
SAXTORPHSVEJ II 
FORSLAG TIL LOKALPLAN 

  

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. januar 2021 besluttet at offentliggøre 
forslag til lokalplan Saxtorphsvej II. 

Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby. 

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar til den 16. marts 2021. 



 

Hvis ikke andet er angivet, er fotos og illustrationer af Københavns Kommune. 
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3 Redegørelse Forslag til lokalplan Saxtorphsvej II 

Redegørelse 

Lokalplanens baggrund og formål 
Formålet med lokalplanen er at muliggøre yderligere institutionsbyggeri på den 
sydlige side af Saxtorphsvej i bydelen Valby.  

Befolkningstilvæksten i København medfører et behov for yderligere en 
institution i området. På den baggrund besluttede Borgerrepræsentationen den 
31. oktober 2019, at der skal etableres en ny institution på Saxtorphsvej i tilknyt-
ning til de to eksisterende institutioner samme sted. Projektet for den nye institu-
tion danner grundlag for denne lokalplan.  

Byggeønskerne har et omfang, som forudsætter lokalplan. Lokalplanen er i over-
ensstemmelse med Kommuneplan 2019. 

Området set mod nord.  Lokalplanområdet er indtegnet med hvid linje, og de vigtigste gader, pladser og bygninger er navngivet.  
Luftfoto: Kortforsyningen, 2019. 
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Lokalplanområdet og kvarteret 
Stedet 
Lokalplanen omfatter ejendommene Saxtorphsvej 11 og 31 samt en del af 
Saxtorphsvej, der sammenlagt har et areal på ca. 11.100 m2. Heraf udgør 
ca. 600 m2 eksisterende vejareal. Mod nord afgrænses området af Saxtorphsvej 
og mod øst, vest og syd afgrænses området af villaer og kolonihaver.  

Saxtorphsvej ligger i et villakvarter i Valby, der er gennemskåret af store veje og 
banearealer. Udover villaer rummer kvarteret også institutioner, skoler, koloni-
haver og grønne arealer. Området ligger tæt på Vigerslev Station.  

I lokalplanområdet ligger der to eksisterende institutioner med tilhørende lege-
pladser og forarealer mod Saxtorphsvej. Institutionen Arken ligger i den vestlige 
ende af området, mens institution Nabohuset ligger i den østlige ende. Imellem 
de to eksisterende institutioner ligger der i dag et rekreativt område med mulig-
hed for boldspil og lignende. 

Inden for lokalplanområdet er der en del træbeplantning, og i det sydvestlige 
hjørne er der en lille, lidt tættere skovbeplantning. 

Egenart 
Langs Saxtorphsvej er der etableret byggeforeningsbebyggelser i form af mindre 
dobbelthuse. Husene blev opført i røde mursten fra nedrivningen af Københavns 
første hovedbanegård, der lå ved Palads Teatret. Enkelte huse er dog pudset, da 
en del af murstenene ikke kunne renses. 

Dobbelthusene langs Saxtorphsvej ligger trukket tilbage fra vejen med forhaver, 
der danner den primære grønne karakter i området.  

Mobilitet  
Via Saxtorphsvej og Vigerslev Allé ligger S-togsstationen Vigerslev Allé under 
500 m fra lokalplanområdet. Desuden er der busstoppesteder på Vigerslev Allé 
under 400 m fra lokalplanområdet.  

Bussen for en udflytterbørnehave i Jægerspris henter og bringer aktuelt børn på 
Saxtorphsvej. Det er dog besluttet, at bussen skal stoppe med at holde ved de 
eksisterende institutioner på Saxtorphsvej. Det er forventet, at bussen vil stoppe 
med at holde på Saxtorphsvej den 1. maj 2021.  

Det er muligt, at Saxtorphsvej vil blive lukket for indkørsel fra Vigerslev Allé i for-
længelse af etableringen af den nye institution på Saxtorphsvej. Lukningen vil 
kunne ske, uden at det er reguleret i lokalplanen.  

Almene boliger 
Da lokalplanen ikke muliggør nye boliger, stilles der ikke krav om almene boliger. 

Områdets placering i bydelen.  
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Den eksisterende daginstitution Arken, der ligger i den vestlige ende af 
området.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Saxtorphsvej. Billedet er taget om morgenen, imens bussen for udflytter-
børnehaven holder på vejen. Det er forventet, at bussen for udflytterbørne-
haven vil stoppe med at holde på Saxtorphsvej den 1. maj 2021.  

Den eksisterende daginstitution Nabohuset, der ligger i den østlige ende af 
området.  
  

Det eksisterende grønne område i midten af lokalplanområdet, hvor lokal-
planen muliggør opførelse af en ny daginstitution. Billedet er taget mod syd.  

Det eksisterende grønne område i midten af lokalplanområdet, hvor lokalplanen muliggør opførelse af en ny daginstitution. Billedet er taget mod nord. 
I baggrunden ses flere af de byggeforeningsbebyggelser, i form af mindre dobbelthuse, der ligger langs Saxtorphsvej.  
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Lokalplanens indhold 
Indledning 
Lokalplanen muliggør institutionsbyggeri på to ejendomme på den sydlige side 
af Saxtorphsvej. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for anvendelse, parkering, 
omfang og udformning af ny og eksisterende bebyggelse samt udformningen af 
sammenhængende udearealer, der kan opdeles til de enkelte institutioner. 

I området ligger de eksisterende institutioner Arken og Nabohuset med et samlet 
bruttoetageareal på ca. 2.500 m2. Disse to institutioner udgør eksisterende, lov-
lige forhold, og der er ingen handlepligt til at ændre på institutionerne på bag-
grund af denne lokalplan. Den nye institution, der ønskes opført i det midterste 
byggefelt, skal realiseres i overensstemmelse med lokalplanen. 

Ved tilbygninger og nybyggeri ved de eksisterende institutioner skal lokalplanen 
følges. 

Anvendelse 
Området fastlægges til institutioner. Aktuelt planlægges der for yderligere én 
institution i området. 

Det fremgår af bestemmelsen om anvendelse. 

Infrastruktur  
Lokalplanen omfatter en del af Saxtorphsvej. Ved realisering af projektet for den 
nye institution skal der indrettes et fortov på offentlig vej med en bredde på 2,5 m 
på den sydlige side af Saxtorphsvej. Vejadgang til parkeringspladserne for insti-
tutionerne i området skal etableres mod Saxtorphsvej.  

Det fremgår af bestemmelsen om veje. 

Bilparkering 
Bilparkeringen skal være af størrelsesordenen og må ikke overstige: 

  

Nye parkeringspladser skal etableres på terræn langs Saxtorphsvej og på tre par-
keringspladser ved Saxtorphsvej. Alt i alt muliggør lokalplanen op til 37 bilparke-
ringspladser på terræn. Teknik- og Miljøudvalget kan dog dispensere til, at en del 
af parkeringspladserne bliver etableret uden for lokalplanområdet. 

Det fremgår af bestemmelsen om bil- og cykelparkering. 

Der er otte eksisterende parkeringspladser ved institutionen Arken. Disse parke-
ringspladser kan udnyttes som hidtil til både korttidsparkering, af- og påsætning 
og langtidsparkering. Det er intentionen, at nye parkeringspladser langs 
Saxtorphsvej kan udnyttes til henholdsvis korttidsparkering og af- og påsætning. 
Den øvrige parkering på de tre parkeringspladser kan udover korttidsparkering 
og af- og påsætning også udnyttes til handicapparkering og langtidsparkering.  

Kravet om bilparkering til de eksisterende institutioner Arken og Nabohuset er 
fastlagt i byggetilladelserne for byggerierne. Det ændrer denne lokalplan ikke på. 
Det er forventet, at en eksisterende pavillon ved institution Arken vil blive nedre-
vet i forbindelse med opførelsen af en ny institution i området. Hvis dette sker, vil 
der fremadrettet være et krav om i alt 22 parkeringspladser til de to eksisterende 
institutioner i stedet for 24 pladser, som er kravet i dag. Videre er det forventet, at 
der vil blive et krav om, at der skal etableres yderligere 15 bilparkeringspladser til 
den nye institution i området. 

Daginstitutioner: 1 plads pr. 179 m2 
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En del af de eksisterende, påkrævede parkeringspladser til institutionerne Arken 
og Nabohuset er etableret som længdeparkeringspladser langs Saxtorphsvej. 
Det vil være nødvendigt at reetablere flere af disse parkeringspladser, når den nye 
institution i området skal realiseres. Pladserne skal reetableres andetsteds på ter-
ræn i overensstemmelse med lokalplanen.  

Det er forventet, at der vil blive indrettet zoner til varelevering og renovations-
afhentning med ærinder hos institutionerne i området på den sydlige side af 
Saxtorphsvej.  

Det er forventet, at bussen for udflytterbørnehaven vil stoppe med at holde på 
Saxtorphsvej den 1. maj 2021. Dette er årsagen til, at lokalplanen ikke sikrer areal 
til en busholdeplads langs Saxtorphsvej. 

På baggrund af ovenstående er det vurderet, at lokalplanforslaget ikke vil have en 
væsentlig indflydelse på trafikafviklingen i området.  

Cykelparkering 
Der skal være følgende pladser til cykelparkering pr. 100 m2 etageareal: 

Daginstitutioner: 2,5 

For daginstitutioner skal 1 plads pr. 250 m2 ud af det samlede krævede antal plad-
ser være til pladskrævende cykler.  

Ny cykelparkering skal etableres i byrummet mod Saxtorphsvej. Desuden skal 
mindst halvdelen af cykelparkeringen være overdækket.  

Det fremgår af bestemmelsen om bil- og cykelparkering. 

Denne lokalplan medfører ikke nye krav til cykelparkeringen for de eksisterende 
institutioner Arken og Nabohuset. Ved begge institutioner er der etableret cykel-
parkering, og det er forventet, at denne cykelparkering bliver fastholdt eller gen-
etableret.  

Det er forventet, at der vil blive et krav om ca. 65 cykelparkeringspladser til den 
nye institution i området.  

Bebyggelsens placering og udformning 
Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 60 %. Med områdets størrelse kan der 
således bygges ca. 6.300 m2 bebyggelse i området inkl. den eksisterende bebyg-
gelse på ca. 2.500 m2. Det er forventet, at en eksisterende pavillon på 157 m2 ved 
institution Arken vil blive nedrevet i forbindelse med opførelsen af en ny institu-
tion i området. 

Det primære institutionsbyggeri i området er placeret i tre byggefelter langs 
Saxtorphsvej, henholdsvis byggefelt A, B og C. I byggefelterne A og C er de eksi-
sterende institutioner Arken og Nabohuset allerede etableret, og den nye institu-
tion kan etableres i byggefelt B.  

I de tre byggefelter skal byggeri placeres med facaden i udgangsbyggelinjer 
mod Saxtorphsvej. Desuden er det et krav, at der bliver etableret indgangspartier 
i byggefelterne mod Saxtorphsvej, så der bliver en direkte kobling imellem be-
byggelserne og byrummet mod Saxtorphsvej. Institutionerne Arken og Nabo-
huset har eksisterende indgangspartier mod Saxtorphsvej.   

I byggefelt A kan byggeri etableres med en højde på op til 10 m og i op til 2 eta-
ger. Ligeledes er der krav om, at byggeri i byggefeltet skal etableres i træ og pud-
sede facader i røde nuancer. Dog kan mindre bygningsdele være i andre 
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materialer og farver. Tage skal etableres i grå eller sorte nuancer. Kravene svarer 
til det eksisterende byggeri i byggefeltet. Det er muligt at etablere nybyggeri 
i byggefeltet.  

Lokalplanen sikrer, at nybyggeri i byggefelt B skal etableres med referencer til de 
eksisterende byggeforeningsbebyggelser langs Saxtorphsvej. Konkret er der mu-
lighed for, at byggeri i byggefelt B bliver etableret med en højde på op til 12 m og 
i op til 2 etager med udnyttet tagetage. Ligeledes er der krav om, at byggeri i byg-
gefeltet bliver etableret med tegl i gule eller røde nuancer. Dog kan mindre byg-
ningsdele være i andre materialer og farver. Mod Saxtorphsvej skal byggeriet 
desuden etableres med ensartede felter, der skal fremstå som murhuller til vin-
duer og/eller recesser/relieffer i teglfacaden, samt facadebeplantning. I bygge-
felt B skal den primære del af taget etableres som saddeltage med skifer i grå eller 
sorte nuancer. En mindre del af taget skal dog etableres som fladt tag. 

I byggefelt C kan byggeri etableres med en højde på op til 10 m og i op til 2 eta-
ger. Ligeledes er der krav om, at byggeri i byggefeltet skal etableres i tegl i mør-
kegrå nuancer. Dog kan mindre bygningsdele være i andre materialer og farver. 
Tage skal etableres i grå eller sorte nuancer. Kravene svarer til det eksisterende 
byggeri i byggefeltet. Det er muligt at etablere nybyggeri i byggefeltet.  

I byrummet mod Saxtorphsvej og på øvrige friarealer kan der etableres mindre 
bebyggelser, herunder skure, legehuse o.lign. 

Flade tage skal være grønne tage, dvs. med græs, sedum eller lignende, medmin-
dre det enkelte tag har en funktion som fx tagterrasse. Undtaget er flade tage i 
byggefelt B og tage på legehuse og bygninger til tekniske anlæg. 

Det fremgår af bestemmelserne om bebyggelsens omfang og placering og om 
bebyggelsens ydre fremtræden. 

Byrum og øvrige friarealer  
Arealer på terræn mod Saxtorphsvej skal indrettes som et byrum med mulighed 
for ophold, fortov og parkering. En del af byrummet skal bestå af bede/grønne 
arealer. 

Øvrige friarealer i området kan indrettes som legepladser for institutionerne i 
området.  

Byrummet mod Saxtorphsvej og øvrige friarealer til den nye institution skal være 
offentligt tilgængelige og må ikke ved skiltning eller hegning forbeholdes be-
stemte brugere uden for institutionens åbningstid. 

Det fremgår af bestemmelsen om byrum.  

Træer og anden beplantning 
I området er der registreret 84 træer i dag. Som konsekvens af det nye instituti-
onsbyggeri er det nødvendigt, at der bliver fældet ca. 30 eksisterende træer i 
området.  

Lokalplanen sikrer, at der skal være mindst 136 træer spredt i området. Herunder 
sikrer lokalplanen blandt andet, at der skal plantes mindst 8 nye træer i byrummet 
mod Saxtorphsvej, som ikke må fældes. Desuden udpeger lokalplanen 7 eksiste-
rende træer i området som bevaringsværdige.  

Lokalplanen sikrer, at der bliver etableret en hækbeplantning omkring parkerings-
pladser i byrummet mod Saxtorphsvej. Dette er med til at sikre en sammenhæng 
til forhaverne ved byggeforeningsbebyggelserne langs Saxtorphsvej.  
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Det fremgår af bestemmelsen om byrum. 

Ekspropriation  
Den endelige lokalplan vil ikke kunne danne grundlag for ekspropriation efter 
planlovens § 47. 

Kommuneplan 2019 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019. I kommune-
planen er området udlagt til institution og fritidsområde (O2). 
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Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i byggefelt B i overensstemmelse med lokalplanen. På visualiseringen ses det mulige nybyggeri vist i sam-
menhæng med Nabohuset mod øst (til venstre på visualiseringen) og Arken mod vest (til højre på visualiseringen). Illustration: Trust.  

Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i byggefelt B i overensstemmelse med lokalplanen. Nybyggeriet er set fra nord (fra Saxtorphsvej).  
De symmetriske felter og vinduer mod Saxtorphsvej bliver sikret med lokalplanen. Illustration: Trust.  
  

Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i byggefelt B i overensstemmelse med lokalplanen. På visualiseringen ses det mulige nybyggeri vist i sam-
menhæng med Nabohuset mod øst (til venstre på visualiseringen) og Arken mod vest (til højre på visualiseringen. Illustration: Trust.  
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Miljøforhold 
 VVM 
Der er ikke anlæg eller projekter indenfor lokalplanområdet, som vurderes at være 
omfattet af VVM-reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) (lovbkg. nr. 973 af 25. juni 2020). 

Beslutning om ikke at udarbejde miljørapport 
Lokalplanen vurderes ikke at medføre, at der skal udarbejdes en miljørapport om 
lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) (lovbkg. nr. 973 af 25. juni 2020).  

Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bi-
lag 1 eller 2. Der er endvidere ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og 
i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.  

Lokalplanen skal muliggøre institutioner i tre byggefelter langs den sydlige side 
af Saxtorphsvej. Der er allerede etableret institutioner i to af byggefelterne. Lokal-
planen vil desuden være med til at sikre, at der ikke opstår væsentlige miljøpåvirk-
ninger, bl.a. på baggrund af bestemmelser om placering og omfang af bebyg-
gelse samt bestemmelser om hegn/støjværn og parkering ved institutionerne. 

Ovenstående vurdering skal ses i lyset af forventningen om, at bussen for udflyt-
terbørnehaven vil stoppe med at holde på Saxtorphsvej den 1. maj 2021. 

Afgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget. 

Trafikstøj er under vejledende grænseværdier 
Trafikstøjen i området overstiger ikke de vejledende grænseværdier, og der skal 
derfor ikke tages særligt højde for støjen fra trafikken ved fastlæggelse af bebyg-
gelsesplanen eller ved særlige bestemmelser om afskærmning.  

Miljømæssige gener fra virksomheder 
Det er vurderet, at der ikke er eksisterende virksomheder i nærheden af lokalplan-
området, som vil påvirke området over Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, 
lugt, støv og anden luftforurening. Ligeledes er det vurderet, at lokalplanen ikke 
kan få indflydelse på drifts- og udviklingsmuligheder for virksomheder i lokalom-
rådet. Vurderingen skyldes især, at lokalplanområdet omfatter et areal, der er om-
givet af eksisterende boliger, og at der allerede er to eksisterende daginstitutio-
ner i lokalplanområdet. 

Den kystnære del af byzonen 
Området ligger i den kystnære del af byzonen. På grund af den betydelige af-
stand samt de mellemliggende bebyggelser og anlæg opfattes området imidler-
tid ikke som en del af kysten. En redegørelse for den visuelle påvirkning er derfor 
ikke nødvendig. 
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Skyggediagrammer 

21. marts kl. 9.00 

21. marts kl. 12.00 

21. marts kl. 16.00 

21. juni kl. 9.00 
 

21. juni kl. 12.00 
 
 

21. juni kl. 16.00 
 
 

21. juni kl. 19.00 
 
 

Skyggediagrammer 
Skyggediagrammerne viser, at institutionsbyggerierne 
ikke vil medføre skyggegener uden for lokalplanområ-
det. Hverken i foråret eller i løbet af sommeren. Det er 
lokalplanens udlæg af byggefelterne A, B og C samt be-
stemmelser om bebyggelsernes højder og facadehøjder 
med til at sikre.  

Illustrationer: Trust. 
 


