Forslag til Københavns Kommunes overførselssag

Den 9. marts 2020

Forsøgspulje til initiativer til fremme af grøn mobilitet og begrønning i København – politisk styret
Med endelig vedtagelse af Københavns Kommuneplan 2019 (2019-0302914), verdensby med ansvar,
blev det i sagen til Borgerrepræsentationen fremhævet, at der på tværs af høringssvarene er en
række temaer, der er gennemgående og fylder mest ift. kommuneplanforslaget. Det drejer sig om:
• Grønne områder
• Infrastruktur og klima
• Boliger til alle
• Befolkningsvækst og pres på byens arealer
• Kommunale anlæg
Med en øget trængsel i hovedstaden i de kommende år, og et mål i kommuneplanen om at mindske
antallet af gennemkørende biler i byen, skal der findes løsninger.
Ved et oprette en forsøgspulje til midlertidige initiativer, som kan fremme grøn mobilitet og lokal
begrønning i byen, kan vi indsamle nødvendig viden og erfaringer med nyindretning af byrum og
gader/veje. Det vil samtidig kunne reducere udslippet af CO2 og miljøskadelige partikler, samt skabe
en sundere og mere attraktiv by for borgere og mindre erhverv at leve og være i.
Forsøgspuljen skal understøtte kommuneplanen vedrørende transport og grøn mobilitet og skabe
erfaring med henblik på at undersøge effekten af nye, grønne tiltag i praksis, som f.eks.;
• midlertidig omlægning af en gade, med reduceret trafikbelastning til følge
• etablering af grønne gader, evt. f.eks. ved ensretning og ved at omdanne p-pladser til fordel for
grønne opholdsrum, cykelparkering, bycykler og delebiler med fast stamplads mv.
Der er allerede erfaringer fra arbejdet med omlægning af f.eks. Guldbergsgadekvarteret på Nørrebro
Klimakvarter på Østerbro og der arbejdes lige nu med en plan for mindre biltrafik i Middelalderbyen,
Indre By. I alle tilfælde har der været en stor borgerinvolvering
Puljen foreslås administreret af politikerne til mindre lokale projekter, i tæt fællesskab med lokale
borgere og erhverv. Her kan miljøpunkterne være med til at mobilisere lokal opbakning til
projekterne, f.eks. ved at afholde arrangementer om grøn mobilitet, planteworkshops mv. for
beboere og erhverv.
Ved at fremme små forsøg, kan der arbejdes med at udvikle og afprøve lokale løsninger, inden et
større samlet projekt etableres. Det forventes samtidig at kunne etableres hurtigere, hvis en del af
puljen bydes ud, som man har gjort det med puljen for ”Nyt liv til jeres gård”.
Skanderborg Kommune har i flere år arbejdet med politisk styrede projekter sammen med lokale
borgere og interessenter, kommune 3,0:
https://www.ftf.dk/fileadmin/Bruger_filbibliotek/MED/MED_konference_2017_Skanderborg.pdf
Økonomi
Der anmodes om en forsøgspulje fra overførselsmidlerne på 3-5 mill. kr.
Har I spørgsmål er i velkommen til at kontakte os, via Marianne.spang@a21.dk, mobil 29110030.
Af Miljøpunkterne på Østerbro, centerleder Sara Jörn, Amager, centerleder Dorte Grastrup-Hansen
og Indre By & Christianshavn, centerleder Marianne Spang Bech

