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Vesterbro Lokaludvalg hilser velkommen, at der overvejes at bygge en 

ny skole på Vesterbro, som kan erstatte den nuværende Gasværksvejens 

Skole, som udover kapacitetsudfordringer døjer med PCB forurening i to 

ud af tre bygninger og hvor der er massive udfordringer med indeklimaet 

grundet støj- og luftforurening. 

Men Vesterbro Lokaludvalg finder det problematisk, at der påtænkes en 

placering i Kødbyen, på en af de mest forurenede grunde på Vesterbro 

som følge af, at det tidligere Vestre Gasværk lå placeret her, ligesom 

grunden også har huset en benzintank og et autoværksted. 

Hvis tilbundsgående undersøgelser viser, at jord-, støj- og 

luftforureningen kan indeholdes i byggeriet og at det ikke vil påvirke 

inde- og udeklima for børnene i negativ retning, tilslutter Vesterbro 

Lokaludvalg sig placeringen af en ny skole for Vesterbros børn i 

Kødbyen. 

Grundig undersøgelse af jordforurening – også dioxinniveau 
Vesterbro Lokaludvalg er betænkelig ved miljørapporten, som ikke har 

undersøgt de indsamlede jordprøver for dioxinniveauet, som tidligere 

miljøborgmester Charlotte Ammundsen påpegede i 1988 ville være at 

finde i jorden. Dette blev heller ikke, til trods for lokaludvalgets teknik- 

og miljøudvalgs opfordring tilbage i 2010, undersøgt i forbindelse med 

metrobyggeriet på Sdr. Boulevard. Vesterbro Lokaludvalg vil derfor på 

det kraftigste anmode om, at jordforureningen undersøges grundigt – 

også dioxinniveauet. 

Kommende byggeriers indvirkning på Kødbyen 
Miljørapporten tager endvidere ikke højde for de indvirkninger som de 

kommende byggerier på Postgrunden og langs Kalvebod Brygge (IKEA, 

Cactustårnene, udvidelsen af Fisketorvet mv.) måtte have på støj- og 

luftforureningen samt trafikforholdene i Kødbyen og i særdeleshed på 

skolegrunden. På borgermødet blev det nævnt, at analyserne tog 

udgangspunkt i nuværende forhold, men da skolen ikke forventes færdig 

før 2022, vil flere af de ovennævnte projekter være opført eller under 

opførsel og Vesterbro Lokaludvalg anmoder om at disse kommende 

byggeriers mulige indvirkninger medregnes i analysen. 



Side 2 af 2 

Trafiksikkerhed 
Som Vesterbro Lokaludvalg også påpegede ved borgermødet i Kødbyen, 

så er det sandsynligt, at skolebørnene vil være bosiddende i andre 

områder end kun det nuværende skoledistrikt. Vesterbro Lokaludvalg 

håber derfor, at trafiksikkerheden på alternative ruter til den tænkte 

placering af skolen også grundigt undersøges. 

Stigende børnetal 
Vesterbro Lokaludvalg ser gerne, at Københavns Kommune venter med 

frasalg fra den nuværende Gasværksvejens Skole, da børnetallet på 

Vesterbro vil stige mere end hvad der kan rummes på de eksisterende 

skoler på Vesterbro inklusive den kommende tresporede skole i 

Kødbyen. 

 

Med venlig hilsen 
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