
Løftebrud: Politikere vil bryde et løfte og bygge stor daginstitution på 
villavej i Valby, selvom der ikke længere er behov for den   
En lille villavej i Valby er hjem for to store daginstitutioner med over 400 børn, med trafikalt kaos til 
følge. Nu vil politikerne i København bygge en tredje institution på villavejens sidste grønne åndehul, der 
bliver lige så stor som de to eksisterende tilsammen – selv om de tidligere har lovet at lade være, og nye 
prognoser viser, at behovet for institutionen er forsvundet.  

Valby Lokaludvalg har skrevet et åbent brev til gruppeformændene for de partier, der stod bag 
budgetforliget i 2020, hvor der blev afsat penge til at bygge institutionen.  

Baggrunden er lokalplanforslaget ’Saxtorphsvej II’, der skal tillade et nyt institutionsbyggeri på kvarterets 
sidste, grønne åndehul og idrætsplads – noget, som politikerne i Borgerrepræsentationen både i 1995 og 
igen i 2012 lovede, at de ikke ville gøre.  

Prognosen fra 2019 pegede på et behov for 194 nye pladser, hvilket er grundlaget for beslutningen om at 
bygge en ny daginstitution. Men en opdateret prognose fra 2020, som beboerne har fået aktindsigt i, viser 
kun behov for 34 nye pladser i distriktet.  

Det åbne brev skal gøre det klar for politikerne i Borgerrepræsentationen, at prognoserne ikke længere 
understøtter behovet for den nye institution, og de derfor bør lytte til de mange berørte borgere, 
overholde de tidligere løfter, og afvise lokalplanforslaget.     

På en villavej i Valby sidder beboerne tilbage med en dårlig smag i munden.  
Siden offentliggørelsen af Budget ’20 har beboerne i kvarteret kæmpet for at råbe politikerne op. Beboerne 
har haft en berettiget forventning om, at det sidste grønne område med mulighed for leg og boldspil i deres 
kvarter ville blive bevaret, som det blev lovet fra talerstolen i Borgerrepræsentationen i 1995.  

 

 Kvarteret er stærkt plaget af trafikken til de to nuværende institutioner, og beboerne frygter hvad 
endnu en kæmpe institution vil betyde for trafikproblemerne.  

 Kvarterets sidste grønne plet er resterne af en idrætsplads, og bliver flittigt brugt af både beboere 
og institutioner til leg og boldspil – noget, der ikke er meget plads til i Københavns Kommune 
generelt.  

Beboerne har fået opbakning fra Valby Lokaludvalg, der har holdt flere borgermøder om sagen, hvor 
borgmestre og udvalgsmedlemmer har mødt beboerne og hørt deres bekymringer.  



Både Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager 
Olsen har besøgt kvarteret i morgentimerne, ved selvsyn konstateret det store trafikale kaos, og været i 
direkte dialog med beboerne.  

Lige lidt har det hjulpet, og lokalplanforslaget er nu nået til den sidste behandling i Teknik- og 
Miljøudvalget, før det skal godkendes i Borgerrepræsentationen. Teknik- og Miljøudvalget skal behandle 
lokalplanforslaget den 10. maj.  

Et løfte bliver brudt  
I 1995 lovede et flertal i Borgerrepræsentationen, at de 2000 m2 græsplæne og idrætsplads ville bevares 
som rekreativt areal da den første store institution blev bygget – et løfte, der blev gentaget i 2012, da 
institution nr. 2 blev vedtaget lige op til området.  

Det kom derfor som et chok, både for lokale beboere og for Valby Lokaludvalg, da der på Budget ’20 blev 
afsat et trecifret millionbeløb til at opføre endnu en institution på Saxtorphsvej.  

Hårdt prøvet kvarter skal nu bære 200 ekstra bilture om dagen  
Den lille villavej og dens beboere er hårdt prøvet af den daglige voldsomme mængde trafik til de to 
nuværende institutioner, og den nye institution er planlagt lige så stor som de eksisterende tilsammen.  

Det forventes at antallet af daglige biltur på vejen stiger med 200. Beboerne er skeptiske overfor, om de 37 
p-pladser som lokalplanen beskriver, vil være nok til at tage presset i spidsbelastningerne ved aflevering og 
hentning.   

Babyboomet synes at være aflyst  
I begyndelsen af processen med den nye lokalplan viste beboerne forståelse for behovet for den nye 
institution, og forsøgte at pege på alternative placeringer.  

Forståelsen er dog forsvundet, efter beboerne har fået aktindsigt i nye befolkningsprognoser. De viser, at 
behovet for institutioner i Valby Nord er overvurderet. En opdateret prognose viser, at der i 2024 kun bliver 
behov for 34 nye pladser. 

Beboere og lokaludvalg har også forsøgt at indgå en konstruktiv dialog om, hvor der kunne være andre 
mulige placeringer til den nye institution. Men beskeden fra forvaltningen har været, at ingen af de 
foreslåede steder kan bruges, blandt andet fordi der ikke hurtigt nok kan bygges på de foreslåede grunde.  

Store lokale protester og forslag til andre placeringer er fejet af bordet  
Der er sendt over 100 høringssvar til lokalplanforslaget, der alle er kritiske overfor placeringen af 
institutionen på den valgte placering.  

På trods af protester, og på trods af, at lokalplanforslaget endnu ikke er godkendt, har kommunen indgået 
bekostelige aftaler med rådgivere og entreprenører om byggeriet.   

Valby Lokaludvalg baserer sit høringssvar på den omfattende inddragelse af beboerne, og peger på tre 
årsager til, at lokalplanen ikke bør vedtages:  

 Der blev givet et løfte fra Borgerrepræsentation i 1995, da de to nuværende institutioner blev 
anlagt, om at friholde de sidste 2000 m2 af idrætspladsen for byggeri 

 Trafikproblemerne på villavejen er ikke løst med indsatserne beskrevet i lokalplanforslaget 
 Prognoserne understøtter ikke længere behovet for institutionen 



Lokaludvalget er også bekymrede for den pædagogiske kvalitet i en institution af den størrelse på den 
relativt lille plads, den har. Det kan have konsekvenser for arbejdsmiljøet, støjniveauet og børnenes trivsel. 

Fakta:  

 Høringen om lokalplanforslaget har modtaget over 100 høringssvar, der alle er stærkt kritiske 
overfor processen og det nye forslag  

 Beslutningen om at starte processen for en ny institution på Saxtorphsvej blev taget i forbindelse 
med forhandlingerne om Budget ’20. Fra starten var både beboere og Valby Lokaludvalg kritiske 
overfor placeringen 

 Lokalplanforslaget anslår, at antallet af daglige bilture på vejen vil stige fra 500 til 700 ture. Men de 
vurderer, at flytningen af udflytterbussen og etableringen af 37 parkeringspladser på institutionens 
grund vil tage presset fra villavejen 

 Der er afholdt to borgermøder og en række dialogmøder, hvor beboerne har forsøgt at appellere 
direkte til Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og Teknik- og Miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen  


