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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. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. 'Supplerende høring Valby Idrætspark' 

Valby Lokaludvalg har modtaget forslag til lokalplan i supplerende 

høring vedr. Valby Idrætspark. Lokaludvalget har behandlet sagen i 

By- og Trafikudvalget den 3. november og på Valby Lokaludvalgs 

møde den 11. november. Den supplerende høring omfatter alene 

ændringer i forhold til den lokalplan, der allerede har været i høring. 

Nærværende høringssvar forholder sig kun til de foreslåede 

ændringer, i øvrigt henvises til lokaludvalgets tidligere afgivne 

høringssvar. 

 

Valby Lokaludvalg er bekymrede over den foreslåede ændring af § 4, 

der fastlægger placering af rampe til parkeringskælder i forhold til 

placeringen af vej og cykelsti i område IIIB. Lokalplanen nuværende 

formulering sikrer, at cykelstien, der er en vigtig cykelrute fra 

østsiden, ikke skal krydse biltrafik, der skal køre ned i 

parkeringskælderen. Det er helt afgørende, at idrætsparkens brugere, 

herunder mange børn og unge, kan cykle sikkert og ikke blandes 

sammen med biltrafikken. Særligt er dette vigtigt, fordi en butik af 

typen pladskrævende varer, fx et byggemarked, genererer meget trafik 

med trailere, varevogne og lignende, som nemt skaber farlige 

situationer. Vi kan ikke se, at den foreslåede ændring tager højde for 

dette. 

 

Det er positivt, at kortet på side 5 ændres, så det fremgår tydeligt, at 

der indgår stiforløb gennem idrætsparken til Valbyparken som et 

væsentligt element i planen. Vi hæfter os ved, at den direkte 

stiforbindelse til Ny Ellebjerg station også er tegnet ind på kortet, idet 

lokaludvalget finder det vigtigt, at der bliver etableret gode og direkte 

adgangsforhold til stationen.  

 

Lokaludvalget er positive over for, at lokalplanen tager højde for den 

ændrede udformning af Club Danmark Hallen og etableringen af 

byrum B og E, der spiller sammen med hallens nye udformning og 

adgangsforhold. 



 Side 2 af 2 

Lokaludvalget er ligeledes positive overfor, at ønsket om permeable 

belægninger på parkeringsarealerne er blevet efterkommet.    

 

 

Med venlig hilsen 

Michael Fjeldsøe 

Formand for Valby Lokaludvalg 

 

 


     

 


