
Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og 
politikerne på Københavns Rådhus.
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Høringssvar fodgængerstrategi

Valby Lokaludvalg har modtaget ”Flere går Mere – Fodgængerstrategi 
for København” i høring.
Planudvalget har behandlet materialet på dets møder i januar og 
februar. Det endelige høringssvar er godkendt af Valby Lokaludvalg 
på dets møde d. 8. marts 2011.

Generelle bemærkninger
Nedenstående høringssvar bygger på flere 
borgerinddragelsesprocesser, som Valby Lokaludvalg i regi af andre 
tiltag - herunder Bydelsplan for Valby, Valbys fodgængerruter og 
Trafikstratgi for Valby - har implementeret i årene 2008-2011. 
Høringssvaret er struktureret i forhold til de 4 hovedoverskrifter i 
”Flere går Mere”.

Valby Lokaludvalg har selv de seneste år arbejdet aktivt med at 
fremme den lokale gåkultur eksempelvis med projektet ”Valby ruter”, 
der anviser og beskriver gode gåruter i bydelen Valby. Valby 
Lokaludvalg har ligeledes udarbejdet en visionær stiplan (se bilag), 
der indeholder forslag til vigtige nye forbindelseslinier gennem 
bydelen for fodgængere og cyklister. Valby Lokaludvalg har ligeledes 
i forbindelse med det igangværende trafikstrategiarbejde og i 
forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplan for Valby opfordret 
borgerne til at komme med bud på hvor i Valby det er nødvendigt at 
implementere nye tiltag, der kan gøre byrummet mere sikkert for 
gående. Ligeledes deltager vi aktuelt i arbejdet med at implementere 
den nye tilgængelighedsrute i det centrale Valby ligesom vi i 
forbindelse med projekt Sikre Skoleveje har afgivet en række forslag 
og kommentarer, som vi gerne ser fulgt op.

Gåkultur
Valby Lokaludvalg bakker op om at Københavns Kommune gennem 
strategien ”Flere går mere” arbejder aktivt for at fremme gåkulturen i 
København. Valby Lokaludvalg vil i den forbindelse gerne være med 
til at implementere adfærdskampagner og andre tiltag, der skal 
fremme gåkulturen i København.
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Fodgængerruter og Mødesteder
Valby Lokaludvalg har god erfaring med at etablere lokale 
fodgængerruter. I Valby tjener fodgængeruterne flere formål. For det 
første skal de inspirere til at flere kommer ud og gå. For det andet skal 
de inspirere til at borgerne har lyst og mulighed for at opsøge nye 
steder i bydelen hvorved ruterne er med til at facilitere dialog mellem 
borgere i Valby på tværs af de forskellige områder i Valby. Endelig 
giver rutekortet overblik over placering af vigtige af bydelens 
faciliteter herunder kulturhuse, biblioteker, offentlige legepladser samt 
seværdigheder/attraktioner. Valby Lokaludvalg synes det er en god 
idé, at man i andre bydele arbejder med lignende lokale koncepter for 
fodgængerruter. Dog ville det også være relevant med nogle ruter på 
tværs af bydelsgrænserne – noget som Københavns Kommunen kunne 
stå i spidsen for. Valby Lokaludvalg ser gerne at der bliver øget 
mulighed for at afmærke og skilte de lokale fodgængeruter. Dette kan 
være med til at fremme gåkulturen idet man ellers er afhængig af at 
skulle medbringe et kort. 

Ligeledes har Valby Lokaludvalg flere ufinansierede forslag til 
hvordan de lokale ruter kan gøres mere spændende og levende jf. 
fodgængerstrategiens tanker om at skabe attraktioner langs ruterne. 
Eksempelvis så Valby Lokaludvalg gerne, at man kunne etablere 
solcellebelysning langs flere af stierne i forgængernettet. Valby 
Lokaludvalg ser ligeledes gerne, at der langs flere af ruterne bliver 
etableret eksempelvis motionsredskaber og andre aktivitets typer der 
kan facilitere fysisk udfoldelse, møde mellem mennesker etc.

Sådanne rekreative tiltag kan med fordel etableres på de naturlige 
mødesteder, der er langs fodgængerruterne. I denne sammenhæng 
ønsker Valby Lokaludvalg at understrege vigtigheden af at der 
etableres attraktive faciliteter på pladserne i bydelen idet vi indenfor 
de seneste år i Valby har fået flere nye pladser, der ikke indbyder til 
ophold (eksempelvis Monrads Plads, Valby Tingsted og 
Porcelænstorvet). I forbindelse med den nuværende omdannelse af 
Toftegårds Plads til en midlertidig kulturel frizone arbejder Valby 
Lokaludvalg sammen med de øvrige aktører på at gøre pladsen til en 
aktiv og attraktiv plads. 

Endelig arbejder Valby Lokaludvalg med at etablere en aktivitetssti 
rundt om den nye Valby Idrætspark – et tiltag der ligeledes kan være 
med til at fremme gåkulturen både i forhold til det lokale foreningsliv 
i Valby Idrætspark men også for private motionister.

Valby Lokaludvalgs stikort angiver hvor i Valby det er nødvendigt at 
etablere nye stier. Det gælder i særlig grad i forbindelse med de nye 
byudviklingsområder, at det aktivt skal sikres, at disse bindes sammen 
med resten af bydelen med stiforbindelser til fodgængere og cyklister. 
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I forbindelse med bygningen af Ringstedbanen ønsker vi, at der ved 
reetableringen skabes en grøn kile langs Kulbanevej frem til 
Grønttorvet og Vigerslev Alle Station med attraktive gang- og 
cykelforbindelser. Valby Lokaludvalg ser generelt gerne at man i regi 
af projekt flere går mere igangsætter etableringen af nye stier, der med 
fordel kan gøres spændende og attraktive ved at implementere 
rekreative elementer og funktioner.

Strøggader
Valby Lokaludvalg har med input fra bydelens borgere udarbejdet et 
forslag til hvordan den eksisterende strøggade, Valby Langgade, kan 
gøres mere attraktiv og sikker for fodgængerne (se bilag). 
Lokaludvalgets forslag indebærer bl.a. en nedsættelse af hastigheden 
på Valby Langgade samt forbedrede krydsningsmuligheder, særligt 
ved Valby Tingsted. 

Derudover ønsker Valby Lokaludvalg endnu engang at understrege 
vigtigheden af, at strøggadekonceptet ikke alene dækker Valby 
Langgade, men derimod også Skolegade og Annexstræde, hvilket er 
forbindelseslinien mellem Valby Station, Spinderiet og Valby 
Langgade – og med en naturlig forlængelse ned af Mosedalsvej til den 
kommende lommepark på Gadekæret. Forbindelsen fra Spinderiet til 
Tingstedet vil samtidig markere færdiggørelsen af Eksempelprojektet. 
Her færdes rigtig mange borgere i det daglige og særligt 
krydsningspunktet mellem Spinderiet og Biblioteket er et, der 
gentagende gange er blevet fremhævet som et utrygt sted for 
fodgængere og andre typer af bløde trafikanter. Derudover indebærer 
forslaget etablering af små mødesteder på udvalgte steder af 
strøggaden Valby Langgade. 

Trafikknudepunkter
I Valby er der 7 S-togs stationer. Valby Lokaludvalg ønsker i de 
kommende år at sætte særlig fokus på stationstilgængelighed. Valby 
Lokaludvalg har derfor igangsat et samarbejde med DSB S-Tog, der 
har til formål at gennemgå tilgængeligheden til de lokale S-Togs 
stationer med henblik på at iværksætte projekter, der har til formål at 
udbedre aktuelle tilgængelighedsproblematikker omkring S-togs 
stationerne i Valby. Det kan være mindre tiltag som eksempelvis 
udbedring af mangelfuld skiltning til større renoveringsprojekter og 
etablering af nye adgangsveje.Valby Lokaludvalg håber, at 
Københavns kommune vil prioritere at indgå i dette arbejde. 

Med venlig hilsen

Lisbeth Ritter Michael Fjeldsøe
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Formand for Valby Lokaludvalg Formand for planudvalget
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