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Indsigelse og ændringsforslag vedr. ændring i vejudlæg på Rabarbervej og Jordbærvej samt spørgsmål 

vedr. risiko for spredning af jordforurening til nabomatrikler. 

Indsendt af: Afdelingsbestyrelsen, ”Grøndalsvænge”, AKB København (2400) 

Indsigelse og høringssvar fra afdelingsbestyrelsen i boligafd. ”Grøndalsvænge”, Jordbærvej 2400 
Kbh. Nv. 

Hermed indsender afdelingsbestyrelsen i boligafd. ”Grøndalsvænge”, Jordbærvej 2400 Kbh. Nv, 

tilhørende AKB København, høringssvar med indsigelser mod ændring i vejudlæg på Rabarbervej 

og Jordbærvej, samt spørgsmål vedr. risiko for spredning af jordforurening til nabomatrikler. 

 

AKB København ejer grunde og bebyggelse beliggende på Jordbærvej. Vi repræsenterer de 83 

familier på Jordbærvej. 

Godkendes byggeansøgning, som er sendt i høring, og giver kommunen dispensationer til ændring 

af vejudlæg, som anført i høringsbrevet, vil det have livsfarlige konsekvenser de 150 børn, der bor i 

almene boliger på Jordbærvej. 

Dertil kommer risiko for spredning af forurenet jord ved udgravning til parkeringskælder, hvilket vi 
ligeledes ønsker, at kommunen besvarer en række spørgsmål om, se side 3-4. 

Nedenstående overskrifter refererer til høringsbrevets punkter. 

Ubebyggede arealer. Fælles opholdsarealer (friarealer) 
 
Vejforhold 
Ved anlæggelse af den nuværende bebyggelse på matrikel 950 (lokalplanens område A1) er det 
godkendt, at gavl og tilslutning af adgangssti til bebyggelsens østligste blok (BBR bygning 14) er 
anlagt umiddelbart på vejudlægslinjen. 

Såfremt vendeplads iht. vejudlægget og det ansøgte anlægges på denne måde vil både den 
centrale adgangssti og begge ender af adgangsstien til den østligste blok på matrikel 950 ende 
direkte i et vejareal. Vendepladsen vil derfor ikke kunne anlægges på denne måde uden 
uhensigtsmæssige konsekvenser for trafiksikkerheden internt i bebyggelsen – herunder ikke 
mindst trafiksikkerheden for de 150 børn, der bor i bebyggelsen på matrikel 950 på Jordbærvej. 

Ændring af vejlinjer og etablering af vendepladsen på nuværende brandvej vil overskride 
skellinje 
Ansøger ønsker at skabe mere friareal på eget område og matrikel ved at udvide vejareal og 
vendeplads på vores matrikel. Dermed vil vendeplads befinde sig på vores matrikel til fare for børn 
og beboere i området. 

Der færdes 150 børn i området. De bor lige ud til den pågældende vejstrækning, hvor ansøger har i 
sinde at etablere vendeplads og vejudlæg uden fortov samt nedkørsel til ny parkeringskælder i 
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konstruktion. Det er aldeles uholdbart for alle parter, hvis der etableres vej og vendeplads helt op 
af gavlen på eksisterende byggeri uden samtidig etablering af fortov som beskyttelse fodgængere. 
Det er som bekendt i strid med lokalplanens §4 Stk. 5. »Vej-, plads- og stiarealer skal udformes, så 
de tilgodeser alles færdsel på arealerne.« 

Løsningsforslag 
Som minimum bør det foreslåede fortov langs Vandværkets sydlige facade forlænges mod vest 
svarende til hele vejudlæggets øst-vestgående udstrækning. 
Vendeplads for renovationskøretøjer må tilvejebringes ved at det nuværende vejudlæg udvides på 
matrikel 123b´s areal, for eksempel ved at den foreslåede bebyggelse rykkes mod syd, uanset at 
dette måtte betyde at bebyggelsens omfang må reduceres. (Se også punktet ”bygningshøjder”). 

Sikkerhedsmæssig uacceptabel løsning 
Vi undrer os - på baggrund af ovenstående - over, at der på side 5 i Høringsbrevet af 14. februar 
2017 står flg.: "Center for Bygninger anser den ansøgte ændring som en trafikafviklings- og 
sikkerhedsmæssig acceptabel løsning. Vejmyndigheden vil i øvrigt udsende en separat høring om 
vejforhold.” 

”Forvaltningens vurdering” 
I nyt høringsbrev vedr. ændring af vejudlæg af 23. februar side 2 vurderer kommunen, at: 

”Rabarbervej med en fem meter bred kørebane og to meter bredt fortov i den ene side, vendeplads 
for personbiler på Jordbærvej og vendeplads for store køretøjer ved enden af Rabarbervej kan 
indrettes så de trafikale behov, der knytter sig til vejen, kan løses.” 

Vi ønsker at gøre opmærksom på, at kommunen her glemmer at tage højde for de negativt 
påvirkede trafikale forhold for cyklister og ikke mindst gående på Jordbærvej. Vi indbyder hermed 
til, at kommunen ved selvsyn kan besøge Jordbærvej og se, hvordan den trafikale situation 
forværres, hvis der gives dispensation. 

Det er desuden påfaldende, at der intet står om de sikkerhedsmæssige problemer, der skabes for 
beboerne på Jordbærvej, der får lukket deres stisystem af med en vendeplads, så der dannes en 
trafikal ring rundt om ende bebyggelsen, der forhindrer gående i at passere.  

I strid med lokalplan  
Den ansøgte ændring af vejforhold er i strid med lokalplanens §4 Stk. 5. »Vej-, plads- og stiarealer 
skal udformes, så de tilgodeser alles færdsel på arealerne.« 
Vi stiller os derfor uforstående overfor, hvordan Centrer for Bygninger i høringsbrevet af 14. 
februar kan fastslå, at en vendeplads klods af eksisterende byggeri – uden etablering af fortov – 
kan være en ”sikkerhedsmæssig acceptabel løsning”. 

Cykelparkering 
Det fremgår af ansøgningens friarealtegning 9.200, at arealer udlagt til cykelparkering medregnes 
som friareal. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanens §7 stk. 1 ”Friarealet (eksklusive 
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parkerings- og tilkørselsarealer) skal være af størrelsesordenen 50 procent af boligarealer… ” eller 
med bestemmelserne i BR15. 

Parkering 
Der er planlagt med for få parkeringspladser. Kun 33 i parkeringskælder er alt for lidt til 22 
familieboliger og 134 ungdomsboliger. Studerende og unge har også biler, ligesom deres venner 
og familier og øvrige besøgende har bil. Tilmed er der i dag farlige og ulovlige parkeringsforhold på 
Rabarbervej, og alt for få parkeringspladser i området. 
Teknik- og Miljøudvalget bør på den baggrund ikke give dispensation fra lokalplanens § 7, stk. 6, 
om at parkeringsdækningen skal være i størrelsesordenen 1 p-plads pr. 100 m² etageareal. 

Det vil yderligere forværre trafiksituationen i området og forværre den planlagte ændring af 
vejudlæg, at der ikke er nok p-pladser i området. 

Risiko for spredning af stærkt forurenet jord til børneinstitutionens legeplads 

Grunden, hvor ansøger ønsker at opføre nybyggeri og parkeringskælder, er stærkt forurenet på 

vidensniveau 2. Se bilag 8 i Lokalplan nr. 424 "Grøndalvænge Allé", samt øvrige kilder nedenfor. 

Nærmeste nabo til evt. nybyggeri er en integreret institution Grøndalsvænge, Mandelvej 5, 2400 

Kbh. Nv., hvor cirka 250 børn dagligt benytter legeplads helt op af matrikel 123b. Se grafisk 

illustration på side 2 og 8. 

Mange beboere på Jordbærvej børn i institutionen. Børn er ekstra sårbare overfor forurenet jord. 

Miljøstyrelsen fastslår, ”at små børn har en tendens til at proppe alt i munden; jord, beskidte 

fingre, legetøj og meget andet. Samtidig er små børn særligt følsomme over for nogle af de mest 

almindelige stoffer, som jorden er forurenet med. Det skyldes, at børn stadig er under udvikling og 

har et langt liv foran sig.” 

Københavns Kommunes Miljøkontrol har kontrolleret hele matriklen, herunder specifik det 

område, hvor ansøger vil opføre nybyggeri. Miljøkontrollen konstaterer, at området er forurenet 

pga. mangeårig industri og fabriksvirksomhed på grunden. Se brevet fra Miljøkontrollen af 9. marts 

2006, der skriver, at "der på arealet er en jordforurening af en art og en sådan koncentration, at 

forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø". 

Jorden under vores boliger er ejet af AKB København, og er ligeledes forurenet, og bl.a. derfor er 

der netop ikke opført kældre under vores boliger, men i stedet udlagt lagt 50 cm ren jord ovenpå 

forurenet jord.  

SPØRGSMÅL: 

På matrikel 123b findes tungmetaller, tjærestoffer, olieforurening, herunder olie i det primære grundvand, 

fastslår Miljøkontrollen (TMF) i notat af 18. maj 2016 og konkluderer: ”Ved byggeri med kælder over 

grundvandsforureningen skal der foretages oprensning af forureningen”. Kilde: 

http://www.blivhoert.kk.dk/sites/default/files/svar/materiale/Bilag%207%20.pdf 

http://www.blivhoert.kk.dk/sites/default/files/svar/materiale/Bilag%207%20.pdf
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- Udgravning til kælder under nybyggeri kan således ikke påbegyndes, før der er sket oprensning af 

forureningen. Fastholder TMF stadig dette? 

- Hvordan vil TMF sikre, at Miljøkontrollens klare vurdering efterleves, således at der skal foretages 

oprensning af forureningen, inden udgravning og byggeri påbegyndes?  

- Hvordan og hvornår vil kommunen sikre, at ansøger sørger for, at der foretages oprensning af 

forureningen? 

- Hvordan stiller TMF sig overfor, at der intet sted i byggeansøgningen er taget højde for ovenstående? 

 

 

På baggrund af ovenstående ønsker vi svar på flg. spørgsmål: 

1) Hvordan vil kommunen som myndighed sikre, at forurenet jord ikke spredes til de 

omkringliggende grunde, herunder især børnehaven, hvor 250 børn dagligt befinder sig 

klods op af en kommende byggeplads og udgravning til parkeringskælder?  

2) På hvilken måde har kommunen sikret sig, at byggeansøgningens planlagte 

parkeringskælder ikke graves, hvor der i dag er nedgravet olietanke, samt andre livsfarlige 

kemikalier mv.? 

3) Hvilke konkrete forundersøgelser, analyser og tiltag har kommunen krævet, at ansøger 

sætter i værk ift. at undgå spredning af forurenet jord fra nybyggeri, udgravning af dyb 

parkeringskælder, til børnehavens legeplads beliggende få meter fra matrikel 123b? 

4) En frivillig forening, Vandværkets Venner, stiftet af beboere på Jordbærvej har ansøgt 

kommunen om at få lov at udlægge jord og græs på den tomme byggegrund for at 

forskønne området og skabe et rekreativt område. Efterfølgende fik de af kommunens 

Center for Miljø besked på, at det ville kræve cirka 30 jordprøver for retvisende at kunne 

vurdere forureningsgraden, men at vi kunne udlægge enten 50 cm ren jord eller fiberdug 

og 15 cm ren jord. Efter kontakt til Økonomiforvaltningen valgte Københavns Kommune 

denne løsning matrikel 123b, hvor der nu er ansøgt om nybyggeri. Spørgsmål: 

Har ansøger foretaget cirka 30 jordprøver for retvisende at kunne vurdere 

forureningsgraden? 

Hvilke konkrete prøver og analyser har foretaget på grunden? Har kommunens Center 

for Miljø/Miljøkontrol analyseret disse evt. jordprøver? 

Flere eksperter indenfor byggeri har fastslået, hvor svært det er at undgå forurenet jord hvirvles 

op og sprede til nærliggende område, når der udgraves til parkeringskælder. Derfor er det 

afgørende, at kommunen undersøger ovenstående, inden der gives evt. tilladelse til nybyggeri, 

udgravning af parkeringskælder. 

Kilder: 

Se kort her: http://www.kk.dk/artikel/jordforureningen-i-k%C3%B8benhavn  

Herunder kort over olietanke: 

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_oliekortlagte/index.php?search=Gr%C3%B8ndalsv%C3%A6nge+all

e&ejerlav=   

Kortlægningsbrev: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_kortlagtearealer/pdf/101-02881-787_38f8.pdf  

http://www.kk.dk/artikel/jordforureningen-i-k%C3%B8benhavn
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_oliekortlagte/index.php?search=Gr%C3%B8ndalsv%C3%A6nge+alle&ejerlav
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_oliekortlagte/index.php?search=Gr%C3%B8ndalsv%C3%A6nge+alle&ejerlav
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_kortlagtearealer/pdf/101-02881-787_38f8.pdf


5 
 

Brev fra Region Hovedstaden: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_kortlagtearealer/pdf/101-

02881_58e2.pdf  

 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen for boligafdelingen ”Grøndalsvænge”, AKB København. 
Kontaktperson: Sune Løvsø, tlf. 20644691. Email: sune.mathias@gmail.com  

 

BILAG 1. Høringssvar fra formand for forældrebestyrelsen for Klynge C – Brønshøj/Vanløse, hvor 

institutionen Grøndalen indgår, beliggende Mandelvej 5, matrikel 123c, som er tilstødende til den grønne 

grund på matrikel 123b. Dette høringssvar repræsenterer bekymringer delt af flere ledere og 

forældrerepræsentanter i Klyngen, under BUF, KK. Link: http://www.blivhoert.kk.dk/svar/14806   

 

BILAG 2. Høringssvar fra bygningskonstruktør Ann-Britt Landrock vedr. spredning af jordforurening ved 

nybyggeri. Herunder grafiske illustrationer og tegning af professionel grafiker Lasse Cleveland. Link: 

http://www.blivhoert.kk.dk/svar/14785  

 

BILAG 3. Kort nedenfor: Jordforurening på matrikel 123b: Status: Jordforurening V2. Kilde: 
http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?formid=tempform_897824  

 

 

 

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_kortlagtearealer/pdf/101-02881_58e2.pdf
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_kortlagtearealer/pdf/101-02881_58e2.pdf
mailto:sune.mathias@gmail.com
http://www.blivhoert.kk.dk/svar/14806
http://www.blivhoert.kk.dk/svar/14785
http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?formid=tempform_897824
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Bilag 4. Nedenfor vises, hvor kort afstand, nybyggeri og planlagte udgravning til parkeringskælder 

på forurenet grund er på børneinstitutionen ”Grøndalen”, legeplads, Mandelvej 5, 2400 Kbh. Nv. 
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Bilag 5: tegningen nedenfor viser, at ansøger vil lave ny vendeplads på selv stisystemet tilhørende 
familieboliger på Jordbærvej. Man vil altså lave vendeplads på selv grusstien - dvs. man lukker vores grussti 
og danner dermed en lukket trafikring med biltrafik rundt om den sidste boligblok og dens stier. Det er 
livsfarligt for fodgængere mv. 

 

 


