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Københavns Kommune 
Økonomiforvaltningen 
Center for Byudvikling 
Rådhuset 
1599 København V. 
 
 
 
 
Høringssvar – ”Forslag til kommuneplantillæg for 
rækkefølgeplanlægning” 
 
 
 
Vesterbro Lokaludvalg besluttede på sit møde den 6. september 2007 
at fremkomme med nedenstående bemærkninger til ”Forslag til 
kommuneplantillæg for rækkefølgeplanlægning”.  
 
Vesterbro Lokaludvalg er tilfreds med, at udviklingen og 
omdannelsen af Carlsberg-grunden er kommet med i 
rækkefølgeplanen, hvilket er helt naturligt – og planlægningen er jo 
allerede i gang.  
 
Lokaludvalget stiller sig dog uforstående overfor formuleringerne i 
planen om, at investeringerne i den kommunalservice vil være 
”lavere” i forbindelse med udviklingen af Carlsberg, fordi man kan 
udnytte den eksisterende kapacitet på skoler og daginstitutioner. Med 
det omfang af nybyggeri og antallet af boliger, der er på tegnebrættet 
på Carlsberg, mener Vesterbro Lokaludvalg ikke, at det er sandsynligt, 
at der er tilstrækkelig kapacitet på skoler og daginstitutioner i bydelen. 
Specielt ikke set i lyset af den nye institutionsplan med 
skolesammenlægninger m.m.  
 
Vesterbro Lokaludvalg finder også, at status for den del af DSBs 
baneterræn, der ligger syd for Dybbølsbro bør ændres. 
 
Området bør udvikles nu, så det kan indgå i en naturlig sammenhæng 
med byudviklingen af Carlsberg, Sdr. Boulevard (stykket mellem 
Vesterfælledvej og Enghavevej), området ved det kommende 
Rigsarkiv og Havneholmen. 
 
Dele af DSBs arealer er samtidig udlagt til serviceområde for den 
kommende Metrocityring – udviklingen i området bliver således sat i 
gang i den kommende tid, hvilket aktualiserer lokaludvalgets forslag 
yderligere.  
 
Vesterbro Lokaludvalg finder det naturligt, at dele af det store område 
inddrages nu og omdannes på en måde, som giver muligheder og 
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plads til bl.a.: erhverv fra vækstlaget, rekreative formål herunder 
boldbaner samt boliger. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Vestergaard 
Formand 
 
 


