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Høringssvar vedr. Høring i forbindelse med udarbejdelse af tillæg 

1 til lokalplan nr.562 ”Den Hvide Kødby” 

 

Baggrunden for tillæg 1 er at skabe et nyt plangrundlag for en ny 

skole i Den Hvide Kødby, som muliggør en ny skole til erstatning af 

Gasværksvejens Skole, der også  imødekommer det stigende behov 

for plads til skolesøgende elever på Vesterbro. 

Skolen skal opføres som en tre-sporet folkeskole og idrætshal med 

tilhørende madskole, udearealer og tagskolegård med plads til 840 

elever inkl. 336 fritidshjemspladser. 

Tillæg 1 ligger i forlængelse af Vesterbro Lokalvalgs tidligere 

udarbejdede bydelsplan for Vesterbro, som blev fremlagt for 

Borgerpræsentationen i efteråret 2017. I bydelsplanen fremhæves det 

som et ønske, at man på Vesterbro skal søge at optimere brugen af 

vores friarealer blandt andet ved at skabe bedre plads til bevægelse og 

fritidsaktiviteter, og ved at byrum skal kunne anvendes fleksibelt. Det 

vil sige, at gader og pladser kan bruges til én ting om dagen og anden 

om natten. Det forsøges tilgodeset med tillægget til lokalplanen, hvor 

bestemmelser om anvendelsen af byrum i Kødbyen vil fastlægge, at 

skolegården skal kunne anvendes af beboere uden for skolens 

åbningstid. 

Vesterbro Lokaludvalg har derfor ingen generelle bemærkninger til 

tillæg 1. 

Mht. trafikforholdene fremgår det, at den primære adgang til 

lokalplanområdet fastlægges fra Ingerslevsgade, og hovedadgangen 

for cyklister og fodgængere til skolen vil ske fra krydset 

Skelbækgade/Kødboderne.  

Der er i dette kryds en betydelig og vedvarende trafik om morgen af 

større lastbiler til især Inco og gennem hele dagen en betydelig trafik 

til bl.a. Inco i form af større og mindre varebiler. Desuden er 

Vesterbro Lokaludvalg opmærksom på, at den nye bro ved 

Dybbølsbro ændrer forholdene for cyklister og fodgængere.  

Vesterbro Lokaludvalg finder derfor, at hele krydset, herunder 

forholdene på Yrsas Plads, bør gentænkes, således at der sikres en god 
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og hensigtsmæssig skolevej for de mange nye cyklende og gående, der 

kommer til at belaste dette kryds.  

Det er Vesterbro Lokaludvalgs opfattelse, at bl.a. den nuværende 

løsning på Yrsas Plads og udformningen af især Skelbæksgadekrydset 

bør vurderes i dette lys, feks. Ved, at der i dette kryds bliver tilføjet en 

særlig lysregulering af cykler. 

Derudover har Vesterbro Lokaludvalg ingen bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Egholm 

Formand for Vesterbro Lokaludvalg 

 

 

 

 

 

 


