Klima og infrastruktur
Der er behov for massive investeringer i klimaløsninger for at fremtidssikre byen og skabe en mere
miljøvenlig infrastruktur. Med Budget13 prioriterer vi derfor en stribe grønne tiltag, der både gavner
klimaet og forbedrer forholdene for byens fodgængere, cyklister og kollektive trafik.

} Læs mere om disse og andre initiativer i
budgetaftalen på www.kk.dk/budget13

 skybrudssikring
Vi lancerer en helhedsplan for skybrud med helt
nye løsninger.Vi afsætter i alt 42 mio. kr. til
skybrudsprojekter, herunder Skt. Annæ Plads,
Skt. Kjelds Kvarter, Ladegårds Å, Harrestrup Å
og Hedebygadekaréen.

 Forbedring af lyssignaler
Vi moderniserer byens lyssignaler med en investering på 33 mio. kr.

 Brand- og klimasikring
Vi brand- og klimasikrer kommunens bygninger
for 56,7 mio. kr.

 8,7 mio. kr. til Istedgade
Vi afsætter 8,7 mio. kr. til at gennemføre anden del af forbedringen af Istedgade.Vi
har fokus på forholdene for cyklister, fodgængere og busser samtidig med, at vi bevarer
gadens særlige identitet.

 REN BY
Vi afsætter 32,7 mio. kr. til at sikre en ren og
sund storby. Målet er, at København skal være
en af Europas reneste byer i 2015.
 Flere solceller,
mindre forurening
og renere luft
Vi afsætter i alt 9,3 mio. kr. til solceller på
kommunale bygninger og en handlingsplan for,
hvordan vi mindsker partikelforurening fra trafik
og skibsfart og dermed får renere luft.
 reduktion af elforbrug til
gadebelysning
Vi går over til LED i gadebelysningen og udskifter i den forbindelse knap 21.000 armaturer og
8.000 master. Investeringen på i alt 266,3 mio.
kr. reducerer elforbruget til gadebelysning.

 mindre biltrafik på Amagerbrogade
Vi skaber bedre forhold for cyklister, fodgængere og den kollektive trafik.Vi afsætter i alt
40 mio. kr. til etablering af første etape på Amagerbrogade. Projektet foregår i dialog
med lokalområdet.

 93 mio. kr. til Cykler
Vi fortsætter med Cykelpakke VI de seneste års forbedringer af forholdene for hovedstadens cyklister.Vi afsætter i alt 75 mio. kr. til nye inititativer, bl.a. cykelstier og cykelparkering. Herudover afsætter vi 17,6 mio. kr. til drift og vedligeholdelse.

co2-neutral i 2025
 Befolkning i København

kilde: teknik- og miljøforvaltningen, københavns kommune
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 Grøn mobilitet
Vi investerer i alt 60 mio. kr. i intelligent
trafikledelse, der kan få trafikken til at glide
bedre i København og samtidig reducere
CO2-udledningen.

bedre forhold for cyklister:
kilde: økonomiforvaltningen, københavns kommune
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