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Populære byrumsforsøg
giver – lidt – renere luft
Projektet Thrive Zone Amager, der sætter fokus på luftforurening, nærmer
sig afslutningen. Med tre testbyrum har det været undersøgt, hvordan man
kan minimere den grad af luftforurening, københavnerne udsættes for
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Pilotprojekt med midlertidige byrum viser, hvordan
begrønning kan mindske
den mængde af forurenende partikler, folk på gaden
bliver udsat for.
I februar efterlyste miljøprojektet ‘Thrive Zone
Amager’ viden om borgernes færden i Ørestad og på
Islands Brygge. 739 borgere tog imod opfordringen og
udfyldte et ganske omfattende onlinespørgeskema
om deres færden på Islands
Brygge og i Ørestad – med
fokus på deres brug og oplevelser af de forskellige byrum i de to bydele.
Formålet med undersøgelsen var at indsamle
viden om, hvordan byens
rum indgår i folks hverdag,
hvad der er vigtigt for folk,
og hvor der er udfordringer.
Indsigterne indgik i udviklingen af tre midlertidige
testbyrum, som blev placeret to steder i Ørestad og på
Bryggen ud til Artillerivej
i den grønne kile mellem
statsministervejene. Placeringen på Bryggen var et
helt bevidst valg af et sted,
hvor folk ikke i forvejen typisk søger hen eller opholder sig. Testbyrummet bestod af en grøn plantevæg
mod Artillerivej og nogle
siddemuligheder. På begge
sider af plantevæggen var
placeret sensorer, der målte
luftkvaliteten.

Rygere sorteres fra
Projektets
dataekspert,
Rasmus Reeh fra Urban
Digital, fortæller til Bryggebladet, at det lykkedes at
få brugbare data med små,
men signifikant positive resultater. Luftforureningen
målt ud fra fine partikler
(PM2.5) blev reduceret 3-5
procent afhængig af tyk-

kelsen af beplantningen. En
beskeden reduktion, men
dog opnået blot ved en smal
beplantning.
En noget større reduktion
på 12-13 procent blev målt
ved testbyrummet i Prismehaven i Ørestad. Her bestod
byrummet af en dome, som
man kunne gå ind i. Det er
jo rart at vide, at man indenfor er noget beskyttet mod
den udendørs luftforurening. Rasmus Reeh fortæller dog, at de små ultrafine
partikler også trænger ind i
bygninger.
Måling af luftforurening
er i øvrigt en kompliceret
sag. Når man går på gaden,
kan luften pludselig blive
forpestet af en gammel lastbil eller måske en gravemaskine, der arbejder nogle
timer. Disse kortvarige
forureninger er ikke nødvendigvis udtryk for den generelle gennemsnitlige luftforurening et givent sted.
Ifølge Rasmus Reeh var installationen ved et busstoppested tæt på Fields et populært sted at ryge, hvilket
naturligvis var en betydelig

fejlkilde, der skulle frasorteres i resultaterne. Vejret
spiller også en stor rolle.
Ikke overraskende hjælper
kraftig vind med at forbedre luftkvaliteten. Regn bidrager også til at rense luften, oplyser Rasmus Reeh.
Begge dele – kan man jo så
glæde sig over – findes i rigelige mængder på Amager
i denne årstid.

Thrive Zone Amagers
resultater blev præsenteret ved et borgermøde i Ørestad 25.
november. Resultaterne
vil også kunne findes
på Miljøpunkt Amagers
hjemmeside, hvor der
endvidere ligger links til
forskelligt materiale om
luftforurening.

Byrum lever videre på
Kigkurren
Thrive Zone Amager har
været forankret hos Miljøpunkt Amager, og her ses
projektet som en stor succes.
– Det er på kort tid lykkedes at skabe tre pilotprojekter, som har skabt nye
vellykkede byrum, og som
de lokale har ønsket at bevare. Eksempelvis har GF
Ørestad City været så begejstrede for projektet, at
de har købt domen i Prismehaven, så den kan blive stående. Og Buslet ved Fields
er blevet købt af Fællesskab
Kigkurren, så begge domer

kan blive på Amager. Det er
vi særligt glade for i Miljøpunkt Amager. Derudover
har vi haft et rigtig godt
samarbejde med lokale
parter både i opstarts- og
byggefasen og ikke mindst
i vores Advisory Board,
udtaler centerleder Dorte
Grastrup-Hansen.
Thrive Zone Amager har
observeret, hvorledes byrummene er blevet brugt.
Ved Artillerivej blev de nye
siddemuligheder brugt i
høj grad – over halvdelen
af brugerne valgte at sidde
ved installationen mod 35
procent ved en nærliggende
offentlig legeplads og kun 7
procent i resten af den grønne kile. Byrummet tiltrak
ikke alene målgruppen,
som var små børn og deres
forældre, men også større
børn, teenagere og unge.

Fra august til oktober
skærmede en plantevæg
brugere af et nyt, men
midlertidigt opholdsrum ved den grønne kile
fra luftforurening fra
Artillerivej.

