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Kære Erik Johansen 

 

Tak for din mail vedr. parkeringsforholdene for den nye K. B. Hal og for lokalom-

rådet.  

 

Jeg forstår godt din bekymring om, hvordan parkering skal ske ved større arran-

gementer i K. B. Hallen og i Frederiksberg Hallerne. Det er da også et emne, der 

har haft stor fokus ved udarbejdelsen af lokalplanen. Heldigvis er der flere for-

hold, der gør, at parkeringsforholdene bør være tilstrækkelige ved langt de fleste 

arrangementer. 

 

For det første var det indtil 2011 gratis at parkere på KBs parkeringsplads, hvor-

med mange af parkeringspladserne ofte var optaget af andre end KBs gæster. 

Ved arrangementer i K. B. Hallen har dette forhold været medvirkende til at 

sprede gæsteparkeringen unødigt ud i naboområdet sammenholdt med, at det 

tidligere var gratis at parkere på denne del af Frederiksberg. Siden dengang er 

KBs parkering nu forbeholdt medlemmer og betalende gæster, og Frederiks-

bergs parkeringszone er udvidet til at omfatte hele kommunen. Forhold, der be-

tyder, at parkeringsforholdene for en ny K. B. Hal er bedre optimeret end tidli-

gere. 

 

Der er erfaringsmæssigt få, der benytter bil til koncerter og lignende arrange-

menter, særligt til steder i tæt bymæssig bebyggelse og med god kollektiv trafik-

betjening.  

 

Når alt dette er sagt, så ved jeg godt, at der er pres på parkering i området, som 

der er det på hele Frederiksberg. Men lokalområdet er dog det område, der sam-

let set har de laveste belægningsprocenter, og der er således ikke planer om en 

kommunal parkeringskælder i lokalområdet, selvom der meget lokalt kan være 

udfordringer med at finde parkeringspladser ved Frederiksberghallerne og ved 

en fremtidig KB-hal, når der er større arrangementer.  
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Med vedtagelsen af lokalplanen igangsatte Kommunalbestyrelsen en undersøgelse i nærområdet med 

henblik på at optimere parkeringsforholdene.  

 

Jeg håber hermed at have besvaret din henvendelse. Såfremt du måtte have yderligere spørgsmål til 

sagen, skal du være velkommen til direkte at kontakte byplanlægger Martin Thue Jacobsen på telefon 

2898 4063 eller på mail maja31@frederiksberg.dk. 

    

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan E. Jørgensen 
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