
Udstyr til luftmålinger af ultrafine partikler (PM0.1) 
 
Seniorforsker Teis Nørgaard Mikkelsen, DTU Miljø, har fra COWIfonden modtaget en 
bevilling på 93.650 kr. til indkøb af udstyr til luftmålinger af ultrafine partikler (PM0.1) og en 
røggasanalysator.  
 
Luftforurening i Danmark 
Formandsskabet for det økonomiske råd i Danmark udtaler i et diskussionsoplæg (marts 
2016) at luftforurening påvirker vores helbred og fører bl.a. til hjerte-kar-sygdomme, astma 
og lungekræft. Helbredsomkostninger udgør formentlig den overvejende andel af de 
samlede omkostninger ved luftforurening i Danmark 
 
Partikelforurening med ultrafine partikler PM0.1   
Partikelforurening menes at være den luftforureningsfaktor som er mest sundhedsskadelig 
i Danmark og de vigtigste kilder er boligopvarmning (brændeovne), landbrug (ammoniak) 
og vejtransport. PM0.1 er betegnelsen for partikler der er 0,1 µm eller mindre. PM0.1 har 
en særlig stor overflade per vægtenhed og kan i modsætning til større partikler trænge ind 
i lungevævet og føres videre ad blodbanen. PM0.1 er et relativt nyt forskningsområde i 
forhold til forskning i større partikler, og der mangler i høj grad systematiske målinger og 
data inden for området. 
 
DTU Miljø iværksætter undersøgelser af ultrafine partikler PM0.1   
Udstyret skal anvendes til undervisning og forskning i forbindelse med en ny langsigtet 
strategi fra den nyoprettede sektion ”Atmospheric Environment” i DTU Miljø. Studerende 
som følger DTU kurset Luftforurening og miljøeffekter vil sammen med bachelor, kandidat 
og ph.d. studerende få mulighed for at anvende udstyret til en lang række 
målekampagner.  
 
Disse målinger kan f.eks. være direkte eller indirekte målinger. Direkte målinger foretages 
ved kilden (emission) som f.eks. brændeovnsskorstene og udstødningsrør fra diselbiler. 
Her kan man undersøge om nye tiltag som f.eks. skorstensfiltre virker som antaget eller 
om diselbilers partikelfiltre bliver ved med at fungerer efter hensigten efter en årrække. 
Indirekte målinger (immission) foretages i områder hvor der er en partikelbelastning som 
f.eks. biltrafikbelastede områder, tunneler med dårlig luftudskiftning, boligområder med 
mange brændeovne og lokaliteter med ammoniak påvirkning. Det er endnu ikke klart hvor 
stor den lokale variation af PM0.1 er, og om der skal tages specielle hensyn under visse 
vejrtyper. 
 
En anden måde, hvormed partikelforureningen i byerne kan reduceres på er i forbindelse 
med byplanlægning, hvor vegetationen indtænkes som en filtermekanisme der ”udvasker” 
skadelige partikler og gasser i atmosfæren. Dette indgår ofte i ”green city” begrebet, men 
det er lettere sagt end gjort, da forskellige typer af vegetation har forskellige 
optagelsesegenskaber, og planter reagerer også forskelligt på miljøfaktorer som f.eks. 
temperatur og fugtighed. Det er derfor nødvendigt med faktiske forsøg og målinger med 
det udstyr som DTU Miljø nu har fået mulighed for at indkøbe via donation fra 
COWIfonden. 
 
Det er tanken, at undersøgelserne skal pågå i en årrække, og at DTU Miljø vil ansøge om 
forskningsprojekter, der tilknyttes ovennævnte undersøgelser. 
 


