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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af 
arealer m.v. inden for planens geografiske område.

En lokalplan fastlægger de konkrete bestemmelser for realise-
ringen af de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen.

Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke pligt til at gennemføre 
de forhold, som lokalplanen beskriver, men alle ændringer af de 
eksisterende forhold skal ske i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser. Det vil sige, at en lokalplan regulerer alene 
fremtidige forhold og ændringer.

Lokalplanen består af to dele; en redegørelsesdel og en 
bestemmelsesdel.

Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, 
mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende 
forhold til kommuneplanen og den øvrige planlægning.

Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her be-
skrives lokalplanens indhold i bestemmelser, som er gældende 
for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen 
skal påse, at bestemmelserne overholdes, og sørge for at ulovli-
ge forhold lovliggøres.
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REDEGØRELSE
INDLEDNING

Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplan 203. 

BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN

Baggrund for lokalplanen

K. B. Hallen blev opført i 1938, som omdrejningspunkt i det, der 
dengang var Europas største private sportsanlæg, bestående af 
flere sportshaller, klubfunktioner, udendørs svømmebassin samt 
tennis- og boldbaner. I 2011 blev den fredede hal totalt ødelagt 
i en brand og senere nedrevet i 2015 efter en affredning. KB har 
nu henvendt sig til Frederiksberg Kommune med ønsket om at 
opføre en ny og moderne K. B. Hal. Visionen er at opføre en ny 
hal som en værdig efterfølger til den oprindelige hal med klare 
referencer til det historiske anlæg og samtidig en effektiv og 
fleksibel hal. Arkitekturen skal forankres i det historiske ud-
gangspunkt, og den nye hal skal kobles til det tilbageværende 
anlæg og videreføres med en række bygningsmæssige genken-
delige elementer. For at sikre dette blev der udskrevet en ind-
budt arkitektkonkurrence.

På grund af byggeriets omfang og da KB samtidig ønsker mulig-
hed for at udvide andre dele af deres sportsanlæg sikres der 
med lokalplanen en sammenhængende helhedsplan for områ-
det. Lokalplanen aflyser dermed den eksisterende lokalplan nr. 
109 for pågældende område.

Lokalplanen for K. B. Hallen indeholder byggeretsgivende be-

Lokalplanområdet med rød stiplet linje og det omgivende kvarter
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stemmelser for en ny K. B. Hal, udvidelse af eksisterende ten-
nishal på op til henholdsvis 6500m2 og 2000 etagemeter samt 
byrum og infrastruktur. Der fastlægges rammebestemmelser 
for en kontor- og fitnessbygning hvor nybyggeri forudsætter 
vedtagelse af en supplerende lokalplan. 

DET EKSISTERENDE OMRÅDE

Arkitekten bag K. B. Hallen var Hans Hansen og ingeniør Chri-
sten Ostenfeld. K. B. Hallen er hjemsted for Kjøbenhavns Bold-
klub (KB), som er stiftet i 1876, og som stadig er en af Dan-
marks største idrætsforeninger med over 4.500 medlemmer. K. 
B. Hallen var rammen for sport og store præstationer, men hal-
len var også et kært folkeeje i kraft af sin originale arkitektur og 
den ramme som hallen samtidig dannede for kultur og musik i 
verdensklasse igennem næsten 75 år.

Kulturmiljø og stedets karakter 
Kjøbenhavns Boldklub blev stiftet specielt med henblik på dyr-
kelse af langbold og andet boldspil. I tidens løb havde klubben 
til huse flere steder i byen i lejede lokaler, men først i 1924 blev 
klubben selvejende ved købet af en grund på det yderste Frede-
riksberg. I mellemtiden var tennis og fodbold kommet til, og var 
blevet de mest populære sportsgrene.

Det havde dog lange udsigter til et færdigt anlæg. Der skulle 
forhandles og mageskiftes arealer med Frederiksberg Kommu-
nalbestyrelse. Et af resultaterne heraf var en aftale om facade-
længde mod Peter Bangs Vej mod at boligselskabet, der ejede 
jorden, fik lov til at bygge i 5 etager i boligblokke, der omkran-
sede ankomstpladsen til K. B. Hallen. 

Bygningskomplekset afsluttes mod syd af svømmebassin, place-
ret foran et nyistandsat caféområde.

Omgivelser 
Lokalplanområdet er ikke en del af kommuneplanens udpegede 
kulturmiljøområder. Det er området tæt omkring KBs anlæg til 
gengæld både hvad angår området mellem Peter Bangsvej og 
Roskildevej og den Sønderjyske By der ligger umiddelbart nord 
for området.

Området ved Peter Bangs Vej er karakteriseret ved ’kulissebyg-
geri’ med storgårdskarréer fra 1920́ erne og forskudte blokke 
fra 1930́ - og 1940́ erne længere ude ved K. B. Hallen. 

Den Sønderjyske By er opført af kommunen i 1920́ erne og er et 
udtryk for tidens koncentrerede kvarterer med etagebyggeri. I 
tilknytning til kvarteret blev Sønderjyllandsskolen og det omgi-
vende idrætsområde etableret omkring 1940.

Nær K. B. Hallen ligger to S-togsstationer. Den ældste, Peter 
Bangs Vej Station, er fra 1941 og i 2005 åbnede K. B. Hallen 
Station som nabo til KBs idrætsanlæg. Langs banetracéet løber 
en cykel -og gangrute, der forbinder kvarteret i nord-sydgående 
retning. 

Fodboldbaner i nærområdet bru-
ges intensivt.
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Ankomsten til KBs idrætsanlæg foregår i dag via forpladsen ud 
mod Peter Bangs Vej. Forpladsen er et halvrundt anlæg med 
store træer med bil- og cykelparkering. Anlægget er flankeret af 
5 etagers boligblokke anbragt i et takket forløb, der åbner for 
synet til hallen. Mod øst ligger FCK, Frederiksberg Hallerne og 
mod syd Frederiksbergs Idrætsunions fodboldbaner. 

Bevaringsværdig bebyggelse 
K. B. Hallen bestod oprindeligt af tre sportshaller liggende i for-
længelse af hinanden med forskellige servicebygninger på sider-
ne. Arkitektonisk var og er sportsanlægget opført i en renfær-
dig funktionalistisk stil med stor vægt på ingeniørens bidrag 
hertil. Hans Hansen var forkæmper for farvernes anvendelse i 
arkitekturen, hvilket kunne ses i farvesætningen på K. B. Hal-
lens facader og i de forskellige træningshaller og i opvisnings-
hallen. Samspillet mellem de dristige betonkonstruktioner med 
de røde understøttende søjler, de udkragede ”vanger” og faca-
dens lysende blå med logoet udskåret i betonen skabte en inci-
terende og markant arkitektur.

Arkitekturen i K. B. Hallen er funktionalisme, forstået som en 
arkitektur hvor formen følger funktionen i en stringent kubisk 
form. Hans Hansen tilføjer i K. B. Hallen andre momenter – de 
svungne former og en – for sin tid – voldsom farvesætning. 

Farvesætningen  i K. B. Hallen var sort, koboltblå, engelsk rød 
og hvid. Den sorte sås bl.a. på gelændere på alle trapper og på 
gulvarealerne under sæderækkerne. Den røde på bærende ele-
menter  - ribbebuerne og søjlerne samt faste bænke i hallen, 
medens den blå fandtes på vægge etc. 

I forlængelse af den tidligere opvisningshal ligger på vestsiden 
det bygningsanlæg, som kaldes klubhuset. Hans Hansen skriver 
om klubhuset: ”Klubhuset er opført som helstøbt jernbetonhus 
og rummer som sagt de daglige opholdslokaler, kontorer, re-
staurant m.m. og endelig den store samlingssal. Vinduesvæg-
gen og den ene endevæg deles af en bred balkon. På de to an-

Den ikoniske og nu nedrevede 
K. B. Hal

Sikker Hansens malerier, der pry-
der pejsesalen.

Farvetoneskala, der refererer til  
K. B. Hallen. af Olafur Eliasson

Farvesætning i den tidligere K. B. 
Hal. Her indgangsparti og foyer.

K. B. Hallen, svømmebassin og de omgivende arealer som det så ud i 
ca. 1940. Forrest tennisbaner med Centre Court og øverst fodbold- og 
cricketbaner.
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dre vægge har maleren Sikker Hansen efter opgave af 
Carlsbergfondet udført en dekoration udformet over karakteri-
stiske situationer fra de tre sportsgrene, som klubben dyrker, 
tennis, fodbold og kricket.”

Pejsesalen benyttes til foredrag, møder, mindre udstillinger, 
koncerter og til større fester. 

I forlængelse af opvisningshallen og ved siden af Pejsesal og re-
staurant ligger træningshallen for tennis med to baner. Hallen er 
76 m lang og er overdækket af ens jernbetonbuer med 22 me-
ters spændvidde.

I forlængelse af Pejsesalen, er der i dag indrettet en mindre re-
staurant, kaldet ”Granen”.

Som den sidste af træningshallerne ligger badmintonhallen, der 
er en lille hal med bærende konstruktioner udført i jern.

Bygningskomplekset afsluttes endeligt mod syd af et svømme-
bassin bygget samtidig og i samme arkitektur som K. B. Haller-
ne. Svømmebadet opfattes derfor som en del af det samlede 
anlæg

På østsiden af træningshallerne ligger omklædningsrummene 
for fodboldklubben. 

Lokalplanområdet omfatter altså bevaringsværdig bebyggelse i 
form af den resterende K. B. Hal og svømmebad. Den samlede 
del af K. B. Hallen og svømmebad var tidligere fredet, men blev 
i 2013 affredet efter opvisningshallen brændte. Før fredningen 
havde det samlede K. B. Halanlæg en høj bevaringsværdi. I for-
bindelse med lokalplanen er der foretaget en ny SAVE-vurdering 
af den resterende del af hallen og svømmebad og er vurderet til 
en bevaringsværdi på 3. Det betyder at bygninger og anlæg 
ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden 
Kommunalbestyrelsens tilladelse. Indvendige ombygninger, som 
ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter er undtaget. Beva-
ringsværdig bebyggelse og anlæg optages i kommuneplantil-
lægget til lokalplanen. 

Bevaringsværdig beplantning 
Træer, der er over 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres 
uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Der er udpeget træer 
der er over 25 år gamle men som ikke kan opretholdes ved den 
nye hals opførsel ligesom der er udpeget træer, der ikke må 
fjernes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

LOKALPLANENS INDHOLD

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af en ny K. 
B. Hal som er en værdig efterfølger til den oprindelige hal med 
klare referencer til det historiske anlæg og som samtidig er en 
effektiv og fleksibel hal. Der skal sikres en sammenhængende 

1F 52 63 74 8 9

Fredet Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaringsværdi

Bevaringsværdi af den eksisterende 
del af K. B. Hal og svømmebad

Frederiksberg kommune er der fore-
taget en registrering af alle bygninger 
opført før 1940, og de enkelte bygnin-
ger er klassificeret efter deres beva-
ringsværd.

Fotoet viser dele af den eksiste-
rende K. B. Hal med hovedind-
gangen, der ligger ud til anlæg-
gets interne byrum.

Fotoet viser svømmeanlægget, 
som ligger i forlængelse af K. B. 
Hallerne og som opfattes som en 
del af det samlede anlæg.  An-
lægget tidligere en del af den 
smalede fredning.
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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 be-
plantning af dele af sportsanlæggets fællesarealer. 

For den del af planen, der omhandler kontor- og fitnessbebyg-
gelse fastlægges der ikke detaljerede bestemmelser, da en ny 
sådan bebyggelse forudsætter en supplerende 
lokalplanlægning.

Projektets udformning 
Projektet skal sikre en sammenhængende helhedsplan for om-
rådet ud fra den særlige karakter med tennis-og fodboldbaner 
flankeret af KBs haller. For at styrke det historiske udgangs-
punkt tænkes anlægget udbygget med fire hjørneflag. 

Det første hjørneflag er den nye K. B. Hal, med samme place-
ring og i samme akse som den historiske hal. Den nye K. B. Hal 
bliver op til 6500 m2 i 2 etager samt med kælder. Hallen vil kun-
ne huse op mod 4.900 tilskuere.

Andet hjørneflag er en udbygning af den eksisterende tennishal. 
Udbygningen vil være en direkte forlængelse af den eksisteren-
de hal i sydlig retning. Denne hal bliver op til 2.000 m² i et plan. 

TENNISHAL

NY UDVIDELSE 
AF TENNISHAL

KB HAL

NY SPORTSBYGNING
MED BANER PÅ TAG

SKUR

51 P-PLADSER

9 P-PLADSER/110 CP-PLADSER

NY FORBINDELSE 
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SNIT B-B

BYRUMINDKØRSEL
UDKØRSEL

FORPLADS 64 CP-PLADSER

12 P-PLADSER/147 CP-PLADSER
6 P-PLADSER93 P-PLADSER

EKSIST. CRICKETBANE

SKEL

LO
ADIN

G

NY PLACERING AF HEGN

NY BRANDHANE OG STIGERØR

AKTIVITET, LEG OG OPHOLD

EKSIST. BYGNING

CAFÉ GRANEN

POOL

SLÅMUR

BØRNEBANER

O
PVARM

N
IN

GSBAN
ER/

TILSKU
ERPLADSER

EKSISTERENDE TENNISBANER

EKSISTERENDE TENNISBANER

OMLAGTE TENNISBANER

OMLAGTE TENNISBANER

KLINKEBELÆGNING

KLINKEBELÆGNING

ASFALT

ASFALT

STØ
TTEM

U
R

ASFALT

EKSIST. TRÆ

SNIT B-B

SNIT A-A

58 CP-PLADSER

Situationsplanen viser placering af den nye K. B. Hal og udvidelse af tennishallen, overdækning af 
svømmebassin samt muligheden for en bygning til kontor/fitness. Sidstnævnte kræver en supplerende 
lokalplan. Udlægning af byrum og parkering samt den nye forbindelse til stationen er også illustreret .
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Det tredje hjørneflag er en mulig bebyggelse til kontor og/eller 
fitness. Byggemuligheden er placeret i det nordvestlige hjørne 
mod K. B. Station. Bygningen kan blive op til 2.000 m2 i 2 eta-
ger med mulighed for 2 stk. hard court tennisbaner på taget. 
Denne byggemulighed forudsætter en supplerende 
lokalplanlægning.

Det sidste hjørneflag er en mulig overdækning af det eksiste-
rende svømmebassin på 1000 m2.  

ARKITEKTUR 
Den nye K. B. Hal skal danne KBs ansigt udadtil mod Peter 
Bangs Vej. Fra forpladsen tilbydes man et flot indblik helt ind i 
foyeren gennem et stort glasparti i bygningens gavl. Den lysen-
de bue over den vandrette skive står tydeligt og markant og le-
der publikum gennem foyeren og op på balkonerne og derfra 
ind i selve hallen. Indvendigt vil oplevelsen og arkitekturen blive 
et levende og varieret udtryk med balkoner, trapper, barer og 
detaljering, der trækker på forskellige referencer til den tidlige-
re hals arkitektur, dog således at udtrykket kan stå selv og ind-
gå naturligt i byområdet og den resterende del af K. B. 
Hallerne.

Foyeren vil byde velkommen i stueplan og skulpturelle trapper 
leder både ned til garderobe og toiletter i underetagen og op til 
1. sal, hvor der er plads til pause- og fordelingsarealer, barom-
råder samt adgang til lounges. Kontorer og faciliteter til artister 
og crew er beliggende i stueplan, langs hallens vestlige langside 
og med direkte adgang til foyer og hal. Der planlægges to over-
dækkede balkoner i hallens sydvestlige og sydøstlige hjørne, 
som giver kig ud over hhv. tennis og fodboldbaner.

Illustration af den nye K. B. Hal med forpladsen i forgrunden og KBs klassiske logo på billetkontoret. En cen-
tral del af designet er den udkragende skive. Langs fodboldbanerne etableres lasteareal for større lastbiler.  
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MATERIALITET, APTERING OG FARVEPALLET 
Historisk set har K. B. Hallen haft en dristig og intens farvepal-
let med en gennemgående anvendelse af mættede primærfar-
ver. I den nye hal vil i højere grad, materialernes egen farve 
være det som farver rummene. Der arbejdes med farvesætning 
med reference til KBs tidligere hal i samspil med andre detaljer i 
træ.

FACADER 
Den nye K. B. Hal har tre strukturerende grundprincipper. Det 
arkitektoniske omdrejningspunkt ligger i samspillet mellem de 
tre elementer.

• Buen (selve halrummet og foyer) 

• Gavlen (facaden mod forpladsen) 

• Skiven (udhæng med publikumsarealer på 1. sal)

Buen bliver beklædt med metal i aluminium eller zink i en ikke 
reflekterende tagbeklædning med karaktergivende stående fal-
se. Refleksionsgraden vil blive afstemt for at undgå gener for 
naboer og sportsudøvere. Buen og metalbeklædningen føres 
helt ned i gadeplan langs adgangsvejene på hver side af K. B. 
Hallen for at understrege buens spænd og særlige arkitektur. 

Gavlen mod forpladsen udføres med store vinduespartier, 
sprosser og stern (buens kant) i farve og materialitet, der spiller 
sammen med tagets beklædning. Belysningen indefra er en in-
tegreret del af bygningens arkitektur. Facaden kommer til at stå 
som en selvstændig lyskilde i byrummet og samspillet med om-
givelserne er derfor særlig vigtig. Også derfor er der fokus på at 
belysningen ikke må være blændende eller generende for 
omgivelserne.

Buen udgør det store samlende 
tag og er med til at genskabe den 
ikoniske K. B. Hal.

Gavlen. Imodsætning til den ori-
ginale hal, som havde en lukket 
endegavl, tænkes gavlen udført i 
glas, så der kommer et flot kig 
ind til hallen.

Skiven tænkes relativ lukket og 
med en vis form for tyngde

Illustration af den nye K. B. Hals frontfacade set fra forpladsen.
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Skiven udfærdiges med beklædning udført i lyse keramiske fli-
ser eller klinker og med en kvalitet der undersstreger, at K. B. 
Hallen ikke bare er en sportshal, men et vigtigt kulturbyggeri 
midt i byen. Skivens facade vil blive relativt lukket med mindre 
vinduespartier i et varieret mønster, så udtrykket optræder 
tungt og hemmelighedsfuldt som kontrast til buens transparen-
te og inviterende gavl i glas.  

Den modsatte gavl mod syd beklædes med samme metalmate-
riale som taget på buen.

De bærende vægskiver i stueetagen mod tennisbanerne, samt 
forpladsen udføres i formstøbt synlig beton og skal ved sin egen 
materialitet understrege robusthed og funktion som bæring af 
den ovenpåliggende udkragende skive.

SAMTIDSKUNST I ET HUS AF SIN TID 
Kunst, grafik og design havde stor vægt i den gamle K. B.  Hal. 
KB ønsker med hjælp at videreføre det høje kunstneriske niveau 
ved at indtænke kunst og design som en væsentlig del af hal-
lens nye udtryk. Den store halvcirkel bagvæg i foyeren ses som  
et oplagt sted for bygningsintegreret kunst. Da bagvæggen er 
eksponeret om aftenen vil denne skifte karakter gennem dagen 
og om aftenen kunne blive karakterdannende og et markant 
element i området. 

Opholdsarealer 
Hovedgrebet for landskabet er i videst mulige omfang at bevare 
de eksisterende sportsaktiviteters råderum og kvaliteter samt 
optimere udearealerne så der er plads til sport, leg og rekreati-
ve områder. 

I forbindelse med nybyggeri omdisponeres flere af tennisbaner-
ne. De 6 sydligste baner mod øst bevarer deres placering. De 3 
sydlige baner mod vest nedlægges i forbindelse med udvidelsen 
af den eksisterende tennishal. De 8 nordlige baner samt børne-
baner omlægges i forbindelse med opførelse af den nye K. B. 
Hal og en evt. fremtidig bygning til kontor eller fitness.

Med den nye K. B. Hal bliver der skabt nye udearealer langs om-
råderne, der støder op til tennis- og fodboldbanerne. Mod ten-
nisbanerne placeres administration og artistfaciliteter i stueeta-
gen. Her vil blive tale om et nyt gaderum med opholdsnicher og 
aftenbelysning til gavn for klub og by i øvrigt. For- og sidearea-

Bevaringsværdigt egetræ, cen-
tralt placeret på anlægget.

Facade mod vest af den nye K. B. Hal og boligbebyggelsen Boldparken
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ler befæstes med en flade af mørke klinker. Belægningen om-
kranser den nye hal og binder forpladsen sammen med det øv-
rige anlæg og den indre plads mellem tennishallen og 
tennisklubhuset.

Beplantning og hegn 
Nord for fodboldbanerne, langs med parkeringsarealet mod øst 
etableres en ny trærække med en maks. højde på 8 meter af 
hensyn til de overforliggende boliger. Den eksisterende hæk 
fjernes for at øge arealet til hhv. cykel og langsgående parke-
ring. Det store, solitære egetræ på pladsen ved tennishallen 
samt de fem opstammede lindetræer mod Granens facade be-
vares. Egetræet er et meget markant træ placeret centralt i 
rummet mellem restauranten Granen og Tennishallen og har 
derfor en central rolle for byrummets ”brug og virkning”. Ræk-
ker af lindetræer øst og vest for K. B. Hallen fjernes og eksiste-
rende hegn mod fodboldbanerne flyttes mod øst for at sikre tra-
fikal adgang til hallen.
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Belysning 
Belysningen markerer ankomsten til K. B. Hallens hovedindgang 
og giver en afdæmpet, men stemningsfuld oplevelse efter mør-
kets frembrud. Dæmpet belysningen af forpladsen sammen 
med K. B. Hallens oplyste foyer bidrager generelt til en øget 
tryghed i området. Belysningen skal være rolig og må ikke være 
generende for omgivelserne.

Forbindelser 
Det eksisterende materialeskur i skel mod K. B station nedrives 
for at etablere en ny fodgænger- og cykelforbindelse mellem 
idrætsanlæg og station via banestien. Desuden suppleres med 
yderligere indgange til KBs anlæg fra parkeringsarealet.

Centralt i tennisanlægget etableres et nyt fælles KB område 
med gode forbindelser til både cafeen samt de centrale 
opvisningsbaner.

Trafik og parkering  
Ankomsten med bil og lastbil foregår uændret via overkørsel fra 
forpladsen ved Peter Bangs Vej, der er opdelt i henholdsvis en 
ind- og udkørsel. Herfra fordeles bil og cykler til parkering i det 
øst og vestgående areal nord for selve anlægget (hallen m.v.). 
Der eksisterer i dag ca. 180 bil parkeringspladser nord for hal-
len. Derudover forefindes inde på KBs anlæg cykelparkering. Af- 
og pålastning til den gamle K. B. Hal skete fra forpladsen. Kom-
munens støjkortlægning 2012 viser et trafikstøjniveau på 
forpladsen (fra Peter Bangs Vej) på ca. 58-63 dB (Lden). Års-
døgntrafikken på Peter Bangs Vej er ca. 20.000 køretøjer i døg-
net. KB har foretaget en optælling af medlemmernes brug af 
anlægget og deres belægning af P-pladser etc. Optællingen vi-
ser, at anlægget primært anvendes om eftermiddagen i hverda-
gen og lørdag-søndag mellem 9-17. Optællingen viser også, at 
belægningen på P-pladserne på alle tidspunkter af døgnet er 
beskeden, mellem 0-50 køretøjer. Optællingen er foretaget 
uden den gamle K. B. Hal i drift. Der findes ingen særlige regi-
streringer (trafikmæssigt) fra denne periode, fra arrangementer 
og lignende aktiviteter. 

Der fastholdes 171 parkeringspladser af de nuværende 186 par-
keringspladser på anlægget. Der er reduceret i antallet af par-
keringspladser til fordel for cykelparkeringspladser, da folk i 

Snit af omgivelserne samt den nye K. B. Hal sammenlignet med den tidligere. Snittet løber fra 
Peter Bangs Vej gennem forpladsen med Ved Boldparken i baggrunden og gennem K. B. Hallen.

Snit igennem lejligheder i Ved Bold-
parken og den nye K.B. Hal for den 
østlige del. Som i ovenstående snit er 
der tre boliger, der påvirkes af det 
øgede volumen, men der er en god 
mængde himmellys og ingen særlige 
skyggegener på grund af soloriente-
ringen.

Snit igennem lejligheder i Ved Bold-
parken og den nye K.B. Hal for den 
vestlige del. Tre boliger påvirkes af det 
øgede volumen, men der er en god 
mængde himmellys og ingen særlige 
skyggegener på grund af soloriente-
ringen.
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langt højere grad end tidligere anvender andre transportmidler 
end bil, navnlig cykel og kollektiv trafik, særligt som tilskuer til 
koncerter og sportsarrangementer. Der etableres handicappar-
kering til bus og minibus, i alt ca. 7-8 pladser. Derudover etab-
leres 162 faste cykelparkeringspladser og ca. 258 fleksible cy-
kelparkeringspladser, til brug for større arrangementer etc. 
Samtidig udlægges 80 cykelparkeringspladser som kan etable-
res såfremt behovet opstår. Langs hallens østfacade etableres 
et overdækket lasteareal med adgang til den nye K. B. Hal. Der 
etableres en ny forbindelse, som giver mulighed for mere direk-
te adgang til anlægget fra KB-station.

KBs egne medlemmers brug af anlægget forventes uændret, og 
forventes forsat overvejende at ske til fods eller cykel. Det for-
ventede højere aktivitetsniveau i den nye hal forventes kun i 
beskedent omfang at give anledning til mertrafik. Generelt vur-
deres messer og konferencer at give anledning til mest trans-
port til/fra anlægget i egen personbil etc.. Til disse  arrange-
menter kan hallen rumme op til 1500 gæster. Antages der her 
en fordeling på trafikarterne bil/cykel/gang/kollektiv trafik på 
henholdsvis 50/30/5/15 vurderes parkeringskapaciteten knap at 
være tilstrækkelig i disse situationer, hvilket kan medføre mer-
trafik i nærområdet. Sandsynligheden herfor vurderes dog som 
beskeden, ligesom det forventede aktivitetsniveau i hallen kun 
forventes at medføre et begrænset antal af messer og konfe-
renceaktiviteter. KB forventer således kun, at 15 % af aktivite-
terne vil være messer/konferencer. Området forventes primært 
anvendt til koncerter og sportsarrangementer, hvor erfaringer-
ne fra de tidligere aktiviteter i hallen er, at langt den største del 
af tilskuere her vil komme med enten cykel/gang eller kollektiv 
trafik. Det var indtil 2011 gratis at parkere på KBs parkerings-
plads hvormed mange parkeringspladser ofte var optaget af an-
dre end KBs gæster. Der er nu indført betalingsparkering hvilket 
frigiver pladserne til KBs egne gæster og besøgende.

Der forventes ikke væsentlige ændringer i trafikstøjen eller luft-
forureningen, som helt overvejende er knyttet til forpladsen og 
styret af trafikmængden på Peter Bangs Vej. 

Mertrafikken ved arrangementer i hallen vurderes beskeden i 
forhold til trafikmængden på Peter Bangs Vej. Kommunen vur-
derer sammenfaldende, at der med de gennemførte foranstalt-

Tværsnit af K. B. Hallen, den kommende og den tidligere hal. Størrelsesmæssigt er den nye hal større 
bl.a. fordi den er væsentligt bedre lydisoleret og da den skal kunne rumme internationale håndbold- og 
tenniskampe, hvilket stiller særlige krav til størrelse og tilskuerkapacitet. 
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Skyggediagram d. 21.03 kl. 09.00 Skyggediagram d. 21.06 kl. 09.00

Skyggediagram d. 21.03 kl. 12.00 Skyggediagram d. 21.06 kl. 12.00

Skyggediagram d. 21.03 kl. 15.00

Skyggediagram d. 21.03 kl. 17.00

Skyggediagram d. 21.06 kl. 15.00

Skyggediagram d. 21.06 kl. 17.00
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ninger; bedre og flere cykelparkeringsforhold, bedre adgang for 
kollektiv trafik, samt bedre aflastningsmuligheder for tunge kø-
retøjer, selv med et højere aktivitetsniveau end tidligere, ikke 
vil være en væsentlig negativ miljømæssig effekt knyttet til 
projektet/den nye hal. Trafikpåvirkningen i området forventes 
således i store træk at være uændret.

I delområde (I) friholdes et større areal som forplads til K. B. 
Hallen (se kortbilag 1). I samme delområde (I) skal der arbejdes 
med trafiksikkerhedsfremmende tiltag ved endelig konkretise-
ring af projektet.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestem-
melser om parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at 
der sker en indbetaling til kommunens parkeringsfond. En even-
tuel dispensation skal  behandles henhold til planlovens § 19 og 
20. 

Skyggediagram d. 21.12 kl. 10.00

Skygge fra den tidligere K. B. Hal

Skyggediagram d. 21.12 kl. 12.00

Skyggediagram d. 21.12 kl. 15.00
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K. B. Hallens skyggevirkning for nærområdet 
Der er udarbejdet skyggediagrammer for den kommende K. B. 
Hal. Hallen har en større udbredelse end den tidligere og der er 
derfor undersøgt den nye hals påvirkninger på nærmiljøet. Den 
tidligere hals skygge er markeret med rød streg for at vise for-
skellen i skyggevirkningen i forhold til den nye hal. Skygge dia-
grammerne er udarbejdet for jævndøgn, sommer- og 
vintersolhverv.

Skyggevirkningerne er primært lavet for at undersøge påvirk-
ningerne for det overforliggende boligbyggeri. Grundet hallens 
begrænset højde og buens toppunkt, der er placeret hvor bolig-
bebyggelsen åbner sig op samt den høje kælder i boligbebyggel-
sen, er der meget få skyggegener for boligerne overfor. Både 
ved jævndøgn og sommersolhverv går boligbebyggelsen helt fri 
af hallens skygge. Der vil være minimalt mere skygge på en 
mindre del af forpladsen omkring kl. 12 ved jævndøgn sammen-
lignet med den tidligere hal. Ved vintersolhverv, hvor solen står 
meget lavt, vil den nye hal skygge en smule mere på den over-
forliggende boligbebyggelsen facade i de få timer solen er oppe. 
Det gælder primært de nedre etager, der ved den tidligere hal 
også fik noget skygge (jf. kl. 10 og 12). 

Hallens placering og udformning vurderes at være optimal i for-
hold til at minimere skyggegener for de omkringliggende byg-
ninger. De skyggeændringer, der alligevel fremkommer ved vin-
tersolhverv, hvor solen står lavest, vurderes at være forventlige  
i en Frederiksberg kontekst.

Lydudbredelseskort, 2 m over terræn, koncertsituation. Kortet viser at der 
med den planlagte halkonstruktion ikke er problemer med støj ift. de nær-
liggende boliger 

Ifølge Spildevandsplan 2011-2022 lig-
ger hele lokalplanområdet inden for 
områder, hvor der er god mulighed for 
tilladelse til etablering af nedsivnings-
anlæg.

Afløbskoefficienten (φ) er et udtryk 
for hvor meget regnvand, der siver 
ned i jorden, og dermed også hvor 
meget, der bliver ført til kloaksyste-
met.

Hvis φ = 0,8 betyder det, at 80 % af 
regnvandet bliver ført til kloaksyste-
met, og 20 % siver ned i jorden.

Afløbskoefficienten sættes lig befæ-
stelsesgraden.

Afløbskoefficienten φ er en faktor 
med værdier mellem 0,0 - 1,0. Nor-
malt anvendes følgende værdier for 
φ: 1,0 for tagflader og tætte 
terrænbelægninger,f.eks. asfalt, be-
ton eller belægninger med tætte fu-
ger, 0,8 for belægninger med grus- 
eller græsfuger, 0,6 for 
grusbelægninger, 0,1 for havearealer 
og arealer uden belægning.
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KLIMA- OG MILJØFORHOLD

Bæredygtigt byggeri 
For Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at byggeri i kommu-
nen gennemføres på en skånsom og miljørigtig måde. Kommu-
nen har derfor udarbejdet ”Retningslinjer for miljø- og energirig-
tigt byggeri”, som bygherren opfordres til at anvende ved 
byggeriet. 
 
Bæredygtige og energirigtige løsninger skal designes, så de pas-
ser til bygningernes og områdets karakter.

Klima- og skybrudshåndtering 
Afløbskoefficienten for området må ikke øges og derfor vil de 
øgede vandmængder fra nye bygninger tilbageholdes eller afle-
des på grunden.

Fornyelsen af KBs anlæg vil omfatte bæredygtighedstiltag som 
forsinkelse af regnvand med anvendelse af faskiner og sedum 
belagt tag på den ny K. B. Hal samt en øgning af permeable 
overfalder. 

Regnvand fra tag kan opsamles til efterfølgende vanding af 
baner. 

Etablering af nedsivningsanlæg kræver tilladelse fra Frederiks-
berg Kommune og skal være i overensstemmelse med kommu-
nens spildevandsplan. Spildevandsplanen kan ses på www.fre-
deriksberg.dk.

I forbindelse med energi til bygningsdriften etableres et integre-
ret solcelleanlæg med lav hældning på op til 1.000m2 placeret 
på taget af de eksisterende K. B. Hal bygninger. Solcellerne skal 
bl.a. drive belysningsanlægget og de mange tekniske installatio-
ner i hallen. Selve hallens bueform er en optimal form, der mini-
mere ressourcer til bæring samt unødige rumfang i halrummet, 
så selv om halvbuen er en historisk reference er den ligeledes 
en optimal form for bygningens funktion.

Støj 
Aktiviteter i og omkring K. B. Hallen skal opfylde Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Grænseværdierne gælder dels musik i hallen, dels varelevering, 
opsætning, nedtagning og transport af sceneudstyr mv. Græn-
seværdierne gælder ikke personskabt støj i form af gæster til 
hallen, som befinder sig på offentligt areal udenfor hallens 
foyer.

Området umiddelbart nord for K. B. Hallen har karakter af et 
etageboligområde. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
for støj fra virksomheder ved boliger i denne områdetype skal  
overholdes. 

Hallen lydisoleres og forudsættes opbygget som en tung kon-
struktion. Glasfacader udføres med lydglas og den udkragede 
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bygning udføres med passende høj luftlydisolation. Lokalt om-
kring vareleveringen kan der blive behov for bygningsmæssige 
foranstaltninger som f.eks. lydabsorberende overflader på 
bygningen.

Der er udført støjberegninger, der viser at det med ovenstående 
konstruktioner er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier ved de nærmeste boliger.

Beregningsresultaterne anvendes i de kommende projektfaser 
til lydteknisk dimensionering af K. B. Hallens tag og facader, 
tekniske anlæg i tag/facader og støj fra varelevering inkl. 
sceneudstyr.

Det er dermed vurderet, at projektet med bygningsudformning 
kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.

Jordforurening 
Ejendommen er delvist kortlagt som forurenet på vidensniveau 
2. Der er påvist et indhold af olieprodukter i ledningsudgravning 
nær en nedgravet tank. Bygge- og anlægsarbejdet må derfor 
ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsen tilladelse, jf. jord-
forureningslovens §8. Hvis man bygger på forurening skal det 
dokumenteres, at projektet ikke medfører en risiko for menne-
sker og miljø (primært grundvand). Det skal også dokumente-
res, at projektet ikke fordyrer eller umuliggør en evt. fremtidig 
offentlig indsats overfor forureningen.

Det forventes ikke at den nye K. B. Hal opføres hvor der er for-
urenet jord.

Grundvand- og spildevandsforhold  
Lokalplanområdet er beliggende i et bymæssigt område, der er 
udpeget som et område med drikkevandsinteresser og særlige 
drikkevandsinteresser. I området kan den planlagte arealanven-
delse ikke ændres, hvis den fører til en ringere 
grundvandsbeskyttelse. 

Ændringer af arealanvendelse, der fremmer godt grundvand skal 
generelt fremmes. Lokalområdet er beliggende mere end 300 
meter fra nærmeste indvinding. 

Området er delvist kortlagt på vidensniveau 2 på grund af for-
urening fra en olietank. Bygge- og anlægsarbejde forventes ikke 
at berøre dette område. 

Kommunen har desuden en fast politik om ikke at anvende pe-
sticider ved pleje af udearealerne. 

Området er overalt beskyttet af et dæklag (lerlag) på mellem 
11-12 meter, hvilket betyder at nedsivning af overfladevand 
(ved såvel normal- som ekstremregn) ikke vurderes at udgøre 
en risiko for ressourcen. Alt spildevand ledes til renseanlæg 
Lynetten. 

Det vurderes sammenfattende, at den planlagte arealanvendelse 
ikke vil føre til negative ændringer i grundvandsbeskyttelsen. 
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Kommunens øvrige planer og initiativer for beskyttelsen af 
vandressourcen kan ses på www.frederiksberg.dk. 

Grundvandssænkninger må ikke foretages uden kommunalbe-
styrelsens tilladelse. 

Bygge- og anlægsarbejder 
Bygge- og anlægsarbejder i Frederiksberg Kommune er omfat-
tet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af støjende og 
støvende bygge- og anlægsarbejder”. Til forskriften hører ”Vej-
ledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder”.  Begge 
har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og kan findes på kommu-
nens hjemmeside.

Caféer og restauranter 
Caféer og restauranter inden for lokalplanområdet er omfattet af 
kommunens ”Forskrift vedr. miljøkrav ved indretning og drift af 
restaurationer”. Forskriften har hjemmel i miljøbeskyttelseslo-
ven og kan findes på kommunens hjemmeside.

Affald 
Der sikres mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere 
efter de til enhver tid gældende regulativer vedrørende hushold-
nings- og erhvervsaffald. 
 
Der etableres affaldsløsninger fælles for sportsanlægget. Af-
faldsløsningerne indpasses i området og indrettes med mulig-
hed for kildesortering af affaldet efter de til enhver tid gælden-
de regulativer vedrørende husholdnings- og erhvervsaffald. 

Affaldsskur etableres på eksisterende skurs placering ved ten-
nishals nordvendte facade. Affaldsmængden øges med en faktor 
1.6 ift. den tidligere mængde under drift af K. B. Hallen. 

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og vur-
dering af virkning på miljøet (VVM)

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1184 af 6.  november 2014. Projektet vurderes at være omfat-
tet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11 a ”Infrastrukturan-
læg. Arbejder i byzone, ”. Det skal derfor vurderes om projektet 
med sin størrelse, art eller placering må antages at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. Dette gøres i henhold til loven 
ved en såkaldt VVM-screening. Hvis projektet vurderes at have 
en væsentlig indvirkning på miljøet skal der udarbejdes en 
egentlig VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg. 
Lokalplan 203 er desuden omfattet af Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer (lov. nr.  937 af 3. juli 2013). Planen vur-
deres med sit parkeringsanlæg at være omfattet af lovens bilag 
4 pkt. 1o b anlægsarbejder i byzone.  VVM og miljøvurderings-
reglerne omfatter også ændringer –  af bestående anlæg. I så 
tilfælde er det de miljømæssige effekter knyttet til ændringerne 
der skal undersøges nærmere.
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Planen og projektet indeholder en række foranstaltninger, som 
vil reducere belastningen af omgivelserne, hvilket er særligt re-
levant ved de større arrangementer. Den nye hal opføres ”støj-
dæmpet” således at miljøstyrelsen vejledende støjgrænser på 
alle tidspunkter og ved alle typer af arrangementer kan overhol-
des. Der etableres en ny sti med direkte adgang fra KB Hallen 
Station. Cykelparkeringsforholdene, særligt ved større arrange-
menter, udvides med mindst 300 fleksible parkeringspladser. 
Med henblik på at begrænse gener fra ophold på forpladsen 
etableres den nye K. B. Hal med foyer og pausearealer til publi-
kum. To store balkoner placeres i den sydlige del af hallen, væk 
fra nærmeste beboelse. Der etableres en ny overdækket ”ad-
gang” i hallens østlige side til brug for lastning af udstyr etc. 
Generne fra arrangementerne begrænses desuden – som hidtil 
– ved optimering af logistik (”crowdkontrol”) helt fra Peter 
Bangs Vej til indgangen i hallen.

Kommunen vurderer på baggrund af kriterierne i VVM-bekendt-
gørelsens bilag 3 samt lov om miljøvurdering bilag 2, at projek-
tet og lokalplanen, som muliggør en ændring af området, ikke 
med sin størrelse, art og udformning vil påvirke miljøet væsent-
ligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM – redegørelse eller 
Miljørapport. Kommunen ligger i sin afgørelse vægt på, at æn-
dringen - udvidelsen af K. B. Hallen og de sportslige aktiviteter 
er forholdsvis begrænsede, og at der i tilknytning til ændringen/
udvidelsen gennemføres en række foranstaltninger som vil re-
ducere miljøbelastningen. Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truf-
fet efter § 3 stk. 2, jf. bilag 2 stk. 11a i VVM- bekendtgørelsen. 
Afgørelsen om ikke miljøvurdering i henhold til lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og er truffet i henhold til lovens 
§ 3, stk. 2, henholdsvis § 4. For en uddybning af afgørelsen 
henvises til separat miljøscreening med tilhørende VVM-anmel-
delse. Afgørelsen  vil blive offentliggjort på kommunens hjem-
meside. Klagefristen er 4 uger, jf. klagevejledning.

Fingerplanen 
Ifølge Fingerplan 2013, der er Erhvervs- og Vækstministeriets 
landsplandirektiv for planlægning i hovedstadsområdet, skal 
stationsnære kerneområder udnyttes med bebyggelsesprocen-
ter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgænge-
lighed. Kerneområder afgrænses med udgangspunkt i en gang-
afstand på mindre end 600 m fra en station. Kontorbygninger 
over 1.500 m² kan frit placeres inden for det stationsnære ker-
neområde. Lokalplanområdet ligger inden for det stationsnære 
kerneområde omkring både KB Hallen Station og Peter Bangs 
Vej Station. Kommuneplantillægget udvider eksisterende ram-
me til også at omfatte mulighed for placering af kontor- og ser-
viceerhverv. Lokalplanen fastsætter en øvre grænse på 2000 
m2 for denne anvendelse. Lokalplan og kommuneplantillæg er 
derfor i  overensstemmelse med Fingerplan 2013 ś intentioner 
om stationsnær placering af kontorer på over 1500 m2.
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Frederiksbergstrategien 
Med udviklingen af KBs anlæg og genetablering af K. B. Hallen 
opfyldes mål om at skabe livskvalitet i hverdagen med sund-
hedsfremmende og kulturelle tiltag og mulighed for en bedre 
indretningen af udearealer til glæde for KBs medlemmer og be-
søgende generelt.

Kommuneplan 2013

Retningslinjer 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens 
retningslinjer.

Rammer for lokalplanlægning 
I kommuneplan 2013 for Frederiksberg Kommune er området 
udlagt til rekreative formål som idræts- og bevægelsesfacilite-
ter, kulturelle aktiviteter, cafeer og restauranter samt 
konferencefaciliteter. 

Der ønskes en udvidelse af rammen med mulighed for fitness 
og sportsrelateret kontorerhverv i en særskilt bygning. Samtidig 
ændres områdets anvendelses til offentlige formål som vurde-
res at være mere retvisende for områdets brug. 

Efter affredningen af K. B. Hallen er den resterende del af K. B. 
Hallen blevet vurderet i forhold til bevaringsværdi. 

Lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen 
Lokalplanen er i forhold til anvendelsen ikke i overensstemmelse 
med kommuneplanen. Derfor udarbejdes sideløbende med nær-
værende lokalplan et kommuneplantillæg nr. 12, som fastlæg-
ger en udvidelse af anvendelsen til også at omfatte kontorer-
hverv og liberalt erhverv og til at optage K. B. Hallen som 
bevaringsværdi 3. 

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget vil der være 
overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan.

Lokalplaner 
Området er i dag omfattet af lokalplan 109. Lokalplan 109 afly-
ses i sin helhed for så vidt angår nærværende lokalplanområde.

Servitutter 
Gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter ophø-
rer, hvis servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens 
formål og hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af planlo-
vens § 18. 

Et punkt i en deklaration fra 1938 ophæves med lokalplanen. 
Pkt. 10 i deklarationen omhandler en 19 m byggelinje, der fri-
holder et areal for bebyggelse mellem boligbebyggelsen og KBs 
anlæg svarende til hvor den nordlige facade af den tidligere K. 
B. Hal lå. Frederiksberg Kommune er alene påtaleberettiget. 
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Det foreliggende projekt for genopførelse af K. B. Hallen over-
skrider byggelinjen i deklarationens pkt. 10 med ca. 1,7 meter. 
Overskridelsen sker alene i første sals højde, idet hallens 1. sal, 
inspireret af den tidligere hal, kommer til at udgøre et frem-
spring på facaden. 1. salens dæk er beliggende ca. 4 meter over 
terræn, og eta gen er mindre end 7 meter høj, således at over-
kanten af den byggelinjeoverskridende etage er ca. 11 meter 
over terræn. Bygningerne på naboejendommene påvirkes kun i 
begrænset omfang af overskridelsen, idet reduktionen i byg-
ningsafstand er relativt lille og højst vil være synbar i forhold til 
hjørnerne og mindre dele af faca derne på bygningerne på matr.
nr. 44 ay og matr.nr. 44 az, Frederiksberg, altså 2 af 
naboejendommene. 

Den byggelinjeoverskridende etage skal anvendes til tilskuer-
område i pauser samt tjene til forbedrede flugtveje i forbindelse 
med forøgelse af tilskuerkapaciteten i hallen fra tidligere ca. 
4.000 til ca. 4.900. Øgningen af tilskuerantallet sker for at mu-
liggøre internationale tennis- og håndboldkampe hvor der er 
særlige krav til hallens størrelse og tilskuerantal.  
 
Byggelovgivningen 
For forhold der ikke er reguleret af lokalplanen gælder de be-
byggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygnings-
reglementet. Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og 
anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder 
uanset lokalplanen. 

Museumsloven 
Inden for lokalplanområdet kan der være risiko for at støde på 
jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Københavns 
Museum tilbyder en forundersøgelse af byggegrunde før igang-
sætning af anlægsarbejdet.

Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse 
med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder 
eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. mu-
seumslovens, LBK nr. 358 af 8. april 2014) omgående indstilles i 
det omfang, det berører fortidsmindet, og Københavns Museum 
underettes.
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LOKALPLAN 203 
for en ny K. B. Hal 

BESTEMMELSER

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1321 af 
23. november 2015 med senere ændringer, fastsættes herved 
følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område:

1. Lokalplanens formål bemærkninger

• at udlægge lokalplanområdet til idræts- og kulturformål 
samt erhverv som kontor- og fritidsformål.

• at etablere en hensigtsmæssig parkering til KB anlæggets 
daglig brug og til sports- og kulturarrangementer.

• at sikre sportsarealer og skabe attraktive opholdsarealer for 
sportsanlæggets brugere og besøgende.

• at medvirke til at skabe et område med høj bygningsmæs-
sig kvalitet.

• at sikre bevarelse af den eksisterende del af K. B. Hal og 
svømmebad, der er udpeget som bevaringsværdig 
bebyggelse.

• at muliggøre etablering af en ny sports- og kulturhal samt 
udvidelse af eksisterende tennishal.

• at ophæve punkt 10 i deklaration tinglyst d. 1. juli 1938 på 
grundene 44af, 44ax, 44ay, 44az, 44aæ, 44aø og 44bc om-
handlende en byggelinje på 19 m mellem etageboligerne 
Boldparken og KBs anlæg, og erstatte punktet med lokal-
planbestemmelser, der muliggør en ny K. B. Hal og samti-
dig friholder et arealet mellem Boldparken og KBs anlæg 
for bebyggelse.

2. Områdets afgrænsning bemærkninger

2.1 
Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og 
omfatter følgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder 
opdelte ejerlejligheder: 44af og 44br alle af Frederiksberg, 
samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 25.02.2015 
udstykkes og opdeles fra disse.

2.2 
Lokalplanområdet opdeles i delområderne (I), (IIa), (IIb), (III) 
og (IV) som vist på kortbilag 1. 
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3. Områdets anvendelse bemærkninger

3.1 
Område (I) må kun anvendes som ubebyggede arealer til par-
kering, tilkørselsarealer og som opholdsareal for anlægget til 
brug for medlemmer, kunder, besøgende, leverandører mv.

3.2 
Område (IIa) må kun anvendes til erhvervs- og fritidsformål 
som kontor og fitness, der naturligt knytter sig til områdets 
funktion samt til offentlige formål i form af idrætsanlæg, 
idræts- og bevægelsesfaciliteter og dertil knyttede funktioner.

3.3 
Område (IIb) må kun anvendes til offentlige formål i form af 
idræts- og bevægelsesfaciliteter og dertil knyttede funktioner.

3.4 
Område (III) må kun anvendes som offentlige formål i form af 
idrætsanlæg og idræts- og bevægelsesfaciliteter, kulturelle 
aktiviteter, caféer, restauranter og konferencefaciliteter.

3.5 
Område (IV) må kun bruges til offentlige funktioner som 
idræts- og bevægelsesfaciliteter og dertil knyttede funktioner. 

4. Vej-, sti- og parkeringsforhold bemærkninger

Veje 
4.1 
Vejadgang til området skal foregå via Peter Bangs Vej, som 
vist på kortbilag 3. 

4.2 
Varelevering og loading skal foregå langs byggefelt C’s østside  
som angivet på kortbilag 3.

Placeringen er valgt for at minimere 
støj ved lastning mest muligt.

4.3 
Der skal anlægges en fodgænger - og cykelforbindelse til K. 
B. Hallen Station som vist på kortbilag 3.

Parkering 
4.4 
Der skal etableres minimum 171 parkeringspladser til biler, 
heraf mindst 150 faste pladser og resten som fleksible pladser 
der også kan udnyttes til cykelparkering afhængig af type ar-
rangement i K. B. Hallen. 

Den fleksible udnyttelse af bil- og 
cykelparkering er valgt da K. B. 
Hallen tilbyder mange forskellige 
typer af arrangementer. Nogle ty-
per som fx. rockkoncerter forven-
tes at være meget ’cykeltunge’ 
mens messer og lign. forventes at 
være mere ’biltunge’. 
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4.5 
Af de 171 pladser skal der etableres mindst 7 faste handicap-
parkeringspladser heraf 4 til kassebiler. Handicap-parkerings-
pladser skal placeres i nærheden af indgangen til 
bebyggelsen.

Antallet af handicap-parkerings-
pladser er fastsat retningslinjer i 
”SBI 230 Anvisning om Bygnings-
reglement 2010”:

P-pladser 
i alt

Handi-
cap-P-
pladser

Heraf 
alm.  
biler

Heraf 
kasse- 
biler

151-200 7 3 4

4.6 
Der skal etableres minimum 420 parkeringspladser til cykler, 
heraf mindst 162 faste pladser og resten som fleksible pladser  
hvor af dele af dem kan udnyttes til bilparkering og dele til 
øvebaner for tennis på andre tidspunkter eller ved andre typer 
arrangementer.

Der skal udlægges yderligere 80 cykelparkeringspladser. 

De faste cykelparkeringspladser skal etableres i umiddelbar 
nærhed til K. B. Hallens hovedindgang.

Cykelparkering skal etableres og udlægges indenfor zonerne 
som markeret på kortbilag 3

Udpegning af cykelparkeringszoner 
på kortbilag 3 angiver ikke ud-
strækningen, men et felt hvorin-
denfor, der skal etableres cykelpar-
kering. Feltets størrelse angiver 
ikke antallet af cykelparkering.

Udlagt cykelparkering kan på et se-
nere tidspunkt tages i brug såfremt 
Kommunalbestyrelsen vurderer at 
der er behov for mere cykelparke-
ring.

4.7 
Bilparkerings- og tilkørselsarealer skal anlægges som vist på 
kortbilag 3.

5. Bebyggelsens omfang og placering bemærkninger

5.1 Omfang 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for hver enkelt 
matrikel.

5.2 
Indenfor delområde (I) må der ikke bebygges. Se kortbilag 1 
for delområder.

5.3 
Indenfor delområde (IIa) må der etableres maks. 2000 m2 
kontorerhverv eller fitness. Kontor/fitness skal etableres in-
denfor byggefelt A og vil kræve supplerende lokalplan (se 
kortbilag 4).

Der må etableres sportsanlæg på maks. 2000m2 som en udvi-
delse af eksisterende tennishal, således at der er i alt maks. 
6000m2 sportshal. En udvidelse af den eksisterende tennishal 
skal etableres indenfor byggefelt B.
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5.4 
Indenfor delområde (IIb) må der ikke bebygges dog med und-
tagelse af mindre skure og lign. i tilknytning til områdets 
funktion jf. § 5.12.

5.7 
Indenfor delområde (III) må der maksimalt i alt være 13.500 
m2 hal til idræts- og kulturformål med tilhørende klub- og ser-
vicefaciliteter. Heraf må der indenfor byggefelt C etableres 
maks. 6500 m2 ny bebyggelse (se kortbilag 4).

5.6 
Indenfor delområde (IV) må der ikke bebygges dog med und-
tagelse af mindre skure og lign. i tilknytning til områdets 
funktion jf. § 5.12. 

5.7 Højde 
Bebyggelsens højde indenfor byggefelt A må opføres i højst 2 
etager plus en udnyttet tagterrasse (se kortbilag 4 for bygge-
felter).

Bebyggelsens højde indenfor byggefelt B må ikke overstige 
højden på den eksisterende tennishal på 10 m.

Bebyggelsens højde indenfor byggefelt C må ikke overstige  
20m.

5.8 Facadelinje og udkragning 
I byggefelt C skal der etableres en udkragning med frihøjde 
på min. 4 m og maks. højde på 11 m, der må overskride byg-
gefeltet med minimum 4 m og op til 5 m (Se Kortbilag 4 for-
byggefelt og udkragning). Se fig. 1.

5.9 
I byggefelt C må den nordlige facadelinje overskrides i stue-
etagen med maks. 3 m i dybden i maks. 1/5 af facadestræk-
ningen.

Fig. 1 Udkragningen er et vigtig ar-
kitektonisk element for K. B. Hal-
lens fremtidige udtryk.

Den delvise udrykning af facaden er 
tiltænkt billetkontor.  

5.10 Installationer på tag 
Der kan etableres skorstene, antenner, ventilation, elevator-
tårne, solceller og lignende med en højde på maksimalt 1 me-
ter over bygningshøjden.

5.11 
Tekniske installationer skal placeres mindst 4 m fra bygnin-
gernes facadelinjer

 
Her bør fokus særligt være på  
frontfacaden, der kan opleves fra 
lang afstand, hvorfor installationer 
på tag kan blive mere synlige.

m
in

 4
m

max 3m
billetkontor

 m
ax

 1
1m

 4 - 5m
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Skure og overdækninger mv. 
5.12 
Mindre skure og lignende til brug for området skal placeres 
uden for de angivne byggefelter.

5.13 
Affaldsanlæg skal være overdækket.

6. Bebyggelsens ydre fremtræden bemærkninger

Bevaringsværdige bygninger 
6.1 
Bygninger og anlæg, vist på kortbilag 2, udpeges som beva-
ringsværdige. Bygningerne og anlægget må ikke nedrives, 
ombygges eller på nogen måde ændres i deres ydre udform-
ning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.  

Undtaget er indre ombygninger, 
som ikke ændrer bygningens udse-
ende.

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af ændringer af bevar-
ringsværdige bygninger forudsæt-
ter dispensation efter planlovens § 
19 og 20.

Ny bebyggelse 
6.2 Tag 
Bygningen indenfor byggefelt B skal opføres med buet tag-
form i lighed med eksisterende tennishal. Se fig. 2

Bygningen indenfor byggefelt C må kun opføres med buet tag 
som i kombination med et udhæng med fladt tag som illustre-
ret på fig. 2. Det buede tag skal udføres i metal som alumini-
um eller zink med stående false.

Fig. 2 Eksisterende tennishal gavl 
mod syd

6.3 Facader 
Facaden indenfor byggefelt B skal udføres i metalplader samt i 
samme farve og nuance som den eksisterende tennishal i del-
område IIa.
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6.4 
Indenfor byggefelt C skal nordfacaden udføres helt i glas med 
undtagelse af billetbygning, der skal fremstå i beton mod for-
pladsen og udhænget (skiven - se fig. 3).

Udhængets (skiven) facade skal mod nord, øst og vest frem-
stå i lyse keramiske fliser eller klinker. Skiven skal generelt 
fremstå lukket med mindre åbninger som illustreret med et 
eksempel på fig. 4 Mod øst og vest må der etableres en større 
åbning på hver side i relation til den eksisterende halbygning.

Indenfor byggefelt C skal sydfacaden, mod den eksisterende 
hal, fremstå i metal. 

Indenfor byggefelt C skal vestfacaden bestå delvist af det bu-
ede tag, udhænget og betonskiver. Taget skal fremstå i metal, 
som aluminium eller zink med stående false. Betonskiverne i 
stuetagen skal fremstå i formstøbt beton. Se fig. 5

Indenfor byggefelt C skal østfacaden, som en del af taget, 
fremstå i metal, som aluminium eller zink med stående false.

 

Taget bliver en del af bygningens 

facade grundet tagets buede form, 

der strækker sig helt til terræn.

6.5 
Sternkant på nordfacaden skal tydeligt markeres.

6.6 
Med undtagelse af det buede tag i byggefelt C skal tag med 
taghældninger på 30 grader eller derunder etableres som 
grønne beplantede tage med beplantning som eksempelvis 
sedum (stenurt) eller mos. En overdækning af svømmebadet 
er undtaget fra bestemmelsen. 

6.7 
Der må til tagflader ikke anvendes reflekterende materialer, 
hvis de har en generende virkning i lokalområdet. 

Fig. 3 Illustration af nordfacaden med det buede tag, glasfacaden i fronten og den gennemgående skive, der er 
udkraget fra hallen

Fig. 4 Illustrationen viser et eksempel 
på en facade i lighed med hallens ski-
ve, hvor man har arbejdet med en 
mindre grad af åbenhed. (ref. Lisbon 
Aquarium. Ark. Pedro Campos Costa)
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6.8 
Der kan etableres solfangere/solceller på taget af de eksiste-
rende haller i delområde (III). 

Der må til solcellerne ikke anvendes reflekterende materialer. 
Solcellerne skal være matte og i mørke farver. 

Kommunalbestyrelsens nærmere 
godkendelse af solfangere/solceller 
forudsætter dispensation efter 
planlovens § 19 og 20. 

6.9 Glasfacade 
Vinduessprosser i byggefelt C’s nordfacade skal udføres med 
spinkel detaljering.  
 
Vinduer skal fremstå med klart planglas og må ikke have en 
spejlende virkning. 

 

Skure og overdækninger mv. 
6.10 
Tage skal beklædes med grøn beplantning som eksempelvis 
sedum (stenurt) eller mos.

Beplantningen kan tilbageholde no-
get af regnvandet, og derved bela-
stes kloaksystemet ikke i samme 
omfang.

Afskærmning mod støj 
6.11 
Der skal etableres støjreducerende foranstaltninger ved laste-
området, såfremt man ikke kan overholde Miljøstyrelsens vej-
ledning.

Graffiti 
6.12 
Bevaringsværdige bygninger og anlæg som markeret på kort-
bilag 2 skal vedligeholdes i overensstemmelse med § 6.1 og 
må ikke fremstå med grafitti. 

Fig. 5 Illustrationen viser den nye K. B. Hal og adgangen ind til tennisanlægget. 
Formstøbte betonskiver trækkes ud langs stien og giver plads til omklædning og an-
dre faciliter. 
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Skilte og reklamer 
6.12 
Store, permanente skilte og udskiftelige reklameskilte (bill-
boards) må ikke opsættes. Dog med undtagelse af KBs logo, 
bogstaverne K. B.  eller lignende der integreres som en fast 
bestanddel af stueetagens arkitektoniske udtryk. 

Vejledning om skiltning kan findes i 
Frederiksberg Kommunes facade-
manual ”Din facade” som findes på 
kommunens hjemmeside. 

Antenner 
6.13 
Parabolantenner må ikke opsættes på facader eller mod vej 
og plads.

7. Ubebyggede arealer bemærkninger

Idræts- aktivitets- og opholdsarealer 
7.1 
Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning af bebyggel-
se skal der etableres opholdsarealer svarende til mindst 10% 
af bruttoetagearealet. Opholdsarealet skal indrettes til aktivi-
tet, sport eller ophold, legearaler og/eller idrætsarealer.

7.2 
Idrætsarealer-, aktivitets- og opholdsarealer skal primært pla-
ceres i delområde IIb og IV.

7.3 
Der skal etableres muligheder for ophold langs byggefelt C’s 
øst og vest side som markeret på kortbilag 5.

7.4 
For- og sidearealer af den nye K. B. Hal skal befæstes med 
mørke klinker (se fig. 6) og have en udstrækning som byrum-
met vist på kortbilag 5. Belægningen skal omkranse den nye 
hal og binde forpladsen sammen med det øvrige anlæg og 
den indre plads mellem tennishallen og tennisklubhuse.

Fig. 6 Eksempel på mørk klinke der 
kan befæste arealer foran og langs 
med K. B. Hallen samt det interne 
byrum.

Tilgængelighed for alle 
7.5 
De ubebyggede arealer skal udformes under størst mulig hen-
syntagen til handicappedes færden.

Beplantning 
7.6 
Bevaringsværdige træer vist på kortbilag 2, må ikke fældes 
eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse med 
undtagelse af de særligt udpegede træer.

 
En tilladelse efter denne bestem-
melse forudsætter dispensation ef-
ter planlovens § 19 og  20.
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7.7 
Der skal etableres en række af træer i delområde 1 nord for 
fodboldbanerne principielt som angivet på kortbilag 2.

Træerne må være maks. 8 meter høje.

Affaldshåndtering 
7.8 
Inventaret til affald skal afskærmes med overdækning samt 
en indhegning, pergola eller lignende. 

Der skal sikres mulighed for place-
ring og tømning af affaldsbeholdere 
efter de til enhver tid gældende re-
gulativer for husholdnings- og er-
hvervsaffald.

Belysning 
7.9 
Udendørs belysning af sportsbaner skal retningsbestemmes 
så baner og anlæg belyses bedst muligt men samtidig ikke 
virker generende eller blændende for trafikanter eller beboere 
i området.

7.10 
Belysning fra K. B. Hallen mod forpladsen skal være afdæm-
pet og rolig. Den må ikke virke blændende eller være til gene 
for nærområdet.

7.11  
Belysning af forpladsen skal foretages med afdæmpet belys-
ning der ikke virker generende for omgivelserne samtidig med 
at det skaber tryghed i området.  
 

8. Klima- og miljøforhold bemærkninger

8.1 
Der skal i overensstemmelse med retningslinjerne i spilde-
vandsplanen, etableres forsinkelsesbassin/faskiner/regnbede 
eller lignende i forbindelse med byggeri, såfremt nedsivnings-
mulighederne og befæstelsesgraden forværres.

Befæstigelsesgraden for lokalplan-
området må ikke forværres i følge 
spildevandsplanen. 

Støj 
8.2   
Ny bebyggelse skal udføres og indrettes således, at omkring-
liggende boliger og byrum i fornødent omfang skærmes mod 
ekstern støj fra virksomhed/sportshal.

Støjniveauet for virksomheder ved boliger må ikke overstige 
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 7 (2007) og Mil-
jøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, 
”Ekstern støj fra virksomhed”
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9. Transformerstationer og andre forsyningsanlæg  bemærkninger

9.1 
Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for 
etablering af de for området fornødne transformerstationer og 
andre forsyningsanlæg m.v. Materialevalget og udformningen 
skal passe til områdets karakter.

10. Grundejerforening bemærkninger

11. Ophævelser af lokalplan og servitutter bemærkninger

11.1 
Lokalplan nr. 109 , tinglyst 22. februar 2000 ophæves for de 
af nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 
44af og 44br.

Private servitutter 
11.2 
De i servitutredegørelsen, bilag 2, beskrevne private til-
standsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lo-
kalplanens formål og som ikke bortfalder som følge af planlo-
vens § 18, ophører. 

I henhold til planlovens § 18 (lokal-
planens retsvirkninger) bortfalder 
private tiltandsservitutter, hvis ind-
hold er uforeneligt med lokalpla-
nens konkrete bestemmelser. 

12. Forudsætninger for ibrugtagning bemærkninger

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende bestemmel-
ser er opfyldt: 

Kollektiv varmeforsyning 
12.1 
Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsy-
ningsanlæg i henhold til Frederiksberg Kommunes varmefor-
syningsplan. 

Støj 
12.2 
Bebyggelsen skal være isoleret for støj over bygningsregle-
mentets og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, jf. § 8.3

12.3 
Der skal været etableret støjafskærmningsforanstaltninger i 
henhold til § 6.11 og 8.3.

Stier 
12.4 
Der skal være etableret stier i henhold til § 4.3.
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Parkering 
12.5 
Der skal være etableret parkeringspladser til biler og cykler i 
henhold til § 4.4 til 4.7.

Opholdsarealer 
12.6 
Der skal være etableret opholdsarealer i henhold til § 7.1 til 
7.4.

Affaldshåndtering 
12.7 
Der skal være etableret affaldshåndtering i henhold til § 7.8.

13. Retsvirkninger bemærkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalpla-
nen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges el-
ler i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort-
sætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv 
krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i 
planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre 
væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at 
dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens prin-
cipielle ideer om karakter og anvendelse.

14. Vedtagelse bemærkninger

Således vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 
19. juni 2017

 Jørgen Glenthøj 
              Borgmester

                                 /

                           Ulrik Winge   
        By- og Miljødirektør
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Bilag 2 Servitutredegørelse

Servitutredegørelse af i henhold til planlovens § 15, stk. 2 og § 18. vedrørende matr. nr. 44af af 
Frederiksberg: 
 
Nedenstående servitutter ophører: 

Internt nr. Dato Omhandlende

12.07.1938-992-02 12/07 1938 Pkt. 10 i servitutten omhandlende en 19 m byg-
gelinje ophører.

Frederiksberg Kommune er alene 
påtaleberettiget.

16.07.1982-10749-
02

16/07 1982 Brugsmæssige ændringer vedrørende det etab-
lerede offentlige beskyttelsesrum, herunder for-
andringer i vægge, dæk og gulve og tekniske in-
stallationer. Samt disponering af rum mv. for 
Civilforsvaret. Sikringsrum er fjernet efter K. B. 
Hallen brændte og efterfølgende nedrevet. 

Frederiksberg Kommune er påtaleberrettiget ef-
tersom myndigheden er overgået fra civilforsva-
ret til brandvæsenet.  

Private byggerservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens be-
stemmelser, fortrænges af planen jf. planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprie-
res, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
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