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BYGGERI: Byggerodet på Råd-
huspladsen i København har 
nu stået på i halvandet år med 
udsigt til at skulle vare mange 
år endnu Arbejdet er planlagt 
færdigt i 2018. Københavnerne 
må acceptere, at anlægget af  
en metro med alle de fordele 
den giver for storbyen, rampo-
nerer deres by og skaber store 
frustrationer i dagligdagen.

Men så er der vel noget at 
se frem til den dag, det hele er 
overstået? Fra asken vil fugl 
Føniks rejse sig og åbenbare 
en Rådhusplads, der savner 
sin lige blandt internationale 
metropoler, hvor bylivet blom-
strer, cafeerne og restauranter-
ne er fyldte af  glade menne-
sker, butikkerne gør gode for-
retninger, hvor folk elsker at 
komme for at mærke storby-
ens puls? 

Nej. Det eneste vi til dato 
har set, er Metroselskabets 

forslag til en ovenlystribune 
placeret på den hedengangne 
busterminals plads. Ingen har 
ønsket denne nyskabelse. Alle 
fagfolk, der har udtalt sig of-
fentligt om den, har vendt tom-
melfingeren nedad. Sådan kan 
man ikke behandle vores alle-
sammens Rådhusplads.

Bystyrets ambitioner om at 
skabe en menneskelig by fej-
ler ellers ikke noget. Alle mål-
sætningerne om at udvikle en 
grøn og bæredygtig by med fo-
kus på borgernes sundhed og 
trivsel er på plads. Alligevel 
viger man tilbage for at gribe 
fat om Københavns største tra-
fikale og miljømæssige udfor-
dring: den gennemkørende bil-
trafik på Rådhuspladsen.

Her vil nogen bryde ind og 
sige, at de mange biler skaber 
storbyfornemmelse og bidra-
ger til Rådhuspladsens identi-
tet som trafikknudepunkt.

Dertil er at sige, at den pro-
vinsielle benovelse over storby-
ens bilkøer burde være passé 
efter 100 års bildominans. Det 
eneste malstrømmen af  biler 
på H. C. Andersens Boulevard 
bidrager med er en enerveren-
de støj, en dunst af  dødsensfar-
lige partikler og en stressfrem-
kaldende utryghed. Effekten er 

ødelæggende for bymiljøet og 
pladsens attraktionspotentiale 
som seværdighed i internatio-
nal klasse. Turisterne har ri-
geligt med trafikkaos i deres 
egne byer.

Andre debattører, de su-

pergrønne, er enig i målsæt-
ningen om at fjerne den gen-
nemkørende biltrafik på H. C. 
Andersens Boulevard. De fore-
stiller sig, at bilstrømmen kan 
trylles væk og erstattes af  høj-
klassede letbaner.

Men en velbegrundet og re-
guleret biltrafik er både ønske-
lig og nødvendig i en velfun-
gerende storby. Man kommer 

ikke uden om at etablere en 
infrastruktur, der tilgodeser 
både miljøhensyn og trafikal 
fremkommelighed. Man kom-
mer ikke uden om at bygge en 
tunnel til den gennemkørende 
trafik.

Lyder rigtigt? Men er det ik-
ke afsindigt dyrt? En ca. 800 
m lang biltunnel fra Jarmers 
Plads til Langebro burde kun-

ne anlægges for ca. 2 mia. kr., 
hvilket selvfølgelig er et stort 
beløb, men ikke urealistisk at 
skaffe til veje, hvis alle gode 
kræfter byder ind på opgaven. 
Andre danske byer nyder i dis-
se år godt af  en stor fonds ak-
tive medvirken, mulighederne 
for et privat offentligt samar-
bejde ligger lige for, og kom-
munekassen er jo ikke lige-
frem tom.

Perspektiverne er store. 
Omsider vil København kun-
ne få den storslåede Rådhus-
plads, som byen har drømt om 
i årtier. Miljøproblemerne vil 
være løst. Fodgængerstrøm-
mene mellem Strøget og Ve-
sterbros Passage vil kunne 
passere uhindret. Tivolis ha-
veareal vil kunne udvides til 
Rådhusets facade, og store in-
ternationale events vil kunne 
afvikles rutinemæssigt uden 
at spærre indre by af. Med et 
underjordisk parkeringsanlæg 
under Rådhuspladsen vil par-
kering i gadeplan kunne fjer-
nes og spildkørsel efter tomme 
pladser elimineres.

I et længere perspektiv vil 
en nedgravet boulevard kunne 
kobles på (første etape af) en 
fremtidig havnetunnel via en 
rundkørsel under Langebro. 
Dermed vil hele den indre by 
været befriet for gennemkø-
rende trafik.

Piazza del Campo i middelalderbyen Siena, Toscana, oktober . Martin Nyrop var 
stærkt inspireret af denne plads, da han tegnede rådhuset og pladsen foran. Campo’en 
betragtes som en af verdens bedste pladser og tjener stadig som referenceobjekt og 
inspirationskilde for moderne byplanlæggere og byrumsarkitekter. Foto: Jan Koed

Fremtidens rådhusplads. Ingen griber fat om udfordringen
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AFSPÆRRING: I tre dage er In-
dre By i praksis afspærret for 
ind- og udkørende bilkørsel i 
dagtimerne – bortset fra Knip-
pelsbro.

Det er med undren at man 
som beboer i indre by skal 
acceptere et sådant overgreb 
overfor mange tusinde borge-
re. Overgrebet synes at være 
resultatet af  et målrettet lobby-
arbejde fra Danmarks Cykle 
Union overfor de kommunale 
politikere, hvor lokkemaden er 
en postuleret meromsætning 
for turistbranchen på 205 mil-
lioner kroner.

Det synes som om, politi-
kerne helt har overset de me-
get store negative følger, som 
de trafikale indgreb indebæ-
rer for mange tusinde beboe-
re og erhvervsdrivende, som 
må føle sig som gidsler i den-
ne ’handel’.

Mange borgere har ganske 
enkelt behov for at blive trans-
porteret ud af  afspærringsrin-
gen i bil, fordi de er dårligt gå-
ende eller fordi målpunkter-
ne ligger ’umuligt’ i forhold 
til den kollektive trafik. Her-
til kommer, at den kollektive 

trafik slet ikke har kapacitet 
til at tilgodese den ekstra efter-
spørgsel som specielt i myldre-
timerne vil fremkomme både 
mht. siddepladser i busser/S-
tog og cykeltransport i S-tog. 
Og hvad gør borgere i Indre By, 
som bliver ramt af  akut syg-
dom, som kræver hospitals-
indlæggelse uden for afspær-
ringsringen. Dette problem er 
der ikke anvist nogen løsning 
på, og det giver anledning til 
utryghed.

Udover transportulemperne 
for beboerne i Indre By er af-
spærringen naturligvis også til 
enorm ulempe for mange an-
dre, f.eks den offentlige service 
som renovation og postomde-
ling eller for de mange, som ar-
bejder i Indre By. Hertil kom-

mer behovene for akut hjælp 
til skadeudbedring af  hånd-
værkere med værksteder uden 
for afspærringsringen. Disse 
behov vil dårligt kunne tilgo-
deses.

Beslutningen om VM-cykel-
løb er desværre taget henover 
hovedet på borgerne, tilsyne-
ladende uden, at man har ta-
get de negative følgevirkninger 
alvorligt.

Man må håbe, at erfarin-
gerne fra denne sportsbegi-
venhed i det offentlige gade-
rum vil forhindre politikerne 
i at indgå fremtidige ’handler’ 
med sports-lobbyer. Sådanne 
’handler’, som det igangvæ-
rende cykelløb er udtryk for, 
kan borgerne i hvert fald ikke 
være tjent med.

Mandag kørte U--rytterne VM i Københavns 

Cykel-VM. Overgreb mod borgerne

ANNONCE

I forsøget undersøger vi, om et mælkepro-
dukt, der indeholder probiotiske mælkesy-
rebakterier, kan fremme dit immunsystem i 
forbindelse med vaccinationen. Mælkepro-
duktet minder om en drikkeyoghurt.

Du skal blandt andet opfylde disse krite-
rier for at kunne deltage:

-

-
center, hvor der ud over en kort helbreds-
undersøgelse blandt andet vil blive taget 
blodprøver samt givet en influenzavaccina-

mælkesyrebakterier eller et produkt uden 

du eller forsøgspersonalet vil vide, hvilket 

-

Alle undersøgelser, vaccine og forsøgs-

som ulempegodtgørelse for deltagelse i 
-

ligere udgifter i forbindelse med forsøget, 
eksempelvis transport.

Undersøgelserne foregår på 
forskningscenteret:
Institut for Human Ernæring

Københavns Universitet

Forsøget udføres under ledelse af 

Hvis du er interesseret i at deltage og gerne 
vil høre mere om forsøget, er du velkom-

e-mail til prof@life.ku.dk.

-

Vi søger raske forsøgspersoner til 
et biomedicinsk forskningsprojekt 
med et syrnet mælkeprodukt
Hvis du har lyst til at deltage i et biomedicinsk forsøg, der 

du samtidig bliver vaccineret mod influenza, vil vi gerne 
høre fra dig. 


