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Indledning 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har med årsplan for det lokale miljøarbejde i 2021 (med et perspektiv 
frem til og med 2022) skitseret en række projekter i de to bydele Indre By og Christianshavn. Kommunika-
tion, synlighed og netværk indgår som en naturlig del af hver af de fire temaer herunder bistand til lokalud-
valg og arbejdsgrupper i form af høringssvar og faglige input inden for de fire temaer. 
 

Projekterne omhandler indsatser inden for områderne: 

1. Mere genbrug og lokaliteter til sortering  

2. Grøn by, klimatilpasning, bæredygtighed  

3. Renere luft i byen og mindre CO2 

4. Mindre støj i byen  
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1. Mere direkte genbrug og sortering 

 
 

1.1 Mere direkte genbrug og mulighed for sortering 
 

Formål: At understøtte muligheder for flere lokaliteter til at sortere 
og genanvende affald sammen med borgere og erhverv. At motivere 
til at flere borgere kender til muligheder for at sortere affald til gen-
brug og direkte genbrug og herigennem få gjort op med smid-væk-
kultur og henkastet affald.  

Det vil vi opnå ved at: 
 
1.2.1 Støtte op om etablering af flere lokaliteter til sortering af affald til genanvendelse i Indre By og 
på Christianshavn.  

Succeskriterier:  

• Understøtte Københavns Kommunes arbejde med at etablere sorteringspunkter eller lignende i det 
offentlige rum, hvor beboere ikke har plads til sortering af affald til genanvendelse i egen baggård.  

• Holde minimum 2-3 affaldsvandringer og/eller temaaftner for lokale og beboerforeninger i ud-
valgte kvarterer, om muligheder for at sortere affald til genanvendelse, og kapacitet, lokalt i Indre 
By og på Christianshavn. Herunder se på ”affaldsruten” fra hjem til sorteringspot  

• Sammen med lokale borgere pege på lokaliteter til at sortere affald til genanvendelse i op til 8 kvar-
terer i Indre By og på Christianshavn, som endnu ikke har adgang til lokal sortering. Forventes at 
involvere studerende til udvikling af digitalt værktøj til at udpege lokaliteter  
 

• Formidle, inspirere til og vejlede om andre muligheder for at sortere affald i de to bydele, hvor der 
ikke er plads, herunder multifunktionelle løsninger for både grønt og skraldesortering, fællesgårde, 
byttefællesskaber, bytteskabe og ”hvad-kan-det blive-til” med afsæt i eksisterende løsninger og vi-
den indsamlet på affaldsvandringer/temaaftner.  

 
Periode: 2021 
 

Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektleder Marianne Spang Bech 
 

Ressourcer/økonomi: KK, Miljøpunkt, studerende, lokaludvalg, frivillige, studerende  
Interessenter: Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Miljøgruppen, Københavns Kommune, 
TMF, ejer-, lejer- og beboerforeninger, Amager Ressourcecenter (ARC) og Vestforbrænding  
 
1.2.2 Indsamle og sætte fokus på henkastet affald og producentansvar I Indre By og på Christianshavn   
 

Succeskriterie:  

• Planlægge, formidle og afholde en årlig oprydningsdag i to bydele sammen med lokale og interesse-
rede samt følge op på udvikling i mængde, type og producenter af affaldet.  

 

Periode: Oprydningsdagen holdes i begge bydele, så vidt muligt samme dag i marts eller primo april 2021 af 
hensyn til ynglende fugle.  
 

Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektmedarbejder 
 

Ressourcer/økonomi, ud over Miljøpunktet: Miljøgruppen, Danmarks Naturfredningsforening, UngEnergi, 
Frivillige, studerende og øvrige timeansatte i Miljøpunktet.  
 

Interessenter/netværk: UngEnergi, som kan bistå med bæredygtig formidling og oprettelse af miljøgrupper 
på gymnasier og ungdomsuddannelser i bydelene.  Frivillige, studerende, udvalgte gymnasier og ungdoms-
uddannelser, DN og andre miljøorganisationer, Københavns Kommune (TMF, BUF)  
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2. Grøn By, klimatilpasning og bæredygtighed 

 

 

2.1 Grøn by, grønne facader og byrum og dets betydning for sundhed og 

lokal livskvalitet 
 

Formål: Gennem understøttende projekter at få bydelenes borgere og 

erhverv til at skabe og opleve værdien af eksisterende og ny lokal byna-

tur, grønne opholdsrum og bydelsrum. Det vil vi opnå ved at: 

 

2.2.1 Informere og vejlede om ikoniske træer, partnerskabstræer, og etablering af grønne facader mm.  

Succeskriterier:  

• Formidle mulighed for at får partnerskabstræer og udpege ikoniske træer, Københavns Kommune, 
samt øvrigt inspirationsmateriale, fakta samt gode historier om facadebeplantning, fortovshaver, 
grønne tage og lignende via hjemmeside og Facebook, boligforeninger og lokaludvalg, via ”mund-til-
mund”  
 

• Holde temaaften/tur/torvedag om at anlægge, passe og pleje grønne facader og tage  
 

 

Periode: 2021 
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektmedarbejder, Peder Clement og Jann Kuusisaari. 
Ressourcer/økonomi: Bistand fra frivillige, studerende og øvrige timeansatte i Miljøpunktet  
Interessenter/netværk/partnerskaber: Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Københavns 
Kommune, studerende, private aktører, ejer-, lejer- og beboerforeninger. 
 
2.2.2. Lave 1-2 lokale, grønne byrum, som led i mindre biltrafik i Middelalderbyen og på Christianshavn 
Succeskriterier:  

• I samarbejde med interesserede lokale borgere, erhverv, Københavns Kommune og studerende, 
finde og udvælge konkrete lokaliteter til Bynaturrum 1-2 steder herunder lave aftale om arealrådig-
hed, herunder søge om støtte og midler til at anlægge bynaturrum  

• Sammen med lokale og studerende medvirke til at udvikle et koncept omkring et lokalt bynaturrum, 
lommepark, plantebede og lignende. Disse må, om muligt, også gerne rumme mulighed for ophold, 
cykelparkering, affaldssortering og andre ønsker fra de lokale beboere og erhverv.  

• Anlægge, passe og pleje disse bynaturrum, fortovshaver, facadebeplantning og lignende, gerne med 
mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR) eller genanvende regnvand  

• Samle erfaringer og formidle resultatet af konceptet ”bynaturrum” til inspiration til andre lokale 
bydele, herunder indsamle viden om CO2-lagrig i henholdsvis træer kontra facadeplanter  

 

Periode: 2021 
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektmedarbejder, Peder Clement 
Ressourcer/økonomi, ud over Miljøpunktet: Bistand fra frivillige, studerende og øvrige ansatte i Miljøpunk-
tet.  

Interessenter/netværk: Københavns Kommune, Miljøpunkt Nørrebro/Metroselskabet, Skolebørn og be-
mandede legepladser, Natur i Byen partnere, Nordea-fonden, andre fonde.  
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3. Renere luft i byen og mindre CO2  
 

3.1 Mindre biltrafik i Middelalderbyen og på Christianshavn skaber 

renere luft i byen og sætter fokus på sundhed og fremme af grøn mo-

bilitet og deleordninger  
 

Formål: Sætte fornyet fokus på sundhed, luftforurening og muligheder 

for mere grøn mobilitet og deleordninger – og hvilke virkemidler der har 

betydning for en adfærdsændring. Det vil vi opnå ved at:   
 

3.2.1 Måling af og dialog om luftkvalitet, sundhed og virkemidler til mere grøn mobilitet 

Succeskriterier: 

• Lave luftmålinger ved 6 lokaliteter med fokus på erhvervstrafik og dens betydning for luftkvaliteten i 
bydelene; H. C. Andersens Boulevard (kilde; erhvervstrafik), Nørreport st. (kilde; lastbiler og busser), 
Øster Farimagsgade (Skolebørn), Gammelholm (baggrundsmåling i baggård) samt ved Christians-
havns Torv og på Prinsessegade (kilde: last- og varebiler)  

 

• Indsamle øvrige data om udviklingen i forureningskilder, efter skærpede krav til filtre på last- og va-
rebiler i byen, nyt om brændeovne mv., samt analysere resultater af målinger og data, samt rappor-
tere og formidle resultater og videre anbefalinger  

 
 

Periode: Indsamling af data fra marts til august 2021.  
Projektledelse/kompetencer: Miljøpunktet, projektleder Marianne Spang Bech 
Ressourcer/økonomi:  I samarbejde med studerende og frivillige.  
Interessenter/netværk: Repr. fra Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Miljøgruppen Christi-
anshavn, Øster Farimagsgade Skole, Københavns Kommune, universiteter, Copenhagen Solutionslab m.fl. 
 

3.2.2    Lave forsøg med dele-ordninger for emissionsfrie transportmidler til erhverv  

Succeskriterier: 

• I samarbejde med Københavns Kommune, interesserede erhverv, organisationer og studerende 

tage initiativ til samarbejde og forsøg om grøn varelevering med ladcykler i kvarteret ved Frederiks-

borggade/Torvehallerne  

• I samarbejde med erhvervsorganisationer i Indre By holde et opstart- og procesmøde om mulighe-

der og udfordringer om grøn varelevering i Indre By sammen med erhverv og netværk inden for 

grøn mobilitet, ladcykler m.fl.   

• Samle viden om effekt af forsøget, samt formidle resultater om virkemidler for at opnå grøn varele-
vering  

 

Periode: 1.-3. kvartal 2021 
 

Projektledelse/kompetencer: Miljøpunktet, projektmedarbejder, studieprojekt 

Ressourcer/økonomi: sammen med studerende og frivillige 

Interessenter/netværk/partnerskaber: Indre By Lokaludvalg, TMF, KBH Commerce & Culture (KCC), Cyklist-

forbundet, Bicycle Innovationlab, erhverv, repræsentanter for ladcykler, deleordninger m.fl. 

 
3.2.3 Dialog/debatmøde om en hurtigere omstilling til grønnere mobilitet, trafikøer mv. 

Eventuelt afholde et dialogmøde i september/oktober sammen med Indre By Lokaludvalg og Christians-

havns Lokaludvalg, om mulige virkemidler for en hurtigere omstilling til grønnere mobilitet i de to bydele, 

om trafikøer og Lynetteholm - med politikere, erhverv, interesseorganisationer, borgere, netværk og fagfolk  
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     4. Mindre støj i byen 
4.2 Mindre støj og vibrationer fra kilder til støj i byen  
 

Formål: At skabe opmærksomhed om behovet for stille steder i 

byen, de sundhedsmæssige effekter af støj og vibrationer samt 

afdække og formidle alternative løsninger til støjende adfærd, 

der på sigt kan føre til en adfærdsændring.  Det opnås ved:  

 

 
 

 

4.2.1 Fokus på de mange kilder til støj i byen og muligheder for at forebygge og regulere  
       Succeskriterier:  

• 4-6 møder med støjnetværk, herunder faglig bistand ift. lokale udfordringer med støj i Indre By og 
på Christianshavn  

• Med studerende måle støj og gerne vibrationer, i 1-2 kvarterer med støjende aktiviteter i Indre By.  
Måling af lavfrekvent støj forudsætter adgang til en støjmåler, som kan måle lavfrekvent støj, 10Hz. 
Områderne udvælges med lokaludvalg og der måles både indendørs og udendørs  

• Sammen med støjnetværket samle resultater af undersøgelserne, analysere og formidle endelige 
resultater og videre anbefalinger til begge lokaludvalg, kommune samt formidle offentligt  

 

      Periode: Hele 2021 

      Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, projektleder Marianne Spang Bech  

      Ressourcer/økonomi: Frivillige og studerende, gerne fra DTU  

      Interessenter/netværk: Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune,  

      Delta Akustik (Statens referencelaboratorium), DTU, studerende, støjnetværk og erhvervsaktører 
 

 
4.2.2 Dialog, debat og synlighed omkring kilder til støj i byen og muligheder for at forebygge  

       Succeskriterier: 

• Organisere 1-2 dialogmøder med støjnetværket, Rådet for bæredygtig trafik og vigtige erhvervsak-
tører/organisationer, repræsentanter fra Indre By og Christianshavns lokaludvalg - om forebyg-
gende tiltag, herunder præsentation af resultater fra indsats 4.2.1 og dialog om alternative løsnin-
ger  

 

       Periode: Forår/efterår 2021 

       Projektledelse/kompetencer: Miljøpunkt, Projektleder Marianne Spang Bech 

       Ressourcer/økonomi:  Frivillige, studerende og netværk  
 

       Interessenter/netværk: Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune,  

       Rådet for bæredygtig trafik, Delta Akustik (Statens referencelaboratorium), DTU, studerende,  

       støjnetværk og erhvervsaktører 
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Budget for driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og aktiviteter i års-
plan for det lokale miljøarbejde i 2021  
 

Tema/indsatsområde Aktiviteter Budget pr. år. * 

0. Basal drift, høringer, årsplan, forbe-
redelse af projekter og løbende sam-
arbejde og sparring til lokaludvalg og 
lokale.  

Husleje, varme, løn til adm., 
regnskab, IT, hjemmeside mv. 

701.600 kr.  

1. Renere luft i byen og mindre CO2 -
inkl. formidling, synlighed og netværk 

Primært lønudgifter ifm. de 
enkelte projekter 

174.700 kr. 

2. Mindre støj i byen - 
inkl. formidling, synlighed og netværk 
 

Primært lønudgifter ifm. de 
enkelte projekter 

200.000 kr. 

3. Grøn by, klimatilpasning, bæredyg-
tighed - inkl. formidling, synlighed og 
netværk 

Primært lønudgifter ifm. de 
enkelte projekter 

200.000 kr. 

4. Mere direkte genbrug og sortering - 
inkl. formidling, synlighed og netværk 
 

Primært lønudgifter ifm. de 
enkelte projekter 

200.000 kr. 

Driftsstøtte i alt  1.476.300 kr. 

 

Driftstilskud Budget pr. år. 

Driftstilskud Københavns Kommune 696.300 kr.  

Driftstilskud Indre By Lokaludvalg 680.000 kr.  

Driftstilskud Christianshavns Lokaludvalg 100.000 kr.  

Andre tilskud   kr.  

Tilskud i alt 1.476.300 kr.  
*Forudsætter uændret støtte i 2021 fra Københavns Kommune, Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg. 
 

Driftsstøtte og økonomi 

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er finansieret af driftsstøtte fra Indre By Lokaludvalg, Christianshavns 
Lokaludvalg og Københavns Kommune. I udvalgte projekter søges lokaludvalgets puljemidler samt hel eller 
delvis støtte fra kommunale og eksterne puljer og fonde, inden for de fire temaer. Eventuelle tilskud fra pri-
vate fonde til større enkeltprojekter vil ikke indgå i budgettet for driftstilskud fra Københavns Kommune og 
lokaludvalg, men vil skulle fremgå af budget for projekter under Fonden Miljøpunkt Indre By & Christians-
havn. 
 
Indsatserne i planen fordeles mellem de to geografiske områder Indre By og Christianshavn i forhold til 
driftsstøtten fra Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg i størrelsesordenen 6/7 og 1/7, og 
spredt ud i så mange kvarterer som muligt.  
 
 
 
 


