
 

Et renere og mere bæredygtigt København 

Lad københavnerne gå sig til strømbesparelser og et renere miljø 

Vi går på Bordings friskole og går 8. klasse. Os der har skrevet, og fundet på denne idé hedder Robert 
Iversen, og Niels Thomsen. Dette er vores forslag: 

Vi synes, at det går alt for langsomt med det der med miljø! 

Vi har tænkt os at omlægge strøget. Med nye fortove, men ikke hvilke som helst fortove, men fortove, der 
genererer strøm ved brug af fodgængernes skridt. 

Ved hjælp af kinetisk energi, generer fortovene 5 watt, hver gang en fodgænger træder på dem. 

Hvordan foregår det? 

Lad os sige, at strøget er 10 m bredt. 

Folk går sjældent helt ude i kanterne og helt hen til bygningerne. Derfor anlægger vi fortovene i en bredde 
på 6 meter, så er der 2 meter frit til hver side til udstilling mm. 

Vi forestiller os at lave en prøveordning på 10 meter med Pavegen-fliser. Vi har tænkt os, at 
prøveordningen kan gå fra lyskrydset ved ‘indgangen’ til Strøget (Rådhuspladsen) og 10 meter frem. 

Med 10 meters længde og 6 meters bredde får vi et areal på 60 m2. Pavegen-fliserne er trekantede og er 50 
cm på hver på side. Det vil sige, at der går 4 Pavegen-fliser per m2. 

Vi skal altså bruge 4x60 fliser -i alt 240 fliser. Vi har undersøgt telefonisk, hvad Pavegen-fliserne koster og 
har fået oplyst, at de koster 20.174 kr. (£ 2.300). Prøvearealet på 60 m2 koster derfor i alt 1.210.440 mio. 
kroner. 

Hvis vi siger, at der går 70.000 mennesker på Strøget om dagen, og at de hver træder på en flise ad gangen, 
producerer de 4.200 kW på 12 timer. Det er nok til at levere strøm til 140.000 30. watts LED-armaturer. 30. 
watts LED-armaturer er selvfølgeligt lavt og kan gå an, fordi vi er på strøget, hvor der ikke er så meget 
trafik. Men eksemplet viser blot, at det selv på så lille en strækning kan genere en del strøm. 

Selvom det umiddelbart lyder som mange penge, så tænk på hvor meget det kan gavne Københavns 
befolkning og miljø. Ved at anlægge disse fortove bliver Københavns kommune meget mere selvforsynende 
med grøn og vedvarende energi end de allerede er i forvejen! 

Denne idé er afprøvet andre steder så som: Bloomington school i USA, Canary warf i London og Heathrow 
airport i London. Det er kun få af de mange steder disse fortove er afprøvet. 

 

 

 Kontaktperson: Robert Iversen. 

Tlf: 28 83 22 21. Email: Robertiversen3@gmail.com Adresse: L.I.Brandes Alle 5 

Kilder 

Læs mere om Pavegen og se produktets specifikationer på: www.pavegen.com 

Alle beregninger er udregnet af os. 

http://www.pavegen.com/
http://www.pavegen.com/


 

 

 


