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En målerlarves optegnelser

En personlig beretning om at måle luftens indhold af ultra-
fine partikler i Indre By

Hvordan måler man?
Her står jeg den 13. september i det Herrens år 2011 i Torvegade med min 
partikelmåler og trykker på log mode. Det blæser lidt, blæst er ikke af det 
gode, når man skal måle luftens indhold af de ultrafine partikler. Partikler, 
der er så små, at de kan svæve. 
Hovedparten af de bittesmå partikler her i Torvegade kommer fra diesel-
motorer, men de kunne også komme fra en brændt flæskesteg, hårdt ristet 
brød, et tændt stearinlys, dem er der bare ikke så mange af herude på gaden. 
Første dag måler jeg over en time og derefter to gange fem minut-
ter. En omsorgsfuld butiksejer sætter en grøn stol ud til mig, så jeg kan 
sidde ned. Det var sødt. Heldigvis viser det sig, at resultatet af må-
lingen over 60 minutter i træk sammenlignet med de to målinger 
på fem minutter kommer frem til resultater, der ligger tæt på hinan-
den. Det er godt, for vi vil gerne måle på mange steder og vise det va-
rierende indhold af ultrafine partikler på et snit gennem byen. Hvor er 
det bedst at opholde sig, hvis man vil være fri for de ultrafine partikler? 
 

Hvorfor står jeg hér og måler - hvad har jeg gang i?
At vise at København kunne blive en storbyoase uden de mange biler med 
mindre – langt mindre - indhold af de svævende ultrafine partikler. Små fine 
partikler, der finder vej langt ud i de fineste forgreninger i kroppens luftveje 
og derfra over i blodet. 
København bliver spærret af i dele af den Indre By under VM i cykelløb og 
vi har en enestående chance for at måle byluftens indhold af de små par-
tikler under forandrede trafikforhold. Vi har valgt 14 lokaliteter at måle på, 
fra Torvegade i den ene ende til Søtorvet i den anden. Vi regner så sandelig 
med at kunne vise omverdenen, hvor ren Indre Bys luft er, når der cykles og 
gaderne ikke er fyldt op med osende dieselmotorer.

I vejr og vind
Den er nem at bruge, vores partikelmåler. Den hedder P-Track, model 8525 
Ultrafine Particle Counter. Men som et kært barn har den flere navne, så-
ledes bliver den i daglig tale kaldt Pimle. At tænke sig, at den hvert eneste 
sekund tikker en koncentration af luftens indhold af de ultrafine partikler ind 
og gemmer dem som gennemsnit pr. minut, så vi senere kan overføre dem 
til en computer. Fantastisk.
Dagene op til VM - og såmænd også under - godtgør, at Danmark er et 
vindomsust ørige. Blæst i større eller mindre grad, skyer, der forrevne flyver 
afsted og dækker for solen. For megen blæst er ikke godt, når man måler 
små partikler, så det gælder om at finde de rette steder med så lidt vind som 
muligt. Heldigvis er der kun få byger. Skulle man ønske sig flere af dem? For 
regn renser luften for partikler, regner dem så at sige ned i kloakken med 
renere luft til følge, godt for lungerne, skidt for målingerne.
 



”Partikelsyndere”
Torvegade, Knippelsbro, Bremerholm, Søtorvet, H.C. Andersens Boulevard, 
ih guder! Jeg står med Pimle lige på kantstenen op til cyklerne, der suser 
forbi. Og Pimle viser troligt udsving for hvert sekund. Hvis den havde været 
levende, ville ilninger og kuldegys have rusket i den. For bedst som den står 
og tikker omkring 5. – 10.000 ultrafine partikler pr. sekund pr. cm³ så stiger 
værdierne mod himlen; 24.200, 45.300, 58.300, 125.000, 146.000, 275.000. 
Hvad sker der? Åh, det er såmænd bare en lastbil, en bus, en taxi eller en 
personbil med dieselmotor, der udstøder masser af partikler, fordi de ikke 
har et partikelfilter på eller har et filter på, der så bare ikke fungerer. Så røg 
den fredelige luft og for en kortere periode er det bedst at lade være med at 
trække vejret. For den halve liter luft man trækker ind 15 gange i minuttet 
samtidig med disse ”partikelsyndere”, bliver fyldt med mange små partik-
ler. Fornemmelsen af, at dette nok ikke er noget, der fremmer sundheden, 
breder sig og tankerne falder på småbørnene, der sidder så troskyldigt dér i 
cykelvognen og trækker luften ned i de sarte lunger. 

De bilfrie lokaliteter
Med sød forventning om ren luft styrer jeg mod de bilfrie lokaliteter, hvor vi 
har bestemt os for at måle: Bibliotekshaven på Slotsholmen, en gård i Skin-
dergade, toppen af Rundetårn og Botanisk Have. Hmmm, dybe indåndinger. 
Men. Den eneste lokalitet, der holder sig nede i lave værdier hver dag, viser 
sig at være Bibliotekshaven. Her er altså også skønt at være, og så i selskab 
med Kirkegaard, tid til refleksion. 
Nogle dage ligger der bare et lag af ultrafine partikler overalt på måleruten, 
måske skyldes det, det disede vejr vi ind imellem har, for så bliver partiklerne 
hængende i luften. Eller også er det vinden, der flytter rundt på dem, så selv 
toppen af Rundetårn, som jo altid har en frisk vind fra et eller andet verdens-
hjørne, ikke kan sige sig fri for en snert den tunge trafik i byen. 
En dag står jeg på Amagertorv og nyder relativt lave værdier og er næsten 
færdig med dagens fem minutter på dette sted. En cykelchauffør på en rick-
shaw skal til at tænde sin smøg. ”Holdt, stands, stop, kan du ikke lige vente 
de to minutter, jeg har tilbage?”. ”Selvfølgelig”. Bagefter rækker jeg Pimle hen 
i nærheden af hans røgfane og måleren kvitterer med målinger omkring de 
195.000! En varevogn lister siden forbi og sender Pimle op fra dagens gen-
nemsnit på 12.056 til 58.300. Disse enkeltkilder, der forpester luften.
I Botanisk Have finder jeg mit målested ved broen over søen. Nogle dage 
påvirker det kørende materiel, som bruges ved renovering af haven, luftens 
indhold af de ultrafine, men dog ikke så vejret ikke trækkes dybt ind. Her er 
renere og tilmed smukt. I bogstaveligste forstand et åndehul. 
Miljøpunkts ladcykel er blevet mit mobile målekontor, som sikrer, at Pimle 
holdes vandret – hele tiden, det er vigtigt for at målerens kondenseringsvæske 
ikke løber ud. Væsken er vigtig, fordi de ultrafine partikler bindes til den, så 
de kan tælles. Men i Botanisk Have må man end ikke trække med sin cykel. 
Så op med alt grejet og nedlåsning af cykel. En dag for jeg mig charmet ind 
på en kontrollant, der endog galant udviser forståelse og tillader, at jeg træk-
ker ladcyklen gennem havens port og ind til målepunktet. Men da har jeg 
kun to dage tilbage at måle i! 
Botanisk Have, Amagertorv, gården i Skindergade og toppen af Rundetårn 
følger hinanden i værdier, de er vores baggrundsniveau for hvad København 
er, når man ikke opholder sig helt tæt på de pulserende dieselmotorer. Bib-
liotekshaven er og bliver det reneste sted af de 14 lokaliteter, hvor vi måler. 



Skal du have lidt åndelig ro og fred krydret med blomster og ren luft, så er 
det stedet, du skal ty til. OK, Botanisk Have, toppen af Rundetårn, gården i 
Skindergade og Amagertorv viste også konstant lave værdier.

Kystbanen
Modsat er Kystbanen nede under jordens overflade som en forgård til Hel-
vede, hvis ikke Helvede selv. Her går folk med tørklæder for næserne, holder 
på vejret, ser indadvendte ud og taler ikke sammen. Indhyllet i blå tåger fra 
dieseltogene. Flere gange i løbet af de blot fem minutter, som jeg måler, kom-
mer Pimle ud i sin yderposition. Koncentrationen af partiklerne presser den 
til tops, indtil den ikke kan måle mere. Maks. for Pimle er 500.000  ultrafine 
partikler cm². Så kan du selv gange op med 500 cm3 (½ liter) pr. åndedræt 
femten gange i minuttet. Men bare fordi du ikke skal med et dieseltog, skal 
du ikke føle dig for sikker. For dieseltågerne spreder sig som usynlig gift fra 
Kystbanen til perronerne med S-tog og helt ned til Metrotogene. Dog bliver 
koncentrationen fortyndet og kommer ikke op på de samme niveauer her. 

Under cykelløbene
Tre af de ni måledage foregik under cykelløbene. Der var lovet bilfri by. Men 
hvad skete der? De CO2 neutrale og partikelfrie konkurrencecyklister klarer 
sig jo ikke uden en hærskare af helikoptere, biler og motorcykler og tro mig, 
de udsender mange partikler og larmer. Motorcykler forbrænder uden kata-
lysator. Det giver et udslip af mange ultrafine partikler. 
Men hvis du ikke ligefrem står tæt op ad cykelruten og hepper på de konkur-
rerende cykelryttere, er København dog pludselig ikke til at genkende. Gader 
og stræder med masser af plads og ingen larm, kun ro. Er jeg suget ind i en 
romantisk tidslomme før bilernes ankomst til bybilledet? 

Hvad siger folk?
At gå rundt med Pimle er direkte adgang til kontakt med folk og mangen en 
god snak. For eksempel blev der sagt:
”Det er jo en helt anden by, det er skønt!”, ”De helikoptere, hvad skal de 
her?, Det er ikke til at holde deres larm ud!” og ”Det var dejligt at være her-
inde, da der var lukket, dér kunne vi være her!”. Det var i forhold til dagene 
med cykelløb og de bilfrie veje. Så var der kommetarer til det at måle for de 
ultrafine partikler. Jeg stod og målte lige ved siden af en varevogn med sluk-
ket motor og sagde til chaufføren, ”Nå, så får jeg ikke dig i kassen!” og han 
svarede: ”Det er sgu fornuftigt at snuppe de andre, der er i gang!” og ”Hvor 
er det godt, at I måler det her”. I det hele taget mødte jeg stor interesse for 
målingerne og spændt forventning på resultatet. For ikke alle føler sig trygge 
ved at bo inde i centrum og vil gerne kende til forureningens omfang: ”Skal 
jeg flytte?”, var der én, der spurgte og en anden kom med en sagtmodig kon-
statering; ”Ja, jeg opholder jo mig i det (luftforureningen) 24 timer i døgnet”. 
Én, jeg møder på vej ned til Kystbanen, fortæller; ”Jeg venter oppe på gaden, 
og holder øje med uret og iler i allersidste sekund ned til toget. Jeg bliver 
simpelthen dårlig af at være dernede i tågerne”. En tysk turist oppe på toppen 
af Rundetårn kunne fortælle, at i Tyskland har de oprettet 3 miljøzoner i nogle 
af de store byer og alle dieselbiler er delt ind i 3 kategorier for partikeludslip 
og de skal forsyne bilen med et af 3 miljømærker. Kun de reneste af diesel-
bilerne har tilladelse til at køre ind i den skrappeste miljøzone. I Tyskland 



har de også varsel for luftens indhold af ultrafine partikler, helt på linje med 
varsel for pollen- og ultraviolet stråling. I Botanisk Have snakkede jeg med en 
entusiastisk kvinde, der begejstret have nydt Miljøpunkt Indre By – Christians-
havns opsætning af ”Mobile træer” ved Torvehallerne. ”Fantastisk initiativ”, 
siger hun ”og ved du hvad, Bette Midler har fået plantet 1 mio. træer i New 
York, vi skal have mange flere træer her inde i byen!”. Summa summarum, 
det er mit indtryk, at det med miljøet virkeligt har en central plads for folk, i 
det mindste dem, jeg kom i kontakt med. Ikke en eneste ytrede mishag eller 
manglende forståelse for det at måle partikelforurening.

KB Hallen brænder
Den allersidste dag i måleprogrammet, den 28. september, gik i vasken. For 
da brændte KB Hallen, og selvom mit favoritsted, Bibliotekshaven, lå udenfor 
røgfanens synlige spredning, lå indholdet af de ultrafine partikler her dobbelt 
så højt som gennemsnittet for de andre måledage. Der er mange trusler mod 
en ren luft inde i byen.

Storbyoase?
Nå, blev Indre By så ren som en bøgeskov under de famøse cykeldage, 
hvor byen var erklæret bilfri. Ja og nej! Målingerne gav ikke et entydigt svar, 
kompliceret som virkeligheden jo er. 
Ja, dagen før kombattanter spurtede hen ad H.C. Andersens Boulevard fulgt 
af diverse motorcykler og biler, flankeret af et cigaretrygende publikum og 
generatorer til mediernes strømforbrug, det vil sige den 18. september. Lige 
netop den dag forhindrede afspærringerne biler af en hvilken som helst ka-
rakter i at komme ind på H.C. Andersens Boulevard og da viste målingen et 
niveau for ultrafine partikler, som matchede Bibliotekshaven, et rent åndehul. 
Sådan kunne København altså se ud, hvis dieselkøretøjer var forment adgang! 
Ja, fordi den gennemsnitlige koncentration på de trafikerede veje blev 22 % 
mindre i forhold til koncentrationen før og efter cykelløbene. Bremerholm 
adskiller sig dog ved at have et uændret indhold af partikler. Fordi der rent 
faktisk kørte flere varebiler i gaden under VM dagene end før og efter VM. 
Varevognene var jo undtaget afspærringerne og de mange varevogne var 
med til at udligne forskellen, den forsvandt!
Nej, for H.C. Andersens Boulevard lå virkeligt højt, som den mest belastede 
vej under cykelløbene! Og vores bilfrie lokaliteter lå også højere under cy-
kelløbene end før og efter, med undtagelse af Bibliotekshaven, der faktisk lå 
lidt lavere end før og efter. 
Ja, når man tager alle vores målelokaliteter under ét, for så faldt belastningen 
fra trafikken med 30 % under cykelløbene i forhold til før og efter cykel-
løbene.

Det nytter
Hold da op, hvor blev det tydeligt for mig, at enkelte dieselmotorer i den 
grad er ansvarlig for meget høje niveauer af de ultrafine partikler. Nok gør 
busserne, lastbilerne, varevognene, personbilerne med dieselmotor eller 
taxierne luften dårlig, men indholdet af de ultrafine partikler ryger helt til 
tops, når der passerer et køretøj med rigtig dårlig udstødning. 
Det var en massiv oplevelse for mig at mærke min hals efter en tur rundt 
på måleruten. Halsen føltes tyk, slimet, ru og det gjorde ondt i den. Er det 



nødvendigt med så dårlig luft inde i en by?
Og hvor var det fantastisk at gå rundt indenfor afspærringerne under cykel-
løbene. Det gav visioner for et grønt og afstresset København. Renere luft, 
mindre larm, roligere bybillede, plads til andre aktiviteter end at passe på 
ikke at blive kørt over. 
Ville en regulering af trafikken eller måske endda ”bilerne ud af byen” med-
føre butiksdød? Det tror jeg ikke. Nye butikker ville opstå, mens andre måtte 
flytte på sig. For der vil vel altid være brug for handel, selv i en bilfri bymidte? 
Man kunne måske lære af Strøgets historie. Engang var Strøget sikkert også 
fyldt med biler. I dag er der ingen, men til gengæld en masse mennesker og 
butikker.
Med en regulering af trafikken i København kunne man også drømme om, 
at luften i København endelig ville overholde EU’s krav til luftens indhold af 
kvælstofdioxid. Et stof, der ikke fremmer sundheden og en regulering kunne 
bringe luftens indhold af de farlige ultrafine partikler langt længere ned, end 
de er i dag.
Har du fået lyst til at læse mere om af Miljøpunkt Indre by – Christianshavns 
undersøgelse kan du klikke ind på: http://www.a21.dk/vm-partikler.html
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