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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. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. skybrudspakke 2017 

Valby Lokaludvalg har på sit møde den 12. januar haft besøg af 

forvaltningen og efterfølgende drøftede lokaludvalget høringssvaret 

vedr. skybrudsprojektpakken 2017. 

 

Lokaludvalget kvitterer for den tidlige inddragelse, hvilket vi ser som 

et meget positivt element i at såvel borgerne som lokaludvalget har 

mulighed for at kvalificere beslutningerne omkring skybrudsplanen, 

der er et af de mest betydningsfulde projekter for Københavns 

Kommune. Skybrudsprojekterne har potentiale til på en gang af sikre 

København mod oversvømmelser og at give byen et nyt, grønt ansigt 

med langt større rekreative værdier end i dag. 

 

Vi anerkender forvaltningens prioriteringer af synergi med andre 

projekter under hensyntagen til den grundlæggende hydraulik, og at 

det samtidig prioriteres højt at skabe byrumsforbedringer, ser vi som 

en meget central og vigtig del af skybrudsplanen. 

 

Valby Lokaludvalg vil også fremover lægge stor vægt på at blive 

inddraget i de skybrudsprojekter, der berører bydelen, herunder også 

de projekter deles med Vanløse (Damhussøen) eller Kongens Enghave 

(områderne omkring Sjælør Boulevard og Valby Idrætspark). 

 

Carl Jacobsens Vej 

Lokaludvalget kan støtte prioriteringen af projektet på Carl Jacobsens 

Vej. Det er logisk at begynde med de projekter, der ligger nærmest de 

steder, hvor vandet skal udledes til havnen. Det er positivt, at det kan 

samtænkes med genopretning af vejen og etablering af cykelstier i 

stedet for cykelbaner. Lokaludvalget vil gerne inddrages i en nærmere 

drøftelse af det konkrete projekt i den indledende fase så snart som 

muligt.  Det vil også være vigtigt tidligt at informere borgerne, idet 

der hersker en vis usikkerhed om, hvad det vil sige, at en vej bliver til 

skybrudsvej. 

 

 



 Side 2 af 2 

Vigerslev Allé 

I forhold til det projekt, der omfatter Vigerslev Allé, henleder vi 

opmærksomheden på, at det bør koordineres med planerne for en 

vejgenopretning og belægning med støjsvag asfalt, som er lovet 

borgerne og som er indskrevet som et af de kommende projekter i 

støjhandlingsplanen. Projekter er aktuelt på grund af den omfattende 

udbygning på F.L. Smidth grunden, hvilket vil øge støjbelastningen 

for de eksisterende boliger på Vigerslev Allé. I den forbindelse vil det 

være tosset, hvis vejen skal graves op to gange. 

 

Valby Langgade 

Vi gør opmærksom på, at der er bevilget en vejgenopretning af Valby 

Langgade i budget 2016. Det vil være en afgørende fordel, hvis dette 

projekt kan koordineres med eller forberede etableringen af 

skybrudssikringen af Valby Langgade 

 

Damhussøen 

Valby Lokaludvalg hilser velkomment, at den reviderede løsning for 

Damhussøen har opretholdt løsningen med at etablere et inddæmmet 

parkområde i sydsiden af søen og indeholde muligheden for at skabe 

en ny forbindelsen under dæmningen ved Roskildevej. Dette vil gøre 

det muligt at skabe et nyt miljø i den nordlige del af Vigerslevparken, 

og vi bidrager gerne til en løsning. Lokaludvalget forudsætter, at 

løsningen etableres, så der ikke skabes øget oversvømmelsesrisiko for 

boligområderne langs Vigerslevparken. 

 

I forhold til løsningen med at hæve den nordlige dæmning med op til 

0,5 for at med for at etablere mere volumen i søen: Eneste bekymring 

er at hvordan man vil håndtere denne ekstra mulighed. Hvis man 

forventer at skulle kunne pumpe vand op i søen for at bruge den som 

tilbageholdelses-reservoir, skal man sikre at det ikke er forurenet 

vand, så man risikere at komme til at beskadige flora og fauna i søen. 

Generelt vil vi gerne understrege, at vi forventer at der tages hånd om, 

at regnvandet ikke blandes med forurenet vand, så der ikke ledes vand 

med tungmetaller eller spildevand ind over bydelens grønne områder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

      

Michael Fjeldsøe 

Formand, Valby Lokaludvalg  


