
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

I et nyt projekt vil 'Miljøpunkt Amager' med hjælp fra lokale designe to byrum, der skærmer Amagers beboere for luftforurening. 
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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.

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.

»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.

Håb om lokal opbakning
Der er generelt et stort fokus på borgerinddragelse i Thrive Zone Amager-
projektet. 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«.
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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?
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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.
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Hver gang TV2 besøgte børnene fra tv-
programmet 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.

3. februar: Årgang Kendt: Smil til kameraet, det går ikke væk 3. februar: Årgang Kendt: Smil til kameraet, det går ikke væk
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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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