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Indstilling til Valby Lokaludvalgs Arkitekturpris (2010-)2015 

 
Baggrund 

En af Valbys store udfordringer er de brede udfarts- og sporveje som skærer bydelen 
i stykker, danner zoneringe og mister sammenhæng. Indstillingen til arkitekturprisen 
tager blandt andet udgangspunkt I denne udfordring. 
 
Da kåringen af Valbys sidste arkitekturpris ligger længere end ti år tilbage har vi tilladt 
os at inddrage de sidste 5 års arkitektoniske realiseringer til bedømmelse.  
 
Indstilling 

Hermed indstilles byparken Gadekær til Valby Lokaludvalgs Arkitekturpris (2010-)2015. 
På en meget overbevisende måde har det Gamle Valby fået sit grønne hjerte. 
Et kuperet landskab med græsplæne og stauder suppleret med legeområder og 
bænke inviterer til ophold og leg. 
Et stort træmøbel flankerer parkens langside og kalder allerede i foråret naboerne ud 
i solen og i kontakt med hinanden. 
Man kan sidde på bakkens top til at blive set eller forsvinde i lavningerne. 
Alle har mulighed for at dele fællesskabet i Valbys nye grønne byrum og komme 
hinanden ved, et grønt og socialt sted i bydelen, som i højeste grad er med til at 
styrke det Gamle Valby. 
 
Dommerkomiteen er kommet frem til to hædrende omtaler. 
Tvillingetårnene og de to ensartede og vellykkede restaureringer på Toftegårds Allé 
27 og 28 skaber opmærksomhed og peger ud til bydelens mange tårne og fine 
gadehuse fra tiden omkring 1900. 
 
Valbys Vandkulturhus hædres for sin kobling af Valby Park og dermed den sydlige 
del af bydelen til det indre Valby. Vandkulturhuset er en forløber for kommende 
fornyelser i Valby Idrætspark, som kan styrke Valbys rekreative profil og både 
bymæssige og landskabelige værdier. 
 
Fremtiden 

Valby står midt i store forandringer. Tidligere industriområder omdannes til nye bolig- 
og erhvervsområder, og befolkningstallet øges. Efter Porcelænsfabrikken og 
Spinderiet i det Gamle Valby blev omdannet til butiks- og boliggader med Valby 
Skole og Prøvehallen som det kulturelle midtpunkt, følger nu FLSmidth-området, 
Grønttorvet og området omkring Carl Jacobsens Vej og Ellebjerg Station efter med 
boliger, friarealer og erhverv. Sammenhængen i Valby fra nord til syd bliver styrket. 
Det bliver spændende at følge og for Valbys borgere at engagere sig i. Vi ser frem til 
næste års arkitektoniske højdepunkter. 
 


