
 

  
  

 

06-08-2015 
 

Sagsnr. 
2015-0182771 

 
Dokumentnr. 

2015-0182771-3 

 

E-mail 
dse@okf.kk.dk 
EAN nummer 

5798009800176 

 

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. 

   

   

      

 
 
 

 

 

 

Udkast til høringssvar vedr. supplerende høring Grønttorvet II 

Valby Lokaludvalg har behandlet sagen i By og Trafikudvalget den 4. 1 
august og på Lokaludvalgets møde den 11. august 2015. 2 
Lokaludvalget finder det positivt, at der er sket ændringer i 3 
lokalplanforslaget, der på flere områder ligger i forlængelse af de 4 
synspunkter, Lokaludvalget har fremsat i tidligere høringssvar, 5 
herunder sikring af muligheden for, at der på et senere tidspunkt kan 6 
etableres en letbane med stoppested på området. 7 
I forhold til de ændringer, der er sendt i supplerende høring, har 8 
Lokaludvalget følgende bemærkninger. 9 
 10 
Lokaludvalget finder det positivt, at der arbejdes med en 11 
støjafskærmning af området ud mod jernbanen. Ud over den effekt, 12 
det har for boliger på Grønttorvet, giver det mulighed for at etablere 13 
den grønne kile fra Vigerslevparken via Kulbaneparken ind på 14 
Grønttorvsområdet, som har været en del af den overordnede plan for 15 
områdets udvikling. Ved at støjafskærme området bliver det muligt at 16 
skabe et grønt område, som det er attraktivt at opholde sig i.  17 
Lokaludvalgets største bekymring gælder, hvordan en afskærmning vil 18 
få effekt for beboerne i Valby Have på den anden side af jernbanen. 19 
Det må stilles som et ufravigeligt krav, at der som forudsætning for en 20 
afskærmning laves en støjberegning, der også omfatter effekten for 21 
nordsiden af banen, og at udformning efterfølgende sker, så der ikke 22 
sker en øget støjbelastning for beboerne nord for banen. Det er i 23 
forvejen sådan, at Banedanmark har målt, at støjbelastningen for dele 24 
af Valby Have overskrider grænsen for, hvordan boliger må være 25 
belastet af jernbanestøj (jf. miljøredegørelsen for fly-over ved Ny 26 
Ellebjerg). 27 
 28 
Vi ser positivt på, at den lange bygning ud mod banen kan bruges 29 
også til andre typer boliger end ungdomsboliger, idet vi forudsætter, 30 
at de kan indrettes, så der bliver gode lys- og opholdsforhold ved at 31 
vende de primære funktioner mod syd og at alle krav til støjpåvirkning 32 
overholdes. Vi så gerne, at bygningen blev forlænget, således at den 33 
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kunne fungere som støjskærm for det bagvedliggende område på en 34 
længere strækning. 35 
Det er helt afgørende, at der skaffes mulighed for at lave den ønskede 36 
cykel- og stibro over baneterrænet, der kan forbinde 37 
Grønttorvsområdet med FL Smidth-området og give en direkte 38 
forbindelse til det centrale Valby.  39 
 40 
Lokaludvalget finder, at man bør arbejde med en løsning, hvor en 41 
cykel- og stiforbindelse føres igennem den lange bygning i første sals 42 
højde for at undgå lange og komplicerede ramper. En sådan svævende 43 
cykelforbindelse kunne blive et ikonisk vartegn for området, og styrke 44 
Københavns position som en by, hvor innovative cykelløsninger 45 
sætter sit præg på byudviklingen i lighed med cykelslangen og 46 
havnebroerne. 47 
 48 
 49 
Med venlig hilsen 50 
Michael Fjeldsøe 51 
Formand Valby Lokaludvalg 52 


