
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.

Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København v.

Att: Jakob Hjortskov Jensen

Høringssvar vedr. ”Grøn Vækst og Livskvalitet” – forslag til 
kommuneplanstrategi 2010

Valby Lokaludvalg har modtaget ovenstående til høring. 
Lokaludvalgets planudvalg og idrætsudvalg har på dets møde d. 5. oktober 
2010 diskuteret oplægget. Desuden har Valby Lokaludvalg den 6. oktober 
2010 afholdt et borgermøde i Valby Idrætspark med fokus på 
kommuneplanstrategiens afsnit om Valby som bydel for idræt og bevægelse. 
Efterfølgende har Valby Lokaludvalg d. 12. oktober 2010 diskuteret 
høringsmaterialet og godkendt planudvalgets og idrætsudvalgets udkast til 
høringssvar.

Valby Lokaludvalg noterer sig, at i afsnittet om byudviklingsprojekter, 
beskrives Valby som Bevægelsens Byrum - ”som Københavns nye centrum 
for bevægelse og sport”. Valby Lokaludvalg har ikke været involveret i 
denne tematisering, men udvalget tilslutter sig de lovende betoninger i 
oplægget, som vi gerne medvirker til at realisere. Vi ønsker dog samtidig at 
markere det synspunkt, at Valby er meget andet end de nye 
udviklingsområder omkring Valby Idrætspark, og at en kommuneplanstrategi 
også bør forholde sig til bydelens samlede udvikling, identitet og 
sammenhæng, der ikke er dækkende beskrevet med oplægget. 

Kommuneplanstrategiens generelle del
Valby er en bydel med en stærk og veldefineret identitet, der historisk er 
udsprunget af landsbyen ved Valby Langgade og Tingstedet og historisk er 
udviklet gennem udbygning af industrien med store virksomheder som 
Nordisk Film, Carlsberg, F.L. Smidth, Grønttorvet, Sukkerfabrikken, 
Porcelænsfabrikken, bomuldsspinderierne m.fl. Det er disse gamle 
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industriområder, der i dag udgør kernen i Valbys byudviklingsområder. Vi 
understøtter bestræbelsen på, at disse områder bliver udviklet i respekt for og 
i sammenhæng med resten af Valby, så vi får en sammenhængende og 
velfungerende bydel. 

Valby er karakteriseret ved at være gennemskåret af en række store vej- og 
baneanlæg, hvortil kommer anlægget af den nye Ringstedbane. Dette 
skærper behovet for at være opmærksom på udviklingen af bydelens fysiske 
sammenhæng med gode stiforbindelser på tværs af de store færdselsårer. Det 
er særligt vigtigt, at sammenhængen med det øvrige Valby medtænkes i alle 
udviklingsprojekter. Specielt vil vi pege på behovet for sammenhængende 
stisystemer, herunder forbindelser fra Grønttorvet til Ny Ellebjerg Station, en 
bred cykel- og gangbro fra Grønttorvet over banen til Høffdingsvej og en 
forbindelse fra Grønttorvets nordvestlige hjørne over banen direkte til 
Vigerslev Alle St.

Afsnittet om mere intens trafik er særlig relevant for Valby og der bør være 
særligt fokus på løsninger for bydelen, der modvirker denne udvikling. Valby 
er i forvejen hårdt belastet af gennemkørende trafik og prognoserne i 
Trafikplan Valby, udarbejdet for Københavns Kommune i forbindelse med 
Kommuneplan 2009, viser klart, hvordan de store byudviklingsområder 
yderligere øger belastningen af bydelens vejnet. Der er derfor et stort behov 
for, at der indtænkes højklassede, attraktive og ambitiøse kollektive 
trafikløsninger i forbindelse med de nye udviklingsområder, inkl. 
Carlsbergområdet, som isoleret set vil belaste med 17.000 ekstra bilture i 
døgnet ved fuld udbygning, hvoraf hovedparten skal gennem Valby. 

Derfor har vi peget på muligheden for at etablere en letbane gennem 
Carlsberg via Valby til Hvidovre Hospital. Desuden har vi peget på behovet 
for højklassede kollektive trafikløsninger på Gl. Køge Landevej til betjening 
af områderne Ny Ellebjerg, F.L. Smidth og Grønttorvet. Valby Lokaludvalg 
arbejder i øjeblikket sammen med Center for Trafik på en Trafikstrategi for 
Valby, hvor disse ting indgår. Desuden peges på behovet for en trafiksanering 
af det centrale Valby, hvor et mål vil være en markant reducering af 
gennemkørende trafik og en udvikling af det gamle Valby til et 
sammenhængende og attraktivt by- og handelsmiljø med strøggadekarakter.

Sammenhængen mellem Spinderiet, Valby Station, Tingstedet og 
handelslivet på Valby Langgade er et godt eksempel på manglende 
byrumsmæssig sammenhæng i bydelen, som efter Lokaludvalgets opfattelse 
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kræver umiddelbar opmærksomhed. Udviklingsområdet omkring Spinderiet 
(Eksempelprojektet) er stort set gennemført, men færdiggørelsen af 
byrummet mellem Spinderiet og Tingstedet udestår fortsat. Det er vigtigt, at 
fokus på nye udviklingsområder ikke ophæver opmærksomheden på 
nødvendigheden af at færdiggøre eksisterende udviklingsområder.
Vi ser et behov for at medtænke funktioner i udviklingsområder, som tilfører 
aktiviteter og liv. Omkring Grønttorvet bør der indtænkes børneinstitutioner 
og plads til en ny skole, der kunne tilføre Valbys skolestruktur et afgørende 
løft. 

Sundhed er en stor udfordring for København og det undrer Valby 
Lokaludvalg, at dette tema ikke figurerer i kommuneplanstrategien. Vi ser 
med uforståenhed og bekymring, at der ikke er indeholdt en strategi for 
udrulning af sundhedshuse. Med henvisning til sundhedsprofilen fra 2008 og 
især de kroniske sygdomme, hvor Valby ligger i den rigtig tunge ende af 
spektret, vil vi appellere til, at der indarbejdes en strategi for 
sundhedshusene. Valby blev før kommunevalget lovet et sundhedshus i 
bydelen, såfremt der kunne findes egnede faciliteter. Det er nu lykkedes at 
finde en særdeles velegnet mulighed for en placering i Valby tæt på 
Toftegårds Plads, som vi opfordrer til bliver indarbejdet i 
kommuneplanstrategien.

Valby som bevægelsens bydel
I forhold til Valby Idrætspark anser Valby Lokaludvalg den nuværende 
helhedsplan for afdød, da den bygger på forudsætninger, der ikke længere er 
til stede. Derfor bakker Valby Lokaludvalg op om lokale idrætsaktørers 
forslag til ”Idrætsbyen Valby” og ”Club Danmark Hallen – et nyt 
idrætsforum” udarbejdet af Mangor og Nagel på bestilling af Københavns 
Idrætsefterskole, Boldklubben Frem, Boldklubben Fremad Valby og DBU 
København. Parterne har formået at udarbejde visionære, gode og 
realiserbare forslag, der kan styrke Valby som idrætsbydel.

Vi finder det vigtigt at skabe gode rammer for det organiserede idrætsliv, der 
er den bærende kraft i aktiviteterne i Valby Idrætspark. Projektet har 
opbakning fra aktørerne i området og har den fordel, at det kan gennemføres 
etapevis. Visionerne om et idrætsforum med sportscollege og organisatoriske 
funktioner spiller sammen med idrætsefterskolen og en modernisering af 
idrætsfaciliteterne og har potentiale til en markant udvikling af området. 
Samtidig ønsker Valby Lokaludvalg, at ideen om en løbe- og bevægelsessti 
rundt om banerne samt muligheder for selvorganiseret udfoldelse uden for 
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træningstiderne indtænkes i udformningen af området i samarbejde med de 
organiserede foreninger.

Desuden er det Valby Lokaludvalgs ønske, at Valby Idrætspark bliver et 
indbydende område at bevæge sig i for alle borgere. I sammenhæng med den 
kommende projektering af en Valby Strand i Valbyparken understreges 
behovet for at åbne området mod Valbyparken, så idrætsparken bliver en 
naturlig forbindelse mellem Valbys byområder og Valbyparken. 

Vi opfatter kommuneplanstrategiens fokus på Valby som bevægelsens og 
idrættens bydel som et positivt signal om vilje til at udvikle mulighederne 
for idrætslivet og mulighederne for fysisk udfoldelse for Valbys borgere. En 
sådan strategi indebærer naturligt et fokus på Valby Idrætspark, men vi vil 
gerne understrege, at det er vigtigt at strategien også implementeres i forhold 
til resten af bydelen. Der er stort behov for faciliteter til idræt og bevægelse i 
det nordlige Valby, hvor udvikling af A-grunden ved Akacieparken og en 
oplyst kunstgræsbane ved Ålholm skole ville dække et stort behov. Også på 
Grønttorvets område bør mulighederne for idræt og bevægelse indtænkes 
offensivt. Vi ser ikke nogen grund til, at boldbanerne ved Torveporten 
nedlægges.

Borgerinddragelse
D. 6. okt. afholdtes offentligt møde på Københavns Idrætsefterskole med 
godt 30 deltagere. Mødet blev arrangeret af Valby Lokaludvalg med henblik 
på at drøfte de lokale idrætsaktørers oplæg til Idrætsbyen Valby” og ”Club 
Danmark Hallen – et nyt idrætsforum” i et bredt offentligt forum og som 
input til kommuneplanstrategien. Der var oplæg fra Københavns Kommune 
vedr. Kommuneplanstrategien. Sammenfattende blev følgende kommentarer 
afgivet under debatten i forhold til oplægget til Valby Idrætpark:

Stærke sider og muligheder:
Der er stor og samlet opbakning til planen fra det organiserede idrætsliv

 Kan skabe en mere sikker by
 Flagskibspotentiale
 Kan støtte foreningslivet
 Stærke foreningsstrukturer i Valby
 Trækker aktive til
 Giver plads til mange slags idræt i Club Danmark hallen
 Et fleksibelt forslag som kan realiseres i flere faser



Side5 af 5

 Der skal være en samlet plan for udviklingen
 Kan åbne området mod Valbyparken
 Kan gøre området attraktivt for Valbys borgere

Svage sider og udfordringer
 Ideen om en løbesti skal udformes, så den ikke forhindrer flytning 

og vedligeholdelse af græsbaner
 Uorganiseret idræt for klubløse bør etableres i umiddelbar 

tilknytning til boligområder
 Der skal også fokuseres på andre områder i Valby
 Idrætsparken er for lukket mod omgivelserne
 Der kan være et kontingentproblem for nye brugergrupper

Med venlig hilsen

Lisbeth Ritter Michael Fjeldsøe
Formand for Valby Lokaludvalg Formand for plangruppen i Valby 
Lokaludvalg

Som bilag vedlægges:
’Idrætsbyen Valby’, oplæg fra aktører i Valby Idrætspark
’Club Danmark Hallen. Et nyt idrætsforum’
Skitse til bevægelsessti i Valby Idrætspark
Skitse til fleksibel anvendelses af parkeringsområder i Valby Idrætspark


