
 
 

Referat: Luftforureningen i Brønshøj‐Husum 
 

 19.00 - 19.10:   Velkomst   

            Christian Hesselberg, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

Velkommen til mødet her om luftforurening. I lokaludvalget er vi meget glade for at få 
gennemført det her møde. Udover dette møde kommer der også en rapport om emnet, 
så der vil blive skabt en politisk debat. Hvad er kendetegn for vores område? På 
Frederikssundsvej holder bilerne i kø og den er stærkt trafikeret. Der er andre lokaludvalg, 
der har fokus på Frederikssundsvej, hvor der bl.a. arbejdes på at give Frederikssundsvej et 
såkaldt strøggadeløft. Det vil sige at en del af gaden gøres til strøggade. Der er et møde 
på lørdag d. 14. november omkring dette, hvor i alle er velkomne. 
Bilismen i det hele taget giver problemer omkring støj- og luftforurening. Man kunne godt 
prøve at få bilerne ud af vores bydel, men så skubber vi dem bare over i hinandens 
bydele. Så vi skal nok prøve at finde andre tekniske løsninger. Kommunen arbejder med 
en løsning, der skal øges fremkommeligheden for busserne. Dette gøres ved at lave en 7 
m bred midterrabat til busserne, og dernæst placere bilerne i ydersiden af gaden. Dette 
vil dog forhindre bilisterne i at lave venstre sving. Der arbejdes med mange planer. Der vil i 
forbindelse med projektet blive nedlagt 420 p-pladser, hvilket også har betydning for vores 
trafik. Mere metro vil være en oplagt mulighed; det er den eneste dokumenterede form 
for offentlig transport, hvor man har kunnet flytte bilisterne over i det offentlige. Vi kommer 
forhåbentlig ind på mange andre alternativer i løbet af aftenen. Jeg vil være ordstyrer i 
aften og den første jeg byder velkommen til er Kåre Press-Kristensen. 

19.10 - 19.50:   Luftforurening - problemer og løsninger   

            Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.d. ved Det Økologiske Råd 

Jeg repræsenterer i denne sammenhæng DØR (Det Økologiske Råd). Der er en grøn 
organisation ligesom Danmarks naturfredningsforening (DN). Vi har primært fokus på 
sundhed. Der ligger materiale på jeres stole, så i kan se hvad vi er for en størrelse.  

Luftforurening er skyld i ca. 500 dødsfald om året, hvorimod der dør ca. 15 københavnere i 
trafikken om året. Der er tusindvis af bronkitistilfælde samt titusinder af astmaanfald om 
året, der skyldes luftforureningen. Dette område er et dejligt grønt område, men der går 
en motorvej igennem Brønshøj-Husum bydelen, som den eneste bydel i København. 
Derudover er der mange store veje, hvor der, som f. eks. Frederikssundsvej, er væsentlig 
over 10.000 personbiler.  Så selvom dette er et dejligt område, er der stadig problemer 
mht. luftforurening. 

Når vi snakker partikelforurening er der tre typer; PM10 er de grove partikler, PM2,5 er de fine 
og PM0,1 er de ultrafine. Hvis vi kigger på hvor de kommer fra, så er der mange af dem, der 



 
 

kommer fra slid på veje og dæk. Det er de grove. De ultrafine kommer fra udstødningen. 
De ultrafine ryger hele vejen ned i lungerne og rundt i hele vores krop. Derfor er de 
ultrafine de vigtigste, når vi taler om luftforurening. Der kommer ikke mange partikler fra 
benzindrevne biler, da de har en ren forbrænding og katalysator. 

En hollandsk undersøgelse viser at dødsraten er øget med ca. 50 % for folk, der bor i en 
radius af 50 m fra de tæt trafikerede veje. Når man har identificeret de relevante veje, så 
kan man gå ud og måle forureningen. Motorvejen er rød og fuldt optrukket på kortet her, 
så der har vi en overdødelighed på 50 %. I Vanløse er der væsentlig flere streger på kortet. 
Ude på Hareskovvejen har jeg foretaget nogle målinger søndag og mandag morgen.  
Søndag morgen kl. 10 måles 18.000 partikler pr. cm3, og lidt længere nede af vejen er der 
7.500 pr. cm3. Dvs. der er ca. 4 gange så mange partikler, som den naturlige 
partikelforurening, der blev målt til ca. 4.500 pr. cm3 omkring Kirkemosen. Men det kunne 
være værre. Mandag morgen er der 63.500 pr. cm3 og selv nede af sidegaderne er der 
også en større meget større partikelforurening.  

Spørgsmål: Hvordan var vejret under den måling? Svar: Vejret var stille, det regnede ikke 
og vinden blæste ca. 1-2 m/s. 

Ved Frederikssundsvej er der ikke mange personer, som er vågen søndag morgen, men 
der er stadig lidt trafik. Partikelkoncentrationen på tidspunktet for målingen var 11.800 pr. 
cm3. Tirsdag morgen var der 34.000 pr. cm3, men der var lidt vind, så derfor kan luften 
have været fortyndet. Forureningen kan fortyndes ind af de små veje, der ligger tæt på 
de store veje. Nede af sidegaderne var koncentrationen 7.250 pr. cm3. Grunden til at 
koncentrationen falder så hurtigt, er at, ved sidegaderne ligger husene tilbagetrukket og 
derved er der et stort område, hvor partiklerne hurtigt kan fortyndes.  

Løsninger: De tekniske løsninger er vi store fortalere for, da forureningen derved ikke 
opstår. Det er SCR katalysatorer og partikelfiltre. Derudover er der lavet en rapport, der 
siger, at det er knaldhamrende god samfundsøkonomi at gøre noget ved problemet. Det 
er næsten altid busserne, der får skylden, men de fleste busser er udstyret med partikelfilter 
og katalysator, så de forurener ikke så meget. Det har Movia sørget for ved at gå i spidsen 
for at lave tiltag. Det er varebilerne, der er en væsentlig kilde til forurening, da de mangler 
filtre, og de er desuden tit og ofte dieseldrevne. Derudover vil vi gerne have reguleret 
knallerter, da de både larmer og forurener rigtig meget.  

Men vigtigst af alt, er det problemet med trængsel som skal løses. Det er alt for mange 
timer, der bruges i kø. Disse timer svarer til at 17.000 personer er ansat til at sidde stille i kø 
hver dag. Dette er et samfundsmæssigt problem og man er nød til at forbedre 
alternativerne til bilerne, men det kræver en lovændring. Der er en mange forskellig 
meninger omkring Nørrebrogade, så man kan diskutere om det er en god løsning. Men en 
løsning kunne også være elbiler. De har ikke et lokalt udslip og giver ikke meget støj, men 
de kommer nok ikke inden for de næste par år. 



 
 

Spørgsmål: Hvad kan man selv gøre? Svar: De fleste af dem, der får en sygdom forårsaget 
af forureningen, får en hjertekarsygdom. Dette kan undgås ved at holde sig sund og dyrke 
meget motion. 

Spørgsmål: Der er jo masser af trafik og forurening omkring Søerne, hvor folk løber. De 
bliver udsat for meget forurening. Hvor skal de tage hen og dyrke denne motion? Svar: I 
byen generelt! Hvis du cykler eller hvis du sidder bag rettet, hvem får så den største 
eksponering? De får den samme. Det er fordi du som cyklist kører igennem tågen af os, og 
som bilist får du det ind i kabinen, hvor det langsomt bliver fortyndet.  

Spørgsmål: Hvad forstår vi ved overdødelighed? Svar: Det er 5.000 år de 500 personer, der 
hvert år dør, mister. Det er 5.000 tabte leveår. Spørgsmål: Vil det sige at dem der bor på 
Tagensvej dør 10 år for tidligt? Svar: Nej, dvs. at dem på Tagensvej, der dør for tidligt, i 
gennemsnit mister ti leveår. Dertil kommer tabet af raske leveår, der er meget større. 

For at undgå luftforurening kan vi alle være med til at presse politikerne, og tro på at det 
kan lade sig gøre. Miljøzonen er fra den 1. november blevet udvidet, bl.a. fordi Vanløse 
lokaludvalg holdte et stort borgermøde og fik presset politikerne til at udvide miljøzonen til 
den nuværende størrelse. Så brug jeres lokaludvalg, det nytter faktisk.  

Inden i går hjem i aften, må i meget gerne udfylde evalueringsskemaerne, der ligger på 
jeres stole, så vi ved hvordan vi kommunikerer bedst ud til jer. Og så vi ved, om vi skal lave 
tilsvarende arrangementer, eller hvad vi skal gøre anderledes for at I synes, I får mest 
muligt ud af det. 

Kommentar: Jeg tror mere, det er fedme, der forårsager hjertekarsygdomme. Svar: Det er 
det også, men luftforureningen forværre det antal der dør. 

Spørgsmål: Hvordan tror du billedet har været for 10-15 år siden, hvis man tog en måling? 
Har jeg ret i at København er blevet renere? Svar: Jeg tror vi skal kigge fra 2000 eller 2003. 
Derfra tror jeg, det er blevet renere, for vi havde ikke så mange dieselbiler for 10-15 år 
siden. I dag er det 30-40 %, der har dieselbiler som personbiler.  

Spørgsmål: Hvad betyder det, når vi er blevet glade medlemmer af miljøzonen? Svar: Lige 
nu betyder det ikke så meget, da det kun er den tunge trafik, reglerne gælder for. Men til 
sommer kommer det til at betyde mere når den strammes, og på et tidspunkt, kommer de 
gamle varebiler også ind under reglerne for miljøzonen. Så vil der muligvis blive en 
reduktion på 30 %. Det er ikke godt nok, men det er en start, Men fik vi lige så gode 
miljøzoner som i tyskland kan vi få en reduktion over 50 %. 

Spørgsmål: Når jeg cykler indtil byen, skader det mig så mere end hvis jeg tog bilen? Svar: 
Nej, bestemt ikke, for den sundhedseffekt du opnår ved at motionere, mere opvejer for 
forureningen. 

Spørgsmål: Hvordan forestiller man sig butiksejere får varerne ud til butikkerne og hvordan 
skal håndværkerne komme hen til borgerne? Svar: Det er ikke målet med miljøzonen at 



 
 

holde bilerne væk, men at få dem til at lave mindre luftforurening. Ved at tvinge alle 
håndværkere til at montere partikelfiltre på deres biler, opnås bedre luft og der gøres 
ingen forskel konkurrencemæssigt, da alle håndværkerne skal have partikelfiltre på bilen. 
Til gengæld hæver håndværkerne nok priserne lidt og derved kommer hr. og fru Danmark 
til at betale lidt mere. Men til gengæld er det også dem der får nytte af de færre partikler 
i form af renere luft.  

Der har været problemer med at få lov af regeringen at indføre miljøzoner, så nu arbejder 
vi med EU i stedet for. Det er meget nemmere og kan vride armen rundt på regeringen, 
på en anden måde. 

Spørgsmål: Er det ikke korrekt at antage, at meget af luftforureningen importeres? Svar: 
Jo, mange af de fine partikler importeres. Men de særlig sundhedsskadelige ultrafine 
partikler produceres i gaderummet – over 90 % stammer fra bilernes udstødning.  

Spørgsmål: Er det noget om, at jo mindre partiklerne er, jo farligere er det at indånde 
luften? Svar: Nanopartikler (salt og lignende er sandsynligvis knap så farligt). Men når vi 
snakker ultrafine partikler, så er det primært sodpartikler, der har meget skadelige 
egenskaber.  

Spørgsmål: I vores kvarter er der mange der har fået brændeovne. Hvordan påvirker det 
os? Svar: Brændeovne giver en markant forurening og er ligeledes et stort miljøproblem.   

 Spørgsmål: Hvordan ser det ud med brændeovne i forhold til oliefyr? Svar: Brændeovne 
forurener ca. 60 gange så meget som et oliefyr med fine partikler, mens der ikke er meget 
viden om ultrafine partikler fra brændeovne. Vi har for første gang på DTU prøvet at måle i 
villakvarterer for de ultrafine partikler, men disse resultater er ikke færdiganalyseret. 

Herefter kommer det politiske panel og vi tager en kort pause til kvart over. 

19.50 - 20.10:   Pause   

20.10 - 20.30:   Hvordan skal luftforureningen reduceres  

Christian Hesselberg: Så er vi nået til den politiske afdeling. Vi har snakket politik og 
løsninger, så nu skal vi høre hvad politikerne vil gøre ved problematikken. 

Carsten Holt (A): Jeg er til daglig ansat på Institut for Folkesundhed. Når der er vindstille i 
København, så kan man se en større trængsel på sygehusene. Jeg er kandidat til 
regionsvalget og mange af min kolleger taler om sygdom, men ikke nok om forebyggelse 
og sundhed. Det skal vi have gjort noget ved det. Vi vil kræve, at der skal laves ændringer 
på Christiansborg. Bompenge er en rigtig god ide, så vi kan få stoppet noget af trafikken, 
vi skal have filtre på den tunge dieseltrafik. Vi skal have udbygget den kollektive trafik, så 
noget af den går på tværs; det har vi ikke så meget af. Noget af det, der er en markant 
forskel her i Brønshøj-Husum, i forhold til Vanløse, er turen ind til byen. Det går rigtig hurtigt 
fra Vanløse. Det gør det ikke herfra. 



 
 

Steen Eskildsen (Ø): Tak fordi jeg måtte komme. De 500 personer der dør om året; hvis 
disse personer var død af rygning eller influenza A, så ville der være tale om en epidemi. 
Vi går ind for bompenge, der i øjeblikket ikke er lovligt at indføre; men det kan man tale 
med partierne på Christiansborg om. Den kollektive trafik skal også udbygges, det skal 
være billigere at tage bussen. Dette kunne finansieres ud fra bompengene. Men vi skal 
lige huske, at det ikke kun er trafikken, der skaber luftforurening. Der er også store 
problemer i forbindelse med kraftværkerne, som forurener meget, så der skal man også 
finde andre alternativer. 

Bo Normander (B): Jeg arbejder til dagligt for DMU. Luftforureningen er et af de største 
sundhedsproblemer i København, og kommer, i modsætning af hvad min sidemand siger, 
primært fra trafikken. Jeg har nogle bud på hvad der skal gøres. Jeg mener, at vi skal 
være en cykelby, med flere og brede cykelstier, evt. cykelmotorveje. Det skal se ud som 
Nørrebrogade, hvor der er mere plads til cykler og mindre plads til biler. Vi skal have mere 
metro og vi er i dag kommet med et nyt udspil om en metro udvidelse. En af de metro 
linjer skal gå fra Nørreport st. ud forbi Brønshøj-Husum og videre ud til Tingbjerg. Jeg vil 
arbejde for ar indføre bompenge, som så kan bruges til at forbedre den kollektive trafik. 

Medlem af KKs Miljøudvalg Karin Storgaard (O): Jeg kommer fra DF og har været medlem 
af borgerrepræsentation og Miljøudvalget en del år efterhånden. DF ønsker ikke 
trængselsafgifter, men vi vil gerne have at pendlertrafikken begrænses. Den skal bliver 
ude ved stationerne og for at få gjort noget ved det, skal den kollektive trafik forbedres. 
Forsinkede tog får folk til at tage bilen. Især når togene springer en station over, fordi de er 
forsinkede, er det forrykt. Derudover må man lokke folk med noget, så man kan måske 
give en togbillet, når de har betalt for at parkere ved stationen. 

Klimapolitisk koordinator Steffen Kjær Johansen (V): Sådan som jeg forestiller mig, 
København skal se ud i 2025, er det en by der består af lige dele cykler, kollektiv trafik og 
personlig trafik. Der skal være en kørebane til hver slags. Bilerne er på det tidspunkt ikke 
benzin- eller dieselbiler, det er selvfølgelig elbiler, så vi kan få forureningen ud af verden. 
Hertil skal lægges løsninger som metro, havnetunnel, diverse andre ting. Et godt 
udgangspunkt vil være en parkeringsring i stedet for en betalingsring. Vi kan ikke være 
tjent med at folk dør, så disse luftforureninger skal reduceres. De sidste mange årtier er det 
blevet forsømt. Vi skal bruge nye teknologier. Med ny teknologi kan vi få fjernet 
luftforureningen fra stort set alle de store gader og derved opfylde EU's grænseværdier. 

Miljøordfører Signe Goldmann (SF): Hvis man kigger på København Kommunes 
miljøregnskab, så ser det godt ud på alle områder, undtagen to, og det er støj og luft. Det 
skal være dyrt og bøvlet at tage bilen. Det skal være nemt, hurtigt og sikkert at cykle. Det 
skal være billigere og bedre at tage den offentlige transport. Vi vil gerne have den 
betalingsring omkring byen, men det vil regeringen indtil videre ikke. Det vil være en 
effektiv metode til at holde bilerne ude af byen. Derudover skal p-afgifter gør det dyrt og 
bøvlet at tage bilen. Det koster mindre end 200kr. om året at have bilen holdene, hvilket 
er alt for billigt og får ikke folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de anskaffer bilen. 



 
 

Vi skal have mere miljøzone, så der bliver mindre partikelforurening. Bedre og bredere 
cykelstier, pendler- grønne ruter. Vi må sikre, at ungerne kan cykle sikkert. Bompengene 
skal bruges til billigere og bedre offentlig transport. Vi har ikke et flertal på Christiansborg, 
der vil give os lov, men vi har det på rådhuset. 

Christian Hesselberg: Det var guld og grønne skove, der blev lovet. 

20.30 - 21.30:   Debat mellem salen og politikerne 

Spørgsmål: Karin Storgård vil lave p-pladser i omegnskommuner. Det løser jo ikke noget 
derude? 

Spørgsmål: Hvad har I tænkt jer? Skal København være en by? Vores butikker dør 
fuldstændig ud, bare se Nørrebrogade. Og et andet spørgsmål, hvordan vil I sikre jer en 
sikker færdsel fra stoppestederne i midterrabatten og ud, hvis busserne skal køre i midten? 

Spørgsmål: Hvis der skal bompenge til, slipper bilisterne så for vægtafgiften? Det kan ikke 
være rigtigt, at de skal blive ved med at betale? Hvad angår cykelstier; er det muligt at få 
en cykelbro, når cyklisterne skal krydse vejen? Cyklisterne kan jo ikke engang finde ud af 
færdselsreglerne. 

Svar fra Karin Storgaard (O): Parkeringspladserne er der allerede, men bliver ikke benyttet 
så meget, og det må være fordi der er noget, der ikke hænger sammen. Der skulle ikke 
være noget problem, bilerne er der jo allerede, så det bliver sikkert udmærket. 
Det er godt med flere cykelstier, for vi mangler cykelparkeringspladser. Cyklerne ligger 
rundt oveni hinanden.  Mht. Nørrebrogade, så er det ikke nogen god løsning. De 
omkringliggende gader er fyldt totalt op med biler, og man skal lede længe efter en 
parkeringsplads; derved forurener de endnu mere.  Nørrebrogade er ikke en god løsning 
og derfor vil vi ikke have flere Nørrebrogade-modeller. Den tidligere trafik søger andre 
gader at færdes i, den forsvinder ikke bare. 

Svar fra Signe Goldmann (SF): Jeg vil gerne have færre biler i København og at de mindre 
forurenende biler får fortrinsret, så får vi folk til at købe de miljørigtige biler. Det kan også 
gøres ved at lægge afgifterne om. Men størrelsen af vægtafgifterne er ikke noget 
kommunerne bestemmer.  
De fleste, der allerede kommer kørende i bilen stopper nok ikke ved stationerne. De tager 
nok bilen hele vejen, især hvis det regner eller andet; med mindre der er noget, der gør at 
det ikke kan betale sig. Derfor skal vi have bompenge. 
Cykelparkeringspladser vil jeg gerne lave af almindelige parkeringspladser. Jo bedre 
forhold for bilerne, jo flere biler kommer der, hvilket er en ond cirkel der skal vendes, hvis 
disse problemer skal løses.  

Svar fra Carsten Holt (A): Min mor har en polo og hun giver 2x80 kr. i vægtafgift om året, 
og det er ikke fair. At betale roadpricing, synes jeg er fint. Hvis vi får tre kørebaner, så er 
det selvfølgelig et problem for passagererne at komme ind på fortovet ude fra 
midterrabatten, men det ser vi på. 



 
 

Svar fra Bo Normander (B): Det er ikke rigtigt det skræmmebillede, DF prøver at tegne af 
Nørrebrogade. Der er flere cykler og busser. Der er nogle forretninger, der synes det er 
godt og nogle synes det er dårligt, men beboerne er glade for det. Prøv at se Valby 
Langgade, det er endnu værre. Nørrebrogade er til gavn for nogle og ikke for andre. 
Hovedparten af de handlende på Nørrebrogade, er gående og cyklende, folk fra 
nærområdet, og de kommer jo selvom de ikke kan tage bilen. 
Angående bompenge og hvad det koster at have bil; så er det blevet billigere at køre i bil 
end i bus, så hvis vi vil have en sund by, bliver vi nødt til at ændre det på en eller anden 
måde. 

Svar fra Steffen Kjær Johansen (V): Vi skal tænke langsigtet og ændre over tid. Fra det 
udgangspunkt vi har, må vi prøve at handle. På et tidspunkt skal vi som bilister tænke i, 
hvordan vi lægger 50 mia. vi betaler om året i vægtafgift til statskassen. I stedet for at 
lægge skatten, kan de penge anvendes i det daglige forbrug. Vi skal gelejdes ind på det 
rette spor. Men jeg forstår godt at det er irriterende, at de ikke laver det færdigt på 
Nørrebrogade. Gør det dog færdigt! 

Spørgsmål. Er det ikke modsatrettede signaler at sende? Jeg vil gerne spørge Steffen; er 
parkering udenfor byen ikke en mulighed? Er det ikke muligt at lave et område, hvor 
bilerne kan køre hen og parkere? Dette vil også bevirke at bilisterne ikke kan køre på kryds 
og tværs af bydelen. Der er ikke nok parkeringsmuligheder i København, i forhold til hvor 
meget den er blevet udbygget. 

Spørgsmål: Jeg havde glædet mig til at høre nogle gode bud på, hvordan vi får løst 
trafikproblemer inden for de første 30 år. Hvordan kommer vi i gang med det? Vi snakker 
metro, men den er ikke aktuel før om 40 år. Karin snakker om at få bilerne til at stoppe ude 
i periferien. Men det er næsten umuligt at få dem til at blive udenfor. Lad os få bud på 
hvad der kan ændres de næste ti år. Hvad skal vi gøre? 

Spørgsmål fra Henrik B. Jensen: Jeg bor på Islands Brygge, som er et dejligt sted. Nede 
ved Langebro er der kommet chikaner. Men ude ved Bryggebroen er det overskuelige 
trafikale situationer. Har i nogen indflydelse på det? Og så en kommentar, jeg synes det er 
vigtigt at få belyst hvordan det går med butikkerne på Nørrebrogade. 

Svar fra Steffen Kjær Johansen (V): En fredeliggørelse af et område, jo, vi skal samle den 
overordnede trafik på et overordnet vejnet. 
Med katalysator og filter kan vi nå ned under EU’s grænseværdierne, og det kan vi gøre i 
morgen. Hvert år kunne man kræve at bilerne skulle køre to km længere pr. liter, det vil 
spare rigtig meget. 
P-pladser på Frederikssundsvej; der er afsat 1 mia. i en pulje til netop dette formål. Man har 
før i tiden tænkt veje, ikke tænkt p-pladser. Det skal laves om. 

Svar fra Karin Storgaard (O): Det er dejligt med en masse spørgsmål. Vi kan ikke bruge de 
almindelige p-pladser til cykelparkering, for så er der ikke plads til beboernes biler. 
Cyklisterne skal have en ordentlig adfærd. Kan man overhovedet ikke gå på fortovet 



 
 

uden frygt for at bliver kørt ned af cyklerne? Men det er politiet, der skal opretholde dette. 
Hvad angår Nørrebrogade, så laver vi ikke skræmmebilleder. Der er ikke kommet mange 
nye cafeer eller butikker derude, der er kommet to, men der er flere og flere, der lukker. 
Da vi var ude og snakke med butiksindehaverne, følte de ikke at de blev hørt, dengang 
beslutningerne blev taget. Derudover har Danmarks Statistik lavet en opgørelse, og den 
siger, det ikke går godt derude. 
Med hensyn til at holde bilerne ude ved stationerne, så skal omegnskommunerne punk’es 
igen og igen, for ellers kommer vi ikke videre. Sig til dem, at vi skal have klaret det her 
problem. 

Svar fra Carsten Holt (A): Det er rigtig godt at tale om 25 år og i dag. Bompenge og p-
afgifter kan godt være en ide. Jeg tror, vi skal have færre biler for at få en god by. Hvis vi 
kigger i København, så har vi ikke modtaget så mange penge til at udbygge. Til gengæld 
bliver der bygget en del motorveje i Jylland. 

Svar fra Bo Normander (B): Der er selvfølgelig både ting, der ikke er gode og nogle der er 
gode med hensyn til Nørrebrogade. Der er færre, der kører i bil, flere på cykel, og 
busserne kommer hurtigere igennem. Jeg ved ikke, om det er specielt troværdigt hvis DF 
tripper ned på Nørrebrogade og spørger hist og her om, hvad folk mener. Jeg kunne godt 
tænke mig, at der blev lavet en ordentlig undersøgelse om emnet. 
Når du ser på Nørrebrogade, så er der jo sket meget. Men der er stor modstand fra 
regeringen. Hvis vi måtte indføre bompenge fra i morgen, så ville det tage 18 måneder, 
og det er mindre end ti år. 

Svar fra Signe Goldmann (SF): Nørrebrogade; jeg synes, det er modigt og en god løsning, 
hvis vi skal fremme cyklerne og have færre biler. Der er jo ikke færre folk, der kommer 
igennem gaden. Men jeg tror på, at der vil komme en udskiftning af butikkerne. Der er nok 
ikke så mange cyklister, der køber 10 liter maling, der er simpelthen ikke plads på cyklen. 
Det kan være, der er andre butikker, som er relevante nu. Jeg er sikker på at vi om ti år 
sidder og tænker tilbage på, at det var godt, vi gjorde det. 
Det vi hurtigt kan gøre er at indføre bompenge, hvis vi får lov. Hvis vi kan få lov til at lave 
en mere ambitiøs miljøzone, er det også noget, vi kan gøre i nær fremtid. Men regeringen 
siger nej, og de kan ikke få en udsættelse på grænseværdierne, så de er snart nød til at 
gøre noget. 

Christian Hesselberg: Forleden hørte jeg nogle meninger omkring Nørrebrogade. De var 
meget blandede, men det vi skal huske er, at da strøget skulle laves om, jamrede folk 
også, og se den nu i dag. Det at man laver om på en gade, er ikke nødvendigvis en 
dårlig ting, men det betyder nok en udskiftning af butikkerne. 

Spørgsmål: Det er en sjofelhed at Christiansborg og VKO holder kommunerne i et jerngreb! 
Hvad vil V, K og O gøre ved dette? 

Spørgsmål: Nørrebrogade. Til hvis gavn har man gjort det? For forureningens skyld? Nej! 
Jeg har brug for gennemkørende trafik for at overleve med min butik. Jeg kan godt cykle, 



 
 

men jeg vil ikke! Det, at man glemmer udviklingen af den kollektive transport, er skidt. Den 
skal i fokus, for det er hurtigere at komme ind til byen med toget. 

Spørgsmål: Jeg spekulere på, hvad planen med Nørrebrogade var? Hvorfor har man gjort 
det? For miljøet? Nej, for nu kører folk mere rundt for at finde en parkeringsplads. Jeg 
undrer mig over, at der kun er få politikere, der ønsker at forbedre den kollektive trafik, for 
jeg tror folk vil tage den kollektive trafik i stedet for. Og ja, vi skal have en parkeringsring. 

Svar fra Bo Normander (B): Nørrebrogade, det er til gavn for beboerne. Meningsmålingen 
siger, at 65 % var glade for det. Der er mindre biltrafik. Der har været problemer i 
sidegaderne, men det skal løses. Der skal være mere kollektiv trafik i Brønshøj-Husum, for 
det er vigtigt at vi får nogle hurtige forbindelser ind til centrum, evt. med en metrolinje 
under Frederikssundsvej og ind til Nørreport st. Det koster penge, og der vil går mere end ti 
år. 

Svar fra Signe Goldmann (SF): Nørrebrogade, det er for cykler, busser og beboere. Vi er 
rigtige kede af, at metro-grenen ud til Brønshøj er blevet sparet væk. Det er svært at få 
den ind igen. Vi vil gerne have det ind igen. Det er smadderærgerligt. 
Bompenge skal indføres. Hvis man som bilist vil over på den anden side af broen, så koster 
det også penge, så hvorfor skal det ikke det, for at komme ind til byen?  Elbiler vil jeg 
gerne give en fordel, evt. at det skal være gratis at krydse bommen i en elbil. 

Svar fra Karin Storgaard (O): Det er dejligt at høre Bo erkende, at der både er gode og 
dårlige ting ved Nørrebrogade. Mere miljø siger SF, og mere metro, men finansieringen 
mangler og faktum er at Københavns Kommune har ikke penge til at betale alt det. 
At regeringen har skyld for alt, er jeg ikke enig i. Det er omegnskommunerne, der skal 
forhandles med for at holde pendlerne ude af byen. Der sker intet i denne by. 

Svar fra Steffen Kjær Johansen (V): I trafikforliget har vi fået en motorvej. Ud af 97 mia. kr. 
er over 60 mia. kr. blevet afsat for at investeret i den kollektive trafik. Trafik for livet – 
forligsparterne skal finde en løsning i 2010. Når SF vil have bompenge, er det faktisk et 
forligsbrud, så at sige at regeringen holder kommunen i et jerngreb, er forkert. Vi har et 
styre, der har prioriteret administration frem for at bruge pengene til gode ting for 
borgerne. 

Svar fra Carsten Holt (A): De investeringer vi skulle have haft, har vi vist ikke fået. 

Spørgsmål: Jeg har familie, der går ud af deres dør nede ved Nørrebrogade. De ser 
dagligt butikker lukke, de har hovedpine og får ildebefindende. Så vil jeg godt se dig 
komme og måle i sidegaderne, og fortælle mig hvor forureningen er! Så min familie kan 
undgå den. 

Spørgsmål: Så vidt jeg er informeret, så er der mange, der pendler ud af København på 
arbejde. Kan det være moralsk korrekt at kræve, at disse beboere skal betale bompenge 
for at komme hjem?  



 
 

Svar fra Bo Normander (B): Jeg vil ikke selv foretage målinger på sidegaderne, det er der 
nogle professionelle, der skal gøre for at det gøres ordentligt. Men samlet set er 
forureningen fra biltrafikken gået ned og der er kommet flere cyklister. Derudover går V 
totalt ind for at metroen skal gå til Brønshøj-Husum. Afgjort! Vi var sat på sidelinjen, da den 
røg ud. 

Svar fra Karin Storgaard (O): Metro til Brønshøj-Husum. Ja, det vil vi gerne, men det skal 
besluttes i borgerrepræsentationen. Der er ikke nogen, der har sagt, at det skal på 
budgettet i år, Bo. Men lad os finde en løsning på det, for det bliver dyrere, jo længere vi 
venter. 
Nørrebrogade og malerbøtter, det er jo dyrere at købe mindre. Og at tage det på en 
ladcykel, er ikke nogen løsning. Skal man så også gøre det med tagrender? Det kan jo 
ikke lade sig gøre. 

Svar fra Steen Eskildsen (Ø): Det var jo dig, Karin, der stemte imod metroen. 

Svar fra Steffen Kjær Johansen (V): Det er for tåbeligt, hvis metroen ikke kommer med 
igen. 

Svar fra Signe Goldmann (SF): På min folder står der netop, at metroen til Brønshøj er på 
dagsordenen. Vi synes det var meget ærgerligt, at den blev aflyst. Der var så meget der 
blev aflyst, men vi fandt heldigvis pengene til mange af tingene alligevel. 
Med hensyn til pendlere ud af byen, så ville tankegangen umiddelbart være, at det skal 
være gratis for de beboere, der bor indenfor bommen at krydse den. 

Svar fra Carsten Holt (A): Jeg håber, den forgrening kommer ved Nørrebro st. Jeg tænker 
også, at pendlerne indefra byen skal gratis igennem bommen. 

Christian Hesselberg: Så tager vi lige et minuts afrunding. 

Svar fra Signe Goldmann (SF): Det skal være dyrt og bøvlet at tage bilen, sikkert og 
effektivt at tage cyklen, og vi skal have billigere kollektiv trafik. Jeg håber, vi igen får et 
rødt-grønt rådhus og en rød regering. Det er vores lunger, der skal betale for det, hvis ikke 
bilisterne bliver ude af byen. 

Svar fra Steffen Kjær Johansen (V): Tak til Kåre og DØR, og til publikum. Jeg er blevet 
ekstremt meget klogere. Det er langsigtet tænkning, der skal til, og vi skal bruge 
teknologien. Tænk den kollektive trafik ind i planen, og gør den effektiv. Det må være 
muligt at finde pengene i Københavns Kommunes budget, til at lave disse ændringer.  

Svar fra Karin Storgaard (O): Gør den kollektive transport bedre. Vi ønsker ikke 
trængselsafgift. Der skal oprettes cykelstier efter behov og vi skal have set på 
cykelparkering. Der skal være flere grønne områder, og vi skal have flere vindmøller. Vi 
synes bestemt ikke, der skal være rødt-grønt flertal, da dette vil betyde at LO-bestemmer. 
Tak for i dag. Det har været rigtig godt. 



 
 

Svar fra Bo Normander (B): Jeg vil også gerne have rødt-grønt flertal, og vi skal være 
grønne. Vi skal have en transport, der ikke forurener så meget; så mere metro og kollektiv 
trafik. Jeg er glad for, at jeg måtte komme her. 

Svar fra Steen Eskildsen (Ø): Jeg hænger stadig i de 500 dødsfald om året og måske skulle 
vi have snakket lidt mere om Brønshøj-Husum, da det jo er her vi er, og mindre om 
Nørrebrogade. 

Svar fra Carsten Holt (A): Det, der skal til for at redde liv på kort sigt, det er regeringen 
modstandere af. Det synes jeg er noget lort. 

Christian Hesselberg: Tak for i aften og den gode diskussion. Og der var kun Bo og Karin, 
der kom til at mundhugges lidt. Tak til alle der kom her i aften. 


