
Tilkendegivelser fra forvaltningerne i Københavns Kommune på baggrund af 
fagforvaltningshøring 
 

Økonomiforvaltningen 
Økonomiforvaltningen vil indledningsvist takke for det gode samarbejde med Lokaludvalget og 
dets sekretariat med Bydelsplanen. Forvaltningen vurderer overordnet, at Bydelsplanen vil give et 
godt bidrag til udvikling af bydelen med spændende projekter.  
 
Både i afsnittet ”Bydelens egenart” og ”Ny Skole i Valby” skriver Lokaludvalget, at der er ved at 
blive bygget ca. 4.300 nye boliger i den sydlige del af Valby. I forbindelse med den seneste 
boligprognose, der har ligget til grund af Befolkningsprognose 2017, har Økonomiforvaltningen 
vurderet tallet til ca. 4.500. Hvor Lokaludvalget regner med, at de bliver bygget under en korter 
årrække, vurderer Økonomiforvaltningen, at det vil ske over en længere årrække, idet der er 
områder, der endnu ikke er lokalplanlagt, f.eks. Poppelstykket. 
 
I forbindelse med en ny områdefornyelse i Folehaven kan Økonomiforvaltningen tilføje, at Staten 
har givet tilsagn om at finansiere 6,8 mio. kr. af udgifterne til en ny områdefornyelse, der koster 30 
mio. kr. Der er allerede igangsat tryghedsskabende aktiviteter i Folehaven som fx synligt politi i 
området.  
 
I afsnittet om ”Kulturens Plads i Valby” skriver Lokaludvalget ”Ved udarbejdelse af et konkret 
projekt skal bevilges planlægningsbevilling, inklusiv en undersøgelse af forureningsgraden, til 
udarbejdelse af et egentligt projekt i samarbejde med Kultur Syd og Kultur- og Fritidsforvaltningen. 
Her vil borgernes mange input og ideer fra konferencen blive aktiveret.” Økonomiforvaltningen 
bemærker, at det er op til Borgerrepræsentationen hvorvidt der skal gives en bevilling eller ej. Der 
er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler hertil.  
I forbindelse med ”Ny Skole i Valby” bemærker Økonomiforvaltningen, at Københavns Kommune 
pt. udarbejder en arealplan for skoleområdet, som viser hvordan behovet for mere skolekapacitet 
kan løses frem til år 2050. De konkrete løsninger i de enkelte dele af byen indstilles til 
budgetforhandlingerne og overførselssagerne, hvor parterne træffer beslutning om udbygning af 
eksisterende skoler og anlæg af nye skoler, som løser behovet. Behovet for nye skoler løses så tæt 
på børnenes bopæl som muligt bl.a. af hensyn til trafiksikkerhed. Der søges således efter en grund, 
der kan opfylde disse krav. 
 
Økonomiforvaltningen kan i forbindelse med afsnittet om ”Et helt liv” bemærke, at 
Områdefornyelsen Kulbanekvarteret og den boligsociale helhedsplan SURF Valby, et samarbejde 
mellem boligorganisationerne Boligforeningen 3B og PAB, er i gang med et idrætssamarbejde, der 
har fokus på at lave brobygning med de unge, så de i højere grad bruger områdets faciliteter. 

I forlængelse af ønsket om en Gadepuls og et Ressourcecenter kan det tilføjes, at der i regi af 
helhedsplanerne og forvaltningernes drift generelt arbejdes for at bygge bro til de unge til den 
daglige drift som klubber, idrætsforeninger mm. frem for at bygge nye faciliteter. Normaldriften 
skal kunne rumme alle slags unge og hjælpe dem godt på vej. Målet er også, at når unge fylder 18 
år, så er de en integreret del af kultur- og idrætsliv, og de ved, hvor de kan gå hen og deltage i 
bydelens aktiviteter. Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen har særlige indsatser for unge, som ikke indgår i fritidstilbud og som ikke 
kan klare sig selv på sædvanlig vis. Det har i en lang årrække været kommunens politik ikke at 



etablere særlige centre for udsatte unge over 18 år men i stedet styrke normaldriften således, at den 
også kan rumme disse udsatte unge.  

Økonomiforvaltningen finder det positivt, at der tænkes lys ind i bydelsplanen, da mere lys har vist 
sig at være en god indsats, når trygheden er udfordret i et område. Teknik og Miljøforvaltningen 
arbejder løbende på at forbedre byens belysning samt at finde mere bæredygtige løsninger. Det er 
ud fra et tryghedsmæssigt synspunkt en god idé at fokusere på, hvor der er mangler i bydelens 
belysning, så områder med mangelfuld belysning bliver opgraderet.  

Vedr. Borgerinddragelse er Økonomiforvaltningen glad for, at der spilles positivt tilbage fra 
Lokaludvalget og Valbys borgere på tryghedsløft. I 2015 blev der gennemført fire tryghedsløft, og 
der planlægges to tryghedsløft i 2017 i Valby. Lokaludvalgets borgerinddragelse og 
spørgeskemaundersøgelse vil af kommunen blive bragt ind i arbejdet i Kulbanekvarteret, hvor der 
er etableret et tryghedspartnerskab som et led i arbejdet med at øge trygheden og dæmpe 
kriminaliteten.  
 

Teknik og Miljøforvaltningen  
Forslag s. 17 om reparationscafe på "... Herman Bangs Plads i forbindelse med den 
kommende nærgenbrugsstation" 
Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på at etablere en tilpasset nærgenbrugsstation med 
reparationsværksted på Herman Bangs Plads. Den præcise fremtid for projektet er endnu ikke 
afklaret, men planen er, at der træffes politisk afgørelse inden sommeren 2017. 

S. 20 Ny park – Kulbaneparken 
Lokaludvalget fremfører et ønske om etablering af en ny park: ”Kulbaneparken” I forbindelse med 
en eventuel etablering af denne park ønskes en flytning af genbrugspladsen.  

Teknik- og Miljøforvaltningen har aktuelt ingen planer om en flytning af genbrugspladsen, men vil 
deltage i dialog herom. Det forudsætter at der kan findes et egnet areal til at huse en 
genbrugsstation, samt de nødvendige økonomiske midler til at flytte genbrugsstationen. Kulbanevej 
Genbrugsstation er en meget populær og brugt genbrugsstation og havde i 2016 ca. 120.000 
besøgende. 

Grøn Valby 
Planens ønske om at bevare Valby grøn og åben, samt fastholde og øge mængden og kvaliteten af 
det grønne i byen, bevare villaområdernes grønne karakter og skabe mere varieret natur m.m. er i 
overensstemmelse med såvel Københavns Kommunes Arkitekturpolitik, Strategi for bynatur og 
Københavns Kommunes skybrudsplan. 
 Teknik- og Miljøforvaltningen vil i det kommende arbejde med at implementere skybrudsplanen så 
vidt muligt bl.a. støtte op om behovet for grønne stiforbindelser, der kan sammenbinde bydelen.  
 
S. 10 Trafiksikkerhed på Toftegårds Plads 
Det er Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, såfremt der skal etableres fremførte cykelstier, 
bør der samtidig sikres en konfliktfri krydsning mellem højresvingende bilister og ligeud kørende 
cyklister. Det koster kapacitet i et i forvejen stærkt trafikeret kryds og kræver derfor en nærmere 
overvejelse. 
 



S. 10 Helhedsrenovering af Vigerslev Allé 
Vigerslev Alle står på Teknik- og Miljøforvaltningens liste over snarlige veje, der skal genoprettes 
og der er grund til at kigge på vejen ud fra et trafiksikkerhedsperspektiv. 
 
S. 11 Sikre skoleveje i Vigerslev kvarteret 
Krydset Vigerslev Alle /Ramsingsvej er under ombygning i foråret 2017. 
 
S. 11 Krydset Ålholmvej/Valby Langgade/Vigerslevvej 
Signalerne på Ring2 er ved at blive optimeret. Det vil bl.a. betyde at krydset står overfor en mindre 
ombygning, der i nogen grad tager højde for problemet. 
 
S. 12 Tunnel ved Hansted Skole 
En løsning med længere ramper er en ekstremt dyr løsning og det kniber med pladsen.  
 
S. 12 Krydsning på Lykkebovej 
En krydsning med støttepunkter så tæt på et signalreguleret kryds kan være en løsning for de større 
elever, men de mindre elever og deres forældre vil føle det meget utrygt. Et forslag kunne være at 
lave en åbning til skolen i hjørnet ved signalet, direkte ind til cykelparkeringen, så det bliver mere 
oplagt at benytte fodgængerfeltet i krydset.Vejen bør anlægges med tydelig cykelsti og tydeligt 
fortov, så alle ved hvor man kan færdes, uden at blive kørt over ende. 
 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Valby Lokaludvalg ser potentialer i at udvikle Toftegårds Plads med henblik på at fremhæve og 
understøtte kulturlivet i bydelen. KFF er i gang med at undersøge mulighederne for flytning af 
Valby Bibliotek. Her er et af scenarierne en flytning til Toftegårds Plads.     
 
I lighed med Lokaludvalget ser KFU positivt på en udvikling af Valby Idrætspark for herved 
yderligere at styrke de rekreative muligheder. Der arbejdes på nuværende tidspunkt netop på en 
udviklingsplan for idrætsparken.    
 
Der gøres opmærksom på FritidsGuiderne i Valby, der er organiseret under Kultur Syd, og er en 
frivilligindsats, der hjælper børn ud i de lokale foreninger og kulturtilbud. FritidsGuiderne udgør 
således et nødvendigt bindeled mellem foreningsuvante familier og det lokale foreningsliv.  
 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker, at der bliver bygget en ny skole i Valby. Vi vil fokusere 
på at få underbygget prognoserne for det fremtidige behov og at indgå i en tæt dialog om, hvor en 
ny skole kan ligge. Med udbygningen i det sydlige Valby og placeringen af de eksisterende skoler 
peger det i retning af, at en ny skole kunne ligge i tilknytning til Grønttorvet eller i tilknytning til 
Valby Idrætspark. Det kræver, at der tages initiativ til at reservere et areal til skolebyggeri 
 
Der arbejdes på at skabe de fysiske rammer for at bydelens børn kan rummes i den lokale 
folkeskole.  
 
Forvaltningen arbejder sammen med kommunens øvrige forvaltninger for at reservere den 
nødvendige plads og skabe de nødvendige rammer. 



Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Ingen specifikke bemærkninger. 
 

Socialforvaltningen 

SOF finder det positivt, at bydelsplanen har fokus på bl.a. unge mødre i udsatte positioner, 
samarbejde med boligsociale helhedsplaner og områdeløft samt tilgængelighed for borgere med 
funktionsnedsættelser. 
 
SOF finder det desuden interessant, at lokaludvalget ønsker at oprette et Ressourcecenter Valby og 
et Gadepulsen Valby med inspiration fra lignende tilbud på Nørrebro. 
 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

Ingen specifikke bemærkninger. 
 


