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Luftforurening påvirker vores helbred og er skyld i en 
række alvorlige sygdomme. Påvirkningen sker i mange 
sammenhænge, både når man opholder sig uden for og 
indenfor. Henover de senere år er der sket en stigende 
bevågenhed om luftforurening, hvilket blandt skyldes at 
det er blevet lettere at måle i takt med, at sensorer bliver 
bedre og billigere. 


I global sammenhæng er København en ren by, men dårlig 
luft er alligevel årsag til ca. hvert tiende dødsfald. I takt 
med nye målinger kommer nye indsigter, og forskere er nu 
i stand til at dokumentere sammenhænge mellem 
luftforurening og andre typer af sygdomme som fx 
diabetes og demens. 


I København har Københavns Kommune sammen med 
Google og Utrecht Universitet (Holland) udført målinger af 
alle gader i København. Dette kort viser resultatet af disse 
målinger i form af årlige gennemsnit for hver gade.


I projektet Thrive Zone Amager undersøger vi, hvordan 
byen kan indrettes så mennesker ikke bliver påvirket så 
meget af luftforureningen. Som et led i dette, søger vi også 
at forstå hvornår mennesker påvirkes mest. Det vil sige 
hvor meget luftforurening udsættes man for når man 
bevæger sig ude i byen. 


Borgermålinger 1

Gode råd 
Luftforurening påvirker os 
over lang tid. For at mindske 
hvor meget luftforurening 
man bliver udsat for, skal 
man ændre de steder og 
tidspunkter, hvor man ofte og 
hvor længe man bliver udsat. 
Her er et par 
tommelfingerregler:

- Vælg ruter med mindst 

mulig trafik. Biler er en af 
de største kilder til 
luftforurening og færre biler 
betyder mindre 
luftforurening. Motorveje 
har generelt de højeste 
værdier. Luftforureningen 
er højest i myldretiden. 


- Fravælg bilen. 
Luftforureningen er højest 
midt på vejbanen, og de 
fleste biler har ikke filtre, 
der kan rense luften mod 
bilers udstødningsgas. 
Undersøgelser viser, at 
bilister er udsat for 25-30 
pct. højere luftforurening. 
At sidde i bilkø, hver 
morgen til og fra arbejde 
indebærer stor udsathed. 


- Vælg aktiv transport. 
Fysisk aktivitet modvirker 
den negative påvirkning fra 
forurening. Omvendt, 
luftforurening nedsætter 
også den positive effekt af 
motion. Den bedste 
kombination er aktiv 
transport langs ruter med 
mindst mulig trafik.


- Hold afstand. 
Luftforurening fortyndes i 
luften i takt med at 
afstanden til 
forureningskilden øges.


LUFTFORURENING  
ISLANDS BRYGGE OG ØRESTAD 
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Kilder til luftforurening 
Af kortet fremgår det, at trafik er en hovedårsag til 
luftforurening. De mest trafikerede vej har generelt set 
også de højeste måleværdier. I området omkring Islands 
Brygge metrostation har Ørestads Boulevard og Artillerivej 
højere værdier. Amager Boulevard har områdets højeste 
gennemsnitlige luftforurening. 


I Ørestad er motorvejen en stor kilde til luftforurening, som 
påvirker en stor del af området op til Byparken. Samtidig 
ses også et markant signal fra Metrolinien, som er tydelig 
omkring området hvor metroen kommer op af jorden og i 
målingerne for sivegaden langs Ørestad Boulevard. 


Lufthavnen påvirker Ørestad i form af de særligt små 
partikler (Ultrafine partikler). Påvirkningen er afhængig af 
vindretning og flyenes ruter, især i forbindelse med flyenes 
take-off.  


Måling af luftforurening
Luftkvalitet bestemmes af mange faktorer udover 
selveforureningen, især vejret har betydning. Eksempelvis 
giver mere vind generelt bedre luftkvalitet, fordi den store 
mængde luft som vinden bærer med sig, fortynder 
forureningen. Snævre gader med meget trafik kan derfor 
have lav luftkvalitet, fordi vinden har svært ved at føre 
forureningen væk. 


Luftforurening varierer alt efter hvilken kilde forureningen 
kommer fra. Står man tæt på fx en slidt, ikke vedligeholdt 
motor vil en måling kunne vise meget høje værdier. Det er 
der eksempler i de lokale målinger nedenfor. Nedenfor har 
vi anvendt målinger af partikelforurening, de såkaldte fine 
partikler (PM2.5) 


Endelig har tidspunktet man færdes på betydning. Vi viser 
den årlige gennemsnitsværdi den røde linie) for hver 
strækning sammen målingerne. Gennemsnitsværdien er 
beregnet på baggrund af målinger hele året og altså både 
dag og nat på Miljøstyrelsens to målestationer i 
København. Herefter bruger man en model til at beregne, 
hvilken forureningsniveau, der i gennemsnit vil være på en 
gade. 


Når målingerne adskiller sig fra modellens 
gennemsnitsværdi, er det ikke fordi modellen viser forkert, 
men fordi at man indregner forskellige vejrsituationer, 
udledning henover alle døgnets timer og andre faktorer. 

Målingerne nedenfor er foretaget i en kold periode af 
februar 2021, hvor Danmark er underlagt corona-
restriktioner. Kulden, den nedsatte trafikmængde gør at 
målingerne ikke kan fortælle hvordan luftforureningen er 
under alle forhold. Men målinger fortæller, at der er steder, 
som er bedre at opholde end andre, især hvor man 
opholder sig der ofte og i længere tid ad gangen. 


Borgermålinger 2

Sådan har vi gjort 

Vi har bedt personer, der enten 
bor eller færdes dagligt enten 
på Islands Brygge eller 
Ørestad til at tage en luftmåler 
med på færden i området. 

Målingerne blev foretaget i 
februar 2021. 


Til målingerne har vi anvendt 
AirNode sensorer udlånt af 
AirLabs. Sensoren måler 
luftforurening for både partikler 
og gasser. 


I forsøget har vi bedt de 
personer, som har brugt 
målerne om at bruge deres 
mobiltelefon til at logge deres 
ruter. Dette viste sig at være 
mere kompliceret og afhænger 
af styresystem, modeller og 
indstillinger. Derfor er der ikke 
lokationsdata for alle 
målingerne.


Vi har fokuseret på data for 
fine partikler (PM2.5), hvilket 
betyder at partiklerne er 
mindre end 2,5 mikrometer. 
Graferne angiver mængden af 
partikler målt i mikrogram per 
kubikmeter. 


EU har fastsat en grænseværdi 
for PM2.5 på 15 mg/m3, som 
en lovlig mængde 
luftforurening. Københavns 
årlige gennemsnit er 13 mg/
m3. Der er dokumenteret 
sammenhæng mellem PM2.5 
og en lang række sygdomme, 
som hjertekar-, kræftformer 
hjerneblødninger, og 
luftvejssygdomme som f.eks. 
asthma. 
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Person 1.  
Person 1 har målt strækningen fra 
universitetsområdet til Christianshavn. 

De højeste værdier ses langs Ørestad 
Boulevard og viser, at biler er en 
væsentlig kilde til luftforurening i byer. 
Målingerne ligger her over gennemsnittet 
for København, som er 13 mg/m3. Den 
del af turen fra volden og over 
Christianshavn viser lavere værdier end 
årsgennemsnittet.



Person 2.  
Person 2 har bevæget i området mellem 
Ørestad Syd til Vejlands Allé og tilbage 
igen. Fra Copenhagen Air View projektet 
viste, at motorvejsstrækningen fra 
Ørestad til lufthavnen er et af de områder 
i Københavnsområdets, som har den 
højeste luftforurening. Målingerne viser  
meget høje værdier omkring Arne 
Jakobsens Allé, tyder på en enkelt 
meget lokal kilde med stor udledning 
(f.eks. en kompressor, brændeafbrænding eller lignende.


Person 3. 
For person 3 er der kun sparsomme 
lokationsdata omkring Byparken i 
Ørestad City, som er blevet registreret. 
Umiddelbart tyder de på at de højeste 
målinger er fra sydlige del omkring 
motorvejen. Igen ses stor variation selv 
over korte afstande, hvilket understreger 
Thrive Zone Amager projektets formål: at 
anvende områder med lav luftforurening 
til ophold, og undersøge om det er muligt 
at skærme mod forureningen på en meningsfuld måde.




Person 4. 
For person 4 er der ikke blevet registreret lokationsdata. Generelt er 
tale om en kort tur, hvor gennemsnitsværdien ligger væsentligt 
under det normale årsgennemsnit. 

Det er oplagt at pege på at det kan skyldes den nedsatte 
trafikmængde i forbindelse med corona-restriktionerne, som især 
medførte en stor trafikreduktion på beboelsesveje.


Person 5. 
For person 5 er der desværre heller ikke registreret lokationsdata. 
Området som personen har færdedes i, har et meget højt 
gennemsnit for luftforurening, med mange høje og enkelte meget 
høje målinger. Dette tyder på et område omkring en 
hovedfærdselsåre.  


Borgermålinger 3
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