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VORES VISION
I 2015 ER KØBENHAVN MED RETTE
KENDT SOM DEN AF VERDENS
HOVEDSTÆDER, DER HAR DET BEDSTE
STORBYMILJØ. KØBENHAVN ER BLEVET
VERDENS MILJØMETROPOL
OG HAR DERMED BEVIST, AT
MILJØHENSYN GIVER EKSTRA DYNAMIK
I BYUDVIKLINGEN. KØBENHAVNERNE
OG DERES GÆSTER KAN MÆRKE OG SE
FORBEDRINGERNE, SAMTIDIG MED AT
BYEN TAGER AKTIVT MEDANSVAR FOR
DEN GLOBALE MILJØUDVIKLING.

H

er i 2007 markerer København sig allerede som

Københavnerne skal være stolte af at bo i deres by, fordi

Europas miljøhovedstad. Med dette miljøudspil vil

de værdsætter et godt miljø i København og globalt, og

København vise globalt lederskab på miljøområdet. Fordi

fordi de kan se, at de og København bidrager til det. Alle

det er nødvendigt for et godt liv, fremtidige generationer

kan bidrage med stor t eller småt. Og alle, der gør en

og dyrelivets overlevelse. Og fordi København kan gøre

forskel, anerkendes for det.

en effektiv global forskel ved at gå foran med et godt
eksempel.

København skal være en hovedstad, som tiltrækker erhvervsliv, fordi virksomhederne og deres medarbejdere

Vi sætter et mål for en udvikling frem til 2015, fordi vi

gerne vil være en del af en miljøsucces i et vækstområde.

ønsker, at København skal være et eksempel til inspiration. København skal vise andre, hvordan et grønnere

Verden skal komme til København for at se, hvordan

bymiljø i praksis fører til et bedre liv. Til gavn for byernes

man laver moderne miljøpolitik i det 21. århundrede.

og verdens borgere. Til gavn for nuværende og kom-

København skal være en hovedstad, hvor byens besø-

mende generationer.

gende oplever et grønt og sikker t bymiljø og rejser hjem
med en forståelse af, hvordan miljøhensynet i praksis kan

København skal være en af de storbyer i verden, som er

understøtte en dynamisk byudvikling.

længst fremme med miljøinitiativer inden for alle felter.
Miljø skal i endnu højere grad end i dag være bærende

Vi vil nytænke miljøpolitikken, gøre København til et

for Københavns kultur, byliv og identitet.

endnu bedre sted at være og sætte Miljømetropolen
København på verdenskor tet.

København skal være en storby, der i praksis ånder og
lever på grund af miljøhensyn, ikke på trods af miljøhen-

Det er vores vision.

syn. Kommunen skal gå foran. Og københavnerne skal
gennem en daglig indsats bidrage aktivt til at forbedre

Københavns Kommune

miljøet.

Teknik og Miljøfor valtningen

HANDLING

V

isioner kræver handling for at blive til realitet. Køben-

en dag ville kunne bade - eller fiske torsk - i Københavns

havn har allerede vist sin evne til at sætte handling

Havn, ville de fleste nok have rystet på hovedet.

bag ord. København er en by i meget positiv udvikling.
Økonomisk vækst følges med kvar terløft og endda helt

Ambitiøse visioner kræver ambitiøs handling, men vi har

nye kvar terer. Samtidig er København en markant storby

et godt udgangspunkt. København har før gået foran. Nu

på miljøområdet - og københavnerne er blandt de mest

vil vi tage flere og mere markante skridt til gavn for både

miljøbevidste borgere i hele verden. Udvikling og miljø går

mennesker og miljø.

hånd i hånd.
Inden 2010 vil Københavns Kommune have truffet beslutKøbenhavn er kendt for vindmøllerne på Middelgrun-

ning om mindst 10 stjerneinitiativer. Det vil sige markante,

den lige uden for Københavns Havn. Vi har et af verdens

retningsgivende og konkrete forbedringer af det køben-

største fjernvarmesystemer, som 97 % af husstandene er

havnske miljø.

koblet til. Overskudsvarmen fra elproduktionen anvendes
til varme i stedet for at blive sendt ud i havnen. Herved

Store københavnske miljøinitiativer er ikke nye. For eksem-

udnyttes energien dobbelt og CO2-udledningen reduceres.

pel har vi besluttet at bruge først 35 mio. kr. og siden nye
75 mio. kr. til bedre forhold for cyklisterne over en fireårig

VI SÆTTER NYE AMBITIØSE OG
FORPLIGTENDE MÅL FOR 2015, OG VI
VIL SÆTTE HANDLING BAG ORDENE.
MÅLENE SKAL NÅS GENNEM HELT
KONKRETE OG MARKANTE INITIATIVER.

Siden 1990’erne har vi haft et af verdens bedste affalds-

periode. Og for nogle år siden åbnede vi det første hav-

systemer. Vi genanvender i dag ca. 90 % af byggeaffaldet og

nebad.

forbrænder ca. 75 % af husholdningsaffaldet. Energien fra
affaldsforbrænding udnyttes til elektricitet og fjernvarme.

Det nye er, at vi vil intensivere indsatsen for flere og bedre

Systemet kopieres i dag over hele verden.

miljøinitiativer betydeligt.

Trods en kraftig økonomisk fremgang har vi også formået

Stjerneinitiativerne vil samtidig blive understøttet af en

at holde vandforbruget og energiforbruget konstant. Vi

bred underskov af konkrete og effektfulde ”på jorden”-

beskytter vores drikkevand og køber stadig flere økologi-

projekter, bl.a. i den kommende Agenda 21-plan for perio-

ske fødevarer. Og hvis nogen for 10 år siden havde sagt, vi

den 2008-2011.

Arbejdet de kommende år vil være både målbar t og

VORES VISION HAR
FIRE TEMAER FOR
MILJØMETROPOLEN
KØBENHAVN:

målrettet.
Københavns Kommune vil gå forrest, men uden en aktiv
indsats fra borgere og erhvervsliv vil det ikke lykkes
at realisere visionen. Derfor vil vi inddrage borgere og
erhvervsliv i miljøpolitikken og således gøre det lettere
og mere attraktivt at bidrage til at tage hånd om miljøet i
dagligdagen.

« VERDENS BEDSTE
CYKELBY
« CENTRUM FOR VERDENS KLIMAPOLITIK
« EN GRØN OG BLÅ
HOVEDSTAD
« EN REN OG SUND
STORBY.

Vi vil se ud over kommunegrænsen. København vil i endnu
højere grad påvirke den nationale og internationale dagsorden. Vi vil arbejde for, at udfordringer og barrierer, som
ikke kan løses af kommunen alene, bliver taget til debat i
Folketinget, EU, FN og andre nationale og internationale
fora. Fordi det er nødvendigt for Københavns miljø og for
det globale miljø.
København vil også sikre, at erfaringer med kommunens
ambitiøse miljøarbejde bliver delt både nationalt og internationalt, ligesom København vil arbejde mere målrettet
sammen med andre kommuner, storbyer og regioner. Jo
flere storbyer, der stræber efter at gøre noget ekstraordinær t for miljøet, desto bedre.

VERDENS BEDSTE CYKELBY

KØBENHAVN SKAL
VÆRE VERDENS BEDSTE
CYKELBY – NÅR DET
GÆLDER OM AT KOMME
BÅDE HURTIGT OG
SIKKERT FREM PÅ CYKEL.

I de seneste år har vi bygget en ny cykel- og gangbro

let af trafikuheld har været faldende de senere år, men

over havnen, og en ny er på vej over Ågade. Der sættes

næsten halvdelen af de alvorligt tilskadekomne (fx hjer-

også mange nye cykelstativer op, og flere kampagner

nerystelse og knoglebrud) i trafikken er cyklister. Det skal

bidrager til en bedre og mere sikker cykeltrafik. Indsatsen

der gøres noget ved. Vi skal som minimum have halveret

vil for tsætte og blive intensiveret. Der vil blive endnu

antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister.

bedre forhold for cyklisterne - så endnu flere vælger at
gøre turen til uddannelsesinstitutionen eller arbejdsplad-

København tager førertrøjen – og verdens hoved-

sen til en cykeltur i Miljømetropolen København.

stæder skal kunne lade sig inspirere af verdens
bedste cykelby.

Cyklisterne bidrager allerede til at holde byens CO2udslip fra trafikken lavt sammenlignet med andre storbyer. Når vi er oppe på, at mere end halvdelen vælger
at cykle til arbejde eller uddannelsessted, kan vi spare

D

er køres i dag over 1,1 mio. kilometer på cykel i

yderligere 80.000 tons CO2 om året i den københavnske

København - hver dag. 36 % vælger i dag at tage

trafik.

cyklen til de københavnske arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. De mange cykler er formentlig allerede

De nye cyklister må gerne være bilister, der opdager de

verdensrekord og en vigtig del af Københavns profil og

mange fordele ved at cykle: ingen tidsspilde i trafikprop-

identitet.

per, bedre sundhed, mindre CO2 og billigere transpor t.
Og bedste alternativ til cyklen skal være den kollektive

Vores cykelkultur er opstået og udviklet gennem mange

trafik - som også skal forbedres. Investeringer i metro

år - godt hjulpet på vej med vedvarende satsninger på

og busfremkommelighed mv. skal sikre, at den kollektive

cykelstier, cykelruter m.m. Mange københavnere ønsker

trafik er et mere benyttet alternativ til cyklen end bilen.

sig endnu flere og bredere cykelstier, flere grønne cykelruter fri af biltrafik, grønne bølger gennem lyssignaler og

Det er også vigtigt at føle sig tryg, når man tager cyklen.

bedre cykelparkering - også på arbejdspladserne.

Særligt for de yngste cyklister og deres forældre. Antal-

MÅL FOR 2015
« MINDST 50 % CYKLER TIL ARBEJDE
ELLER UDDANNELSE I KØBENHAVN.
« ANTALLET AF ALVORLIGT TILSKADEKOMNE KØBENHAVNSKE CYKLISTER ER
MERE END HALVERET IFT. I DAG.
« MINDST 80 % AF DE KØBENHAVNSKE
CYKLISTER FØLER SIG TRYGGE I TRAFIKKEN.

CENTRUM FOR VERDENS KLIMAPOLITIK
KØBENHAVN VIL PÅTAGE SIG ET
GLOBALT ANSVAR VED AT GÅ I
SPIDSEN FOR AT REDUCERE CO 2UDLEDNINGEN. VI VIL VISE VERDEN
OG ISÆR DE ANDRE STORBYER,
AT CO 2-UDLEDNINGEN KAN
REDUCERES EFFEKTIVT, UDEN
AT DET GÅR UD OVER DEN
ØKONOMISKE VÆKST.

V

erden har brug for succes, når København i 2009

tilslutningen til fjernvarme og kraftværkernes overgang til

bliver vær tsby for FN’s klimakonference. Som vær tsby

renere brændsler, især overgangen fra kul og olie til naturgas.

skal vi gøre en betydelig indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Men vi kan og skal blive endnu bedre. CO2-udledningen fra
trafikken stiger, og der anvendes fx stadig for meget kul i

København er nået langt i indsatsen for at nedbringe CO2-

energiforsyningen i Danmark. Men en klog klimapolitik sæt-

udledningen. Hver københavner har allerede reduceret sit

ter ikke hjulene i stå. Tvær timod. Samfundet og borgerne

bidrag til den globale opvarmning fra 7 tons til 4,9 tons, altså

har mange penge og ressourcer at spare ved at handle

med ca. 2,1 tons CO2 ift. 1990 trods en forrygende udvik-

klimavenligt. Derfor tør vi godt sætte et nyt ambitiøst mål

ling i byen. Det svarer til en samlet CO2-reduktion på ca.

om at reducere CO2-udledningerne med yderligere 20 % i

25 % for hele København over 15 år. Faldet skyldes primær t

2015 ift. i dag (2005-tal). Det svarer til, at vi i 2015 vil have

reduceret udledningen med 40 % ift. 1990. Eller at hver

Kommunen skal selv gå foran med stjerneinitiativer og

københavner i 2015 ikke udleder mere end 3,7 tons CO2 i

daglig praksis. Og udbredelsen af vedvarende energi ved

gennemsnit.

brug af fx solceller, vindenergi og geotermi skal styrkes
markant.

Klima skal være en folkesag, fordi det giver langt bedre resultater end løftede pegefingre. Derfor skal der i perioden

Virksomhederne i København skal spille en mere aktiv

op til klimatopmødet i København i december 2009 gøres

rolle. De skal arbejde med energiledelse og sætte sig

en ekstra indsats for at synliggøre, hvad den enkelte borger

mål for reduktionen i energiforbruget. Mange nye kon-

og virksomhed i København kan gøre for at medvirke til at

torbyggerier har fx et stor t energiforbrug til køling. Vi vil

nedbringe CO2-udslippet.

invitere til et samarbejde om energirigtige fremtidssikrede
løsninger.

Københavns Kommune vil selv gå forrest. For eksempel skal
alt kommunalt nybyggeri være energirigtigt, ligesom det

Københavns Kommune vil i god tid forud for FN’s klima-

store potentiale for energibesparelser i det eksisterende

konference fremlægge en samlet klimastrategi for indsat-

byggeri skal udnyttes gennem energirigtige renoveringer af

sen i Miljømetropolen København frem mod 2015.

kommunens egne bygninger. Vi vil også have fokus på grøn
transpor t og på trængselsafgifter, så vi kan få nedbragt bil-

København vil gennem handling blive en drivkraft

trafikken, og på tiltag, der kan fremme den kollektive trafik.

og inspiration i kampen mod klimaforandringerne.

MÅL FOR 2015
« KØBENHAVNS CO 2-UDSLIP SKAL VÆRE REDUCERET MED MINDST 20 % IFT. I DAG.

EN GRØN OG BLÅ HOVEDSTAD
I KØBENHAVN SKAL
DER VÆRE GOD OG LET
ADGANG TIL BLÅ OG
GRØNNE REKREATIVE
OMRÅDER AF HØJ
KVALITET.

K

øbenhavnerne er vilde med det grønne og det blå.

byen. De giver mulighed for både fysisk udfoldelse, ro og

grønne forbindelser gennem byen, så det bliver lettere at

Alene Fælledparken har 11 mio. besøg om året – el-

afstresning, og mulighed for at opleve fugle og dyr.

nå det blå og det grønne. Og vi taler ikke nødvendigvis

ler tre gange så mange som Tivoli. Amager Strandpark er

om store arealer. Selv små parker på ca. 2.000 kvadrat-

efter blot én sæson blevet en publikumsmagnet. Havneba-

Forskningen for tæller os, at det grønne og det blå på

meter - svarende til en femtedel af en fodboldbane - kan

dene har for længst skrevet historie, både blandt køben-

den måde bidrager afgørende til storbymenneskets sund-

rumme mange aktiviteter og oplevelser. I de tætte bydele,

havnerne og i verden. Der er ikke mange hovedstæder,

hed og velvære. Københavnerne får det ganske enkelt

hvor der ikke er meget plads til nye grønne byrum, hand-

som kan bryste sig af at have rent vand i havnen.

bedre af regelmæssige besøg i parken, på stranden eller

ler det om at gøre de eksisterende parker bedre.

ved havnebadet.
Byens populære parker, strande og havnebade er synlige

Det grønne og det blå skal binde byen sammen

beviser på, at et godt miljø gavner menneskers daglige

En bæredygtig by er også en by i harmoni med naturen.

og skabe gode oplevelser til gavn for byens bor-

trivsel. De leverer vigtige tilbud til os, som bor i stor-

Det rene vand i havnen for tæller os, at vi er på rette vej

gere og besøgende.

med at skabe et sundt og bæredygtigt vandmiljø. Byens
træer, parker og naturområder er med til at rense luften
og skabe læ. Byens parker og naturområder rummer
desuden et rigt plante- og dyreliv og bidrager således til
byens biologiske mangfoldighed. Der skal være plads til

MÅL FOR 2015

både natur og mennesker i Miljømetropolen København.
Vi ved, at travle bymennesker ikke har ret meget tid til
rådighed i deres hverdag. I dag bruger hver københavner
en park hver anden dag og opholder sig der i gennemsnit 1 time. I dag har ca. 60 % af københavnerne maksimalt et kvar ters gang til grønne eller blå arealer. Det er
godt, men det kan blive bedre. Og det bliver det.
Indsatsen vil bl.a. handle om at skabe nye parker, strande
og havnebade - men også om at skabe gode, trygge og

« 90 % AF KØBENHAVNERNE SKAL
KUNNE GÅ TIL EN PARK, EN
STRAND, ET NATUROMRÅDE ELLER
ET HAVNEBAD PÅ UNDER 15
MINUTTER.
« KØBENHAVNERNE BESØGER BYENS
PARKER, NATUROMRÅDER, HAVNEBADE OG STRANDE DOBBELT SÅ
OFTE SOM I DAG.

EN REN OG SUND STORBY
KØBENHAVN VIL
TILBYDE ET AF VERDENS
RENESTE OG SUNDESTE
STORBYMILJØER.

E

værdier for sundhedsskadelige stoffer i luften. Den kom-

Økologi gavner miljøet og københavnernes sundhed. I

mende miljøzone vil bidrage positivt og betyde færre for

dag er ca. 45 % af al madforbrug i kommunens institutioner

tidlige dødsfald. Men kommunen ønsker at gå længere, end

økologisk. Det er der formentlig ikke andre hovedstæder

loven i dag tillader. Miljøzoneordningen skal gøres dyna-

verden over, der kan matche. Men vi vil være dobbelt så

misk, og kravene til bilernes udstødning skal løbende kunne

gode: i 2015 vil vi fordoble til 90 %. Samtidig arbejder vi på,

skærpes. Der skal indføres trængselsafgifter og miljøvenlige

at andelen af økologiske fødevarer i hele byens madforbrug

køretøjer i kommunen. Og de nationale og internationale

stiger til mindst 20 % - fra ca. 7 % i dag på landsplan, hvilket

krav, der sikrer en bedre luftkvalitet, skal skærpes. Kommu-

er verdensrekord. Vi vil også gøre en ekstra indsats for,

n endnu renere og sundere hovedstad kræver en eks-

nen vil arbejde aktivt for at nå disse mål og, ikke mindst, for

at den økologiske mad bliver mere ernæringsrigtig og en

traordinær og bred indsats. Sammenlignet med mange

at få opbakning til de nødvendige virkemidler.

bedre smagsoplevelse.

Støjen skal bekæmpes. Støj påvirker vores børns indlærings-

København skal også være en af verdens reneste hovedstæ-

andre storbyer tilbyder København allerede i dag et rent og
sundt bymiljø.

evne og alles helbred, særligt hvis vi ikke får sovet godt om

der. Bænke, legepladser og inventar skal ikke stå faldefærdigt

Forbedringen af den københavnske luftkvalitet er en ulti-

natten. Til trods for en indsats for at reducere støjen i bo-

hen, vejnettet må ikke være fyldt med huller osv. En slidt

mativ succeshistorie. Siden 1960’erne er den københavnske

ligområderne er antallet af støjbelastede boliger ikke faldet.

by med et nusset udtryk avler mere snavs og hærværk og

byluft ganske enkelt blevet renere og renere. Det er et

Vi har i dag ikke tal for natbelastningen, men vi ved, at det i

skaber utryghed hos byens brugere.

godt eksempel på, at økonomisk vækst og miljøforbedrin-

København er 40.000 boliger, der er belastet med et for højt

ger går hånd i hånd. I dag giver biltrafikken langt det største

gennemsnitligt trafikstøjniveau over hele døgnet. Heraf er ca.

Kommunen vil gøre en indsats for, at folk ikke efterlader

bidrag til luftforureningen i København.

5.000 boliger særlig udsat for sundhedsskadelig støj (over 70

skrald i det offentlige rum. Det må blandt alle befolknings-

dB). Kurven skal knækkes, og der skal først og fremmest sæt-

grupper og aldersgrupper gerne være flovt at smide affald.

Luften kan og skal blive endnu renere. Målet er klar t. Man

tes ind over for dem, som er særligt støjbelastede. Nyere un-

Derfor gennemføres der løbende holdningsmålinger, og vi

skal kunne bevæge sig rundt i Miljømetropolen København

dersøgelser viser, at støj hæmmer børns indlæringsevne. Vi vil

vil gøre en massiv indsats for at ændre holdninger, særligt

og indånde luften uden sundhedsrisiko. Som langt de fleste

derfor også arbejde særligt for, at kommunens folkeskoler og

målrettet børn og ungeområdet.

europæiske storbyer har også København i dag meget

daginstitutioner ikke udsættes for mere end et lavt støjniveau

svær t ved at leve op til luftkvalitetskravene for kvælstofdio-

(55 dB). Der skal arbejdes med mange forskellige indsatser

xid (NO2) og større par tikler (PM10). Vi skal senest i 2015

for at nå målene, fx hastighedsnedsættelse, trafikregulering,

kunne overholde alle nationale og internationale grænse-

nye vejbelægninger og isolering af boliger og institutioner.

København skal være en ren og sund storby.

MÅL FOR 2015
« KØBENHAVNERNE SKAL KUNNE SOVE
I FRED FOR SUNDHEDSSKADELIG
STØJ FRA GADETRAFIKKEN, OG ALLE
SKOLER OG DAGINSTITUTIONER MÅ I
DAGTIMERNE KUN VÆRE UDSAT FOR
ET LAVT STØJNIVEAU FRA TRAFIKKEN.
« LUFTEN SKAL VÆRE SÅ REN, AT
KØBENHAVNERNES SUNDHED IKKE
BELASTES.
« ANDELEN AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I BYENS MADFORBRUG SKAL
VÆRE MINDST 20 %, OG KOMMUNEN
ER GÅET FORAN MED MINDST 90 %
ØKOLOGI I KOMMUNENS INSTITUTIONER.
« KØBEHAVN SKAL VÆRE EUROPAS
RENESTE HOVEDSTAD OG EN AF DE
RENESTE HOVEDSTÆDER I VERDEN,
OG AFFALD I OFFENTLIGE GADER VIL
VÆRE FJERNET INDEN 8 TIMER.

2015. KØBENHAVN VIL STILLES TIL
(GRØNT) REGNSKAB

A

t visionen peger frem til 2015, er ikke et tilfældigt

bedringer inden for alle indsatsområder, og vi vil samtidig

valg. I 2000 satte verden på et FN-topmøde otte

holde forbedringerne oppe imod målet 2015.

mål for bæredygtig udvikling i Millenniumerklæringen.
Målene er sat til 2015. Den bedste måde, København kan

Københavns årlige miljøregnskab vil hver t år danne bag-

bakke den globale miljøindsats op på, er ved at vise, at vi

grund for en evaluering af, hvordan vi nærmer os målene.

kan skabe resultater og vise lederskab, samtidig med at

Er det realistisk at nå målet med de nuværende forbed-

vores dynamiske byudvikling for tsætter.

ringer, eller skal vi have sat flere initiativer i gang? Hvilke
andre grønne hovedstæder konkurrerer vi med om at

Vi star ter ikke først nu. København har længe haft fokus på

løfte miljøindsatsen?

miljøet, og københavnerne nyder hver dag godt af resultaterne. Vi bygger videre på et solidt fundament, men i løbet

Det er en dynamisk proces, hvor vi skal forholde os til

af de næste otte år løfter vi indsatsen til et enestående og

en foranderlig verden. Den indsats, som er vigtig i 2012,

nyt niveau.

er formentlig anderledes end den, der er behov for i dag.
Derfor skal vi også være i stand til at justere – ikke på

2015 er året, som sætter os under et maksimalt tidspres,

målet, men på midlerne. De 10 stjerneinitiativer frem til

samtidig med at vi tror på, at vi kan nå målet om at blive

2009 vil derfor blive fulgt op af en lige så ambitiøs indsats

verdens førende Miljømetropol. Målsætningen kan nås,

med nye konkrete handlinger frem mod 2015.

men kun hvis der er bred politisk vilje og folkelig opbakning til at handle nu.
Derfor vil der frem til 2015 blive målt løbende på, om
vi har far t nok på. Vi vil dokumentere de reelle miljøfor-

Men dampen sættes op fra star ten.

I 2015

HVOR ER VI I DAG?

SKAL MINDST 50 % CYKLE TIL ARBEJDE ELLER UD-

36 %

DANNELSE I KØBENHAVN.
SKAL ANTALLET AF ALVORLIGT TILSKADEKOMNE

118 CYKLISTER

KØBENHAVNSKE CYKLISTER VÆRE MERE END HALVERET IFT. I DAG.
FØLER MINDST 80 % AF DE KØBENHAVNSKE CYKLI-

58 %

STER SIG TRYGGE I TRAFIKKEN.
SKAL KØBENHAVNS CO 2-UDSLIP VÆRE REDUCERET

KØBENHAVN UDLEDER SAMLET 2,4 MIO. TONS

MED MINDST 20 % IFT. I DAG.

(2005-TAL), SVARENDE TIL 4,9 TONS PR. INDBYGGER.

SKAL 90 % AF KØBENHAVNERNE KUNNE GÅ TIL EN

CA. 60 %

PARK, EN STRAND, ET NATUROMRÅDE ELLER ET
HAVNEBAD PÅ UNDER 15 MINUTTER.
BESØGER KØBENHAVNERNE BYENS PARKER, NATUR-

KØBENHAVNERNE BESØGER I DAG GENNEMSNIT-

OMRÅDER, HAVNEBADE OG STRANDE DOBBELT SÅ

LIGT BYENS PARKER, NATUROMRÅDER, HAVNEBADE

OFTE SOM I DAG.

OG STRANDE HVER ANDEN DAG - OG OPHOLDER
SIG DER I GENNEMSNIT 1 TIME.

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Rådhuset
1599 København V
Tlf. 3366 2633
Fax 3366 7080
E-mail: tmf@tmf.kk.dk
www.tmf.kk.dk/miljoemetropolen

SKAL KØBENHAVNERNE KUNNE SOVE I FRED FOR

DER FINDES I DAG IKKE MÅLINGER FOR STØJNI-

SUNDHEDSSKADELIG STØJ FRA GADETRAFIKKEN,

VEAUET FRA TRAFIKKEN OM NATTEN, MEN CA.

OG ALLE SKOLER OG DAGINSTITUTIONER MÅ I

40.000 BOLIGER ER BELASTET MED ET FOR HØJT

DAGTIMERNE KUN VÆRE UDSAT FOR ET LAVT STØJ-

STØJNIVEAU MÅLT OVER HELE DØGNET. CIRKA

NIVEAU FRA TRAFIKKEN.

10 SKOLER OG 20 DAGINSTITUTIONER ER I DAG
SÆRLIGT UDSAT FOR STØJ FRA VEJTRAFIKKEN, MEN
ENDNU FLERE SKØNNES AT VÆRE UDSAT FOR MERE
END ET LAVT STØJNIVEAU, DVS. MERE END 55 DB.

SKAL LUFTEN VÆRE SÅ REN, AT KØBENHAVNERNES

SOM LANGT DE FLESTE EUROPÆISKE STORBYER

SUNDHED IKKE BELASTES.

HAR OGSÅ KØBENHAVN I DAG MEGET SVÆRT VED
AT LEVE OP TIL LUFTKVALITETSKRAVENE FOR KVÆLSTOFDIOXID (NO 2) OG STØRRE PARTIKLER (PM10).

ISBN 978-87-7072-000-7
SKAL ANDELEN AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I BY-

Design: phonowerk
Tryk: Trykbureauet
Oplag: 1.000
Foto: Tine Harden

CA. 7 % PÅ LANDSPLAN

ENS MADFORBRUG VÆRE MINDST 20 %.
SKAL KOMMUNEN VÆRE GÅET FORAN MED MINDST

45 %

90 % ØKOLOGI I KOMMUNENS INSTITUTIONER.
SKAL KØBENHAVN VÆRE EUROPAS RENESTE HO-

KØBENHAVN VURDERES AT VÆRE BLANDT DEN

VEDSTAD OG EN AF DE RENESTE HOVEDSTÆDER

BEDSTE TREDJEDEL AF DE RENESTE HOVEDSTÆDER

I VERDEN – OG AFFALD I OFFENTLIGE GADER VIL

I EUROPA. I DEN INDRE BY GÅR DER I DAG NOGEN

VÆRE FJERNET INDEN 8 TIMER.

STEDER OP TIL 36 TIMER, FØR GADERNE BLIVER
GJORT RENT.

