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Amager bliver prøveklud: De lokale skal i ly
for luftforurening
I et nyt projekt vil Miljøpunkt Amager med hjælp fra lokale designe to byrum, der skærmer Amagers beboere
for luftforurening.
AUTOMATISK OPLÆSNING
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I et nyt projekt vil 'Miljøpunkt Amager' med hjælp fra lokale designe to byrum, der skærmer Amagers beboere for luftforurening.
KØBENHAVN 5. FEB. 2021 KL. 22.11
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Journalist
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Hostende udstødningsrør plager københavnernes sundhed. Godt hver tiende
tidlige dødsfald i København er relateret til luftforurening, har forskere fra
Aarhus Universitet tidligere konkluderet.
Nu vil arkitekter, forskere og lokale aktører i et nyt projekt forsøge at gøre
noget ved problemet på Amager. Den lokale miljøorganisation Miljøpunkt
Amager er tovholder på projektet, der har fået navnet ’Thrive Zone Amager’.
Projektet skal undersøge, om man kan skabe attraktive byrum, der skærmer
mod luftforurening. Det vil de gøre ved at designe to byrum med nye ruter,
der leder væk fra veje med høj partikelforurening, og ved at bruge tæt
beplantning til at holde en del af den skadelige luftforurening ude.
Projektet er finansieret af ICLEI Action Fund, og byrummene forventes allerede
at stå færdige på Amager i juni. På kortet kan du se hvor.
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Denne illustration kan du kun se, hvis du
slår Datawrapper til under
samarbejdspartnere.

Enhedslistens plakat-smutter på
Vesterbro vækker forargelse
KØBENHAVN
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Radikale til SF: Meld ud, om I
bakker op om byggeri på Amager
Fælled
KØBENHAVN

De to områder på Amager er begge knudepunkter med høj luftforurening,
men målet er at indsamle mere detaljerede oplysninger om luftkvaliteten i
området, forklarer Dorte Grastrup-Hansen, der er centerleder for Miljøpunkt
Amager.

»De løber fra en klokkeklar
aftale«: SF sår tvivl om støtte til
byggeri på Amager Fælled
KØBENHAVN

»Vi skal på mikroskala finde ud af, hvor det er bedst at opholde sig. Med den
viden kan vi få byrummene til at lede folk i den rigtige retning«.
Zonerne skal findes ved hjælp af Googles AirView-luftmålinger, som er et kort
over luftkvaliteten i alle Københavns gader. Men for at få så præcise data som
muligt er håbet, at nogle beboere vil give dem indsigt i deres
bevægelsesmønstre ved at bære særlige sensorer. De kan måle luftkvaliteten,
hvor beboerne helt nøjagtigt befinder sig. På den måde kan de få meget
præcise tal over selv de mindste stisystemer.
ANNONCØRBETALT INDHOLD FRA TOYOTA

70 procent af os kommer til at bo i dem: Smart cities er
nøglen til bæredygtig urbanisering
Læs mere

Det er en god her og nu-løsning, mens vi
arbejder på højtryk politisk for at få
begrænset brugen af fossildrevne
køretøjer
Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester i
København
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Håb om lokal opbakning
Der er generelt et stort fokus på borgerinddragelse i Thrive Zone Amagerprojektet. De håber, at de lokale vil byde ind med idéer, når projektet for alvor
kommer i gang. Projektet vil munde ud i nogle fysiske installationer, men det
er endnu uvist hvilke. Der kan blive tale om alt fra grønne parker til optegnede
ruter, der kan få folk til at bevæge sig væk fra de mest forurenede strækninger.
»Vi begynder på Amager, men bliver det en succes, håber vi, at idéerne kan
udbredes til resten af byen og på sigt også internationalt«, siger centerleder
for Miljøpunkt Amager Dorte Grastrup-Hansen.
Teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL) er også
begejstret for projektet, fortæller hun i en pressemeddelelse.
»Det er helt afgørende, at vi skaber en by, hvor det ikke er skadeligt at række
vejret«.
Hun understreger dog, at byrummene ikke skal være en erstatning for et
opgør med de kilder, der forurener byen i første omgang.
»Det er en god her og nu-løsning, mens vi arbejder på højtryk politisk for at få
begrænset brugen af fossildrevne køretøjer«.
GIV ARTIKLEN VIDERE

Som Politiken-abonnent kan du ubegrænset dele artikler med
dine venner og familie.
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Lokalplanen for Stejlepladsen er
vedtaget
NYHEDER
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Nye afsnit hver mandag-fredag
Din daglige nyhedspodcast, hvor vi sætter lyd til én særligt
udvalgt historie.
Lyt nu
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Folkevandring
på Amager:
Mens resten af
storbyen er
lukket ned
peaker
Copenhill
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Tivolis
byggeplaner
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se ud
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Ekspert: Lars Løkke kan få
et problem i Rigsretten

Hun er lige nu på jagt efter
coronavirussens oprindelse

DANMARK

1 TIME SIDEN

Studerende: »Den
seksuelle udfarenhed er
noget, vi lærer«

Natten til mandag skrives der
historie: »Uanset hvordan man
vender og drejer det, så vil
kvinder være bagud fra start«

DEBATINDLÆG

3
4

Lasse Foghsgaard: 70.000
mennesker har i forsøg
modtaget en coronavaccine,
og ikke én person er blevet
indlagt. Læs lige den sætning
en gang til
VIDEN

1 TIME SIDEN

»En knytnæve af en
roman«: Forfatter fik 44
afslag. I dag må forlagene
ærgre sig

Jurist og forfatter: Her er
højrefløjens fem dårligste
argumenter i forsvaret for
Støjberg

BØGER

2 TIMER SIDEN

Dødssyge børn med
infektioner er forsvundet fra
landets hospitaler: »Det er
virkelig bemærkelsesværdigt«
SUNDHED

Hankatten mindes alle de
piger, som har fældet
glædestårer, når han har
knappet deres bluser op

To unge kørte galt i nat og
trillede rundt flere gange: 19-årig
erklæret død på stedet

Dødssyge børn med
infektioner er forsvundet
fra landets hospitaler:
»Det er virkelig
bemærkelsesværdigt«

2 TIMER SIDEN

SKØNLITTERATUR

»En knytnæve af en roman«:
Forfatter fik 44 afslag. I dag må
forlagene ærgre sig

SUNDHED
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Bilister smutter over
ubevogtet grænse om
natten: Gambling med
folkesundheden, mener
professor

Nye tal: Mutationen er
»jokeren i vores
epidemihåndtering. Den vil
tage over«

2 TIMER SIDEN

SUNDHED

Nekrolog: Hans berømmelse
hviler på de film, han
foragtede

REJSER
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Historie: Den
Sorte Død var
meningsløs, men
lagde
grundstenene til
en ny tid.

Pizza marinara
på menuen! 5
italienske
fuldtræffere fra
restaurant Surt
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Kampagnetilbud
i weekenden:
25% rabat på
WAWA børnetøj økologisk, dansk
design og god
kvalitet

POLITIKEN PLUS

Nyhed: Få 1550% rabat hos
ØNSK Kaffe med
Politiken Plus
Rabataftaler
Bæredygtig, økologisk og
friskristet kaffe fra ØNSK –
fås som kaffebønner eller
bionedbrydelige
kaffekapsler. Som noget
helt nyt får Politikenabonnenter rabat i ØNSKs
webshop.

Se mere og få din rabatkode

Find rabatkode
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u sandheden om Tibetsagen?
4. februar: Coronaskole:
5. februar: Får
Hvem
vi nu
taber
3. sandheden
februar:
vi på Årgang
gulvet?
om Tibetsagen?
Kendt:
4. februar:
Smil til kameraet,
Coronaskole:
det Hvem
går ikke
taber
vækvi på gulvet?
3. februar: Årgang Kendt: Sm
32:30

Hvorfor stoppede politiet fredelige
demonstranter, da Kinas præsident Hu
Jintao besøgte Danmark i 2012? Det
har Tibetkommissionen brugt !ere år
på at "nde ud af. Men der er stadig ikke
et klart svar på, hvem der gav
betjentene den ulovlige ordre. I dag
skal en af sagens hovedpersoner
afhøres igen. Spørgsmålet er: Kommer
sandheden nu endelig frem?

31:05

På mandag vil 325.000 0. til 4. klasses
elever igen komme i skole. Det er
tiltrængt, for undersøgelser viser, at
børnene tager skade af hjemmeskolen.
De trives ikke, og de lærer mindre. Men
hvor galt står det til derude på
børneværelserne? Kan børnene
indhente det, de har tabt? Og hvad
med de store elever, efterskoleleverne
og dem på erhvervsskoler og
gymnasier?

24:22

Hver gang TV2 besøgte børnene fra tvprogrammet Årgang 0, kiggede en
million danskere med. Men det er ikke
alle børnene fra programmet, der i dag
er glade for, at deres forældre gjorde
dem til tv-stjerner. Det har ikke
forhindret TV 2 i at lave en ny sæson af
programmet med børn født i 2020.
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SENESTE NYT
Hun er lige nu på jagt efter
coronavirussens oprindelse
1 TIME SIDEN

Anmelderrost
forfatter:
»Kapitalismen
er en massakre.
Men vi er
levende, og vi
kan ende
kapitalismen«
BØGER

CORONAVIRUS

Hun er lige nu
på jagt efter
coronavirussen
s oprindelse

Natten til mandag skrives der
historie: »Uanset hvordan man
vender og drejer det, så vil
kvinder være bagud fra start«
1 TIME SIDEN

Politivold,
militærkup og etnisk
undertrykkelse: Biden
kalder til kamp for
demokratiet og vil
have USA's allierede
med
Præsident Biden og udenrigsminister Blinken
lægger op til at være en slags ’demokratiske høge
2.0’, der vil udfordre Vladimir Putin om
menneskerettigheder og Ukraine, forventer
ekspert.
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Jurist og forfatter: Her er
højrefløjens fem dårligste
argumenter i forsvaret for
Støjberg
2 TIMER SIDEN

To unge kørte galt i nat og
trillede rundt flere gange: 19-årig
erklæret død på stedet
2 TIMER SIDEN

»En knytnæve af en roman«:
Forfatter fik 44 afslag. I dag må
forlagene ærgre sig
2 TIMER SIDEN

»Ned med militærdiktaturet«:
Største protest mod militærkup i
Myanmar
3 TIMER SIDEN

Hanne droppede Rigshospitalet:
»Jeg havde hørt alt for mange
ulykkelige historier om folk, der
ventede på at få en ny nyre der«

VIDEN

3 TIMER SIDEN

Forening til patienter: Skift
hospital, hvis du hører til Riget
og skal have ny nyre
3 TIMER SIDEN

Studerende: »Den seksuelle
udfarenhed er noget, vi lærer«

CORONAVIRUS

Natten til
mandag skrives
der historie:
»Uanset
hvordan man
vender og
drejer det, så vil
kvinder være
bagud fra start«
NFL

CORONAVIRUS

De første vaccinedoser
fra AstraZeneca
kommer i dag, og
snart følger mange
flere
SUNDHED

3 TIMER SIDEN

Testkrav og ti dages isolation ved
indrejse gælder fra søndag
4 TIMER SIDEN

LÆS SENERE

Live: Antallet af covid-19
arbejdsskader stiger markant
Lasse Foghsgaard: 70.000 mennesker
har i forsøg modtaget en
coronavaccine, og ikke én person er
blevet indlagt. Læs lige den sætning en
gang til

Bilister smutter
over ubevogtet
grænse om
natten:
Gambling med
folkesundhede
n, mener
professor
REJSER
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»En knytnæve af
en roman«:
Forfatter fik 44
afslag. I dag må
forlagene ærgre
sig

Læs brevet fra de 701
forskere: Politikerne
bør behandle
klimakrisen med
samme alvor som
covid-19
DEBATINDLÆG
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Regeringen viste
mod i coronakrisen.
Nu ønsker 701
forskere det samme
for klimaet

BØGER

Hanne droppede
Rigshospitalet: »Jeg
havde hørt alt for
mange ulykkelige
historier om folk, der
ventede på at få en ny
nyre der«
SUNDHED
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Forening til
patienter: Skift
hospital, hvis du
hører til Riget og
skal have ny nyre

Amager bliver
prøveklud: De lokale
skal i ly for
luftforurening
KØBENHAVN
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CORONAVIRUS

Det utænkelige
er sket: Verdens
første by med
flokimmunitet
oplever ny
voldsom
coronaepidemi
VIDEN
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