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Dantes Plads - planlagt anlæggelse af parkeringskælder 
 

Carlsbergfondet, Nationalmuseet og Ny Carlsberg Glyptotek har gennem en længere periode fulgt med 
i Københavns Kommunes bestræbelser på at afhænde og planlægge for etablering af en 
parkeringskælder på Dantes Plads. 
 
Vores interesse for dette projekt bunder – ud over i overordnede kulturinteresser, herunder også i 
forhold til byplanlægning og vores organisationers fokus på varetagelse af en grøn dagsorden - også i 
et tæt naboskab til Dantes Plads. Vi har desuden i perioden drøftet projektet med andre interessenter, 
herunder blandt andet den ordførende lokale beboer Jette Ingerslev og med formanden for 
Københavns Kulturkvarter Anne Mette Falbe-Hansen, som alle bakker op om nærværende henven-
delse. 
 
Helt overordnet er det vores holdning, at Københavns Kommune i dag bør frafalde de snart 10 år gamle 
planer om at anlægge en parkeringskælder på Dantes Plads.  
 
Begrundelserne herfor er mange, hvilket Carlsbergfondet tidligere har påpeget ved at rejse en række 
bekymringspunkter over for senest overborgmester Frank Jensen.  
 
Bekymringspunkterne angår først og fremmest, at der ikke længere ses behov for etablering af nye 
parkeringspladser i området i det planlagte omfang, men også hensynet til en fremtidig 
kreativ/rekreativ byrumsudvikling af den akse, som Dantes Plads er en del af. Vi har desuden peget på 
manglende trafikanalyser, risiko for øget partikelforurening, forstyrrelse af cykellist-strømmen over 
Lille Langebro, en negativ påvirkning af Københavns branding som verdens grønneste hovedstad og 
endelig også vore bekymringer for, hvorledes et byggeri som det planlagte vil påvirke både 
nabobygningerne, disses funderingsforhold o.a. samt naboerne som sådan, disses hverdag og 
erhvervsaktiviteter o.a. 
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Vi må konstatere, at vi - selvom Carlsbergfondets henvendelser formelt er blevet besvaret - alligevel 
ikke synes at være blevet hørt, hvorfor vi nu retter henvendelse til den samlede Borgerrepræsen-
tation om sagen i håbet om, at Borgerrepræsentationen vil løfte blikket fra det snart 10 år gamle 
parkeringsforlig og vurdere projektet ud fra forholdene i 2020. 
 
Carlsbergfondet ønsker i tillæg til de ovennævnte bekymringspunkter at gøre opmærksom på 
følgende forhold, som vi forbeholder sig at forfølge, hvis projektet fortsættes i det nuværende spor: 
 

• Det er vores opfattelse, at Københavns Kommune ikke kan gennemføre projektet uden en 
lokalplansproces og dermed uden den dertil hørende borgerinddragelse. Der består efter 
vores vurdering en lokalplanpligt, og argumenterne herfor angår blandt andet projektets 
væsentlighed, størrelse, påvirkning o.a. Vi tillader os at fremhæve, at Københavns Kommune 
indtil for nylig var enig heri, hvilket kom til udtryk i kommunens udbudsmaterialet, hvori det 
var anført, at projektet "vil kræve" lokalplan. 

 
• Det er endvidere vores opfattelse, at Københavns Kommune burde have besluttet, at der 

skulle gennemføres en VVM-undersøgelse af projektet for at få belyst dets miljømæssige 
påvirkning og herunder trafikale påvirkning af omgivelserne m.v. 
 

Nationalmuseet har i tillæg dertil ytret bekymring for: 
 

• Parkeringskælderens betydning for, om Kulturkvarterets visioner og målsætninger om en 
levendegørelse af området vil blive besværliggjort. 

 
• Parkeringskælderens betydning for, om Nationalmuseets ønsker om at åbne museet for byen 

– også mod Vester Voldgade – vil blive udfordret.  
 

• Parkeringskælderens betydning for, om dannelsen af et byrum fra Glyptoteket via Dantes 
Plads langs aksen Ny Vestergade til Christiansborg ikke vil kunne få den byrumsmæssige 
effekt, som rummet lægger op til.  

 
• Parkeringskælderens betydning for en hensigtsmæssig trafikal afvikling i et centralt ankomst- 

og indgangsområde for to betydende kulturinstitutioner i København. 
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Det skal nævnes, at Carlsbergfondet, som tidligere tilkendegivet, meget gerne vil bidrage til en løsning 
af den opståede situation, herunder eventuelt ved en erhvervelse af pladsen med det formål at sikre, 
at Dantes Plads udvikles til et rekreativt byrum, der binder Nationalmuseet og Ny Carlsberg Glyptotek 



 

 

sammen. Vi forstår - uden at kende til detaljerne herom - at Q-Parks bud på Dantes Plads blev 
accepteret af kommunen i maj 2018, men vi kan samtidig konstatere, at Københavns Kommune i dag 
fortsat står som adkomsthaver til den nu udmatrikulerede plads. Vi er på den baggrund i tvivl om, med 
hvem vi kan drøfte alternative løsninger, og vi ville værdsætte en afklarende henvendelse fra 
Københavns Kommunes forvaltning herom. 
 
Vi er i øvrigt rede til en nærmere dialog om projektet/processen med Borgerrepræsentationens 
medlemmer, hvis der er ønske herom. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Flemming Besenbacher 
Bestyrelsesformand, Carlsbergfondet 


