem VB og KB´s anlæg., vil skivens 
voluminøse størrelse på nært hold blive stærkt generende for VB´s  beboere, der fra vinduerne 
og altanerne i opgang 145 og 149 kigger direkte ind i skivens facader og omvendt generes af 
indblik fra skiven.. 
.   
Planens intention om ”tyngde og hemmelighedsfuldhed” er af arkitekterne tænkt som kontrast 
til buens ” transparente og inviterende gavl” Behovet for kontrast til facadens lethed forekom-
mer abstrakt og uden arkitektonisk værdiskabelse. 
 
Der opfordres til at reducere i skivens dybde ud for hallens nordlige gavl samt i dens højde på 
7 m, ligesom der opfordres til at bearbejde fladerne, således at synsindtrykket blødgøres .  
 
En alternativ mulighed er også at åbne skiven i midterprtiet foran buen, således at 
indgangspartiet og hallens  gavlfacade får stærkere udtryk og skivens dominansen mod  VB 
vil mindskes væsentlig, ligesom den arkitektonisk reference til den tidligere KB hal vil blive 
øget. 
Men det er meget afgørende at beklædningsmaterialer i facader og tag vælges, således at 
genskær fra sol- og dagslys  undgås i såvel skive som bue. Glinsende keramik, aluminium og 
spejlende glas generelt  bør undgås som beklædningsmateriale. 
 
På borgermødet den 15.marts blev det oplyst at der den transparente gavlfacade foran foyeren 
ikke vil give anledning til lysmæssige gener for VB´s beboere.dette noteres som et løfte fra 
vores kommunale myndighed. 
  

4. Ad. Udvidelse af tennishal og overdækning af swimmingpool (”hjørneflag 2 og 4”) 

 

Jf. Bemærkninger i afsnit 2, 
Vi har som sådan ingen umiddelbare genevirkning af det påtænkte byggeri. Dog vil vi 
opfordre til at integrere en tiltrængt renovering af bygningsfremspringet med indgangsparti og 
kontorafsnit ved den eksisterende tennishal  i helhedsplanen   

  

5. Ad. Ny kontorbygning (”hjørneflag  3”) 

 

Jf. Bemærkninger i afsnit 1, 
 

Den i planforslaget reserverede  2 etagers bygning med mulighed for tennisbane/have på taget 
mod nordvest, svarende til 2.-3. sals bygningshøjde vil aflede store støjgener og  indbliksgener 
direkte til vinduer og altaner for opgang 161 og 163. Projektet er ikke redegjort nærmere i 
lokalplanforslaget.og det forudsætter særskilt lokalplan for projektets gennemførelse.. 
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KB opfordres til enten helt at droppe projektet, der må anses for at være et kommercielt set-up, 
eller til at finde alternative placeringer af kontorerhverv og fitnesrum, hvor det kan spille 
sammen med  hensynet til de omringliggende boligblokke.   
Vi finder ikke noget til hinder for at etablere en pæn eenetagers bygning til lagerfunktioner, 
således at området nord for tennishallen kan holdes ryddelig. 

 

6. Ad trafik og parkering 

Vi er ikke enig i skønnet over trafikbelastningen og dermed parkeringsbelastningen i området, 
hvor man i forvejen ved arrangementer i Frederiksberghallen har meget svært ved at finde 
plads. Vi har endvidere svært ved at finde belæg for, at anvendelsen af kollektiv trafik øges. 
Denne vurdering skal endvidere ses i sammenhæng med, at K.B. fører en meget lukket politik 
over for beboerne i forhold til deres parkeringspladser.  

Nu vil der komme en øget belastning, som udelukkende har til formål at tilgodese K.B.’s 
behov for indtjening, hvorimod beboernes behov for adgang til parkering både ved 
arrangementer og i det daglige bliver –  vil blive  - reduceret. 

Ved anlæggelse af en ny stationssti, som angivet i lokalplanforslaget,  vil publikum til 
arrangementer i KB-hallen både kunne gå ad Peter Bangs Vej forbi boligblokken og ad den 
nye sti forbi boligblokken - dobbelt så meget gående trafik som før. 
 
Vores erfaring fra den daværende KB hal er at publikumsstrømme også medfører megen 
højrøstet larm og urinering i nicher og beplantninger i bebyggelsen. Vi er derfor modstandere 
af den viste stiføring. Vi foreslår som alternativ løsning at den føres igennem anlægget i sydlig 
diagonal over baneskråningen og fanger den eksisterende forbindelse mod øst til  KB hallen  . 

  
7. Ad beplantning og hegn 

Ved  kommunens orienteringsmøde den 15.marts 2016 i K.B.Hallen blev der af arkitekterne 
gjort opmærksom på, at den eksisterende bevoksning langs boldbanerne ud mod K.B.s 
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. 

Beboerrepræsentationen håber, at der i med baggrund i de fremsatte tilkendegivelser, kan indgåes 
en konstruktiv dialog med KB og Frederiksberg Kommune om win-win løsninger. 

 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af beboerrepræsentationen Ved Boldparken, Peter Bangsvej 113 – 163.2000 F 
Frederiksberg 
 
Flemming Jensen 
Peter Bangsvej 161,4.th 
2000 Frederiksberg 
 

          c-c Deas , Carlsbergfonden og KB  


