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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.

Høring skybrudspakke1
2

Valby Lokaludvalg har drøftet høringen på møde i udvalget for By og 3
Trafik den 2. august og på Lokaludvalgets møde den 9. august 2016.4
Lokaludvalget har ingen indvendinger mod det foreslåede udvalg af 5
projekter til skybrudspakke 2018. Kriterierne for udvalg er klare og 6
udvalget forekommer velbegrundet.7

8
Lokaludvalget vil gerne understrege ønsket om at blive inddraget 9
nærmere og tidligt i forhold til den konkrete udmøntning af 10
projekterne. Det gælder i særlig grad de projekter, der er indarbejdet 11
som anlægsprojekter, at Lokaludvalget ønsker at blive inddraget i den 12
konkrete udformning før alle detaljer er projekteret.13

14
I forbindelse med Carl Jacobsens Vej har vi særligt fokus på, at der 15
indgår anlæg af cykelstier. Der er tidligere anlagt cykelsti og 16
cykelbane på dele af vejen, men der er behov for at sikre hele 17
strækningen, især med den store udbygning af området omkring Ny 18
Ellebjerg station, der øger tætheden af trafikken. Vi vil gerne have 19
oplyst, hvornår de angivne trafikmængder er målt.20

21
I forbindelse med projekterne ved Lykkebo Skole og på Kulbanevej 22
ønsker vi ligeledes at blive inddraget tidligt, og at dette sker sammen 23
med Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret.24

25
Vi har tidligere fremsat ønske om, at Valby Lokaludvalg bliver hørt 26
og inddraget også i forhold til skybrudsprojektet i Damhussøen, da det 27
påtænkte projekt ved Roskildevej og Peter Bangs Vej ligger på Valby-28
siden af søen. Vi kan læse i Lokalavisen, at der foregår konkret 29
planlægning uden at vi bliver inddraget eller orienteret.30



04-08-2016

Sagsnr.
2016-0286534

Dokumentnr.
2016-0286534-3

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

5798009800275

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.

Med venlig hilsen

Michael Fjeldsøe


