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Luftforurening

• 5-10 % af alle danskere dør af luftforurening.

• Luftforurening er en af vores største risikofaktorer.

• Arbejdsmiljøgrænseværdier fjerner ikke helbredsrisici. 

• Der er endnu ingen grænseværdier for dieselpartikler.

• Vi opholder os en stor del af vores liv på arbejdspladsen.

• Derfor skal luften på arbejdspladsen være renest mulig.

• (Syge og døde medarbejdere har lav produktivitet !)  



Systematisk overblik

Luftforurening (partikler/gasser)

Inhaleret luft (10-20.000 l/dag)

Lungernes areal (80-100 m2)

Oxidativt stress/Inflammation

Øget sygelighed/dødelighed

Store helbredsomkostninger

Jo mindre partikler er desto 

dybere i luftvejene afsættes 

partiklerne.



Helbredseffekter

Luftforurening med dieselpartikler øger risikoen for:

• Hjertekarsygdomme, blodpropper og derved tidlig død.

• Luftvejslidelser: Astma, bronkitis og rygerlunger.

• Kræft: Kræftfremkaldende på højeste niveau (WHO).

• Nedsat intelligens og lungekapacitet hos børn.

• Sygedage og B-dage – og senest også diabetes.

• Mistanke: Alzheimers demens og Parkinsons sygdom 



Kræftfremkaldende

• Dieselpartikler er kræftfremkaldende på højeste niveau 

(jf. kræftbekendtgørelsen). 

• Arbejdsmiljømæssigt er dieselpartikler derfor automatisk 

klassificeret som ”farlige stoffer”.

• Derved skal udarbejdes en APV for medarbejdere, som 

udsættes for væsentlige koncentrationer af diesel-

partikler OG en supplerende kemisk APV.

• Hvor mange af jer har en APV for medarbejdere, som 

dagligt udsættes for dieselpartikler ? 

– og hvor mange af jer har en kemisk APV ?



Hvordan måles dieselos ?

• Dieselpartikler er ultrafine partikler.

• Ultrafine partikler har en diameter under 100 nanometer 

= 0,00001 cm = 0,0000001 m. Det er ca. 1.000 gange 

mindre end tykkelsen af et typisk menneskehår.

• Partiklerne kan ikke vejes, men skal tælles i antal – typisk 

antal partikler pr. cm3 luft.

• Dieselpartikler har et højt indhold af sod og en overflade 

dækket af kræftfremkaldende tjærestoffer. De kan nå ud i 

lungernes fineste forgreninger og overføres til blodet, 

hvorved de kan nå alle dele af organismen.



Hvordan ser dieselpartikler ud ?

• De kan kun ses, når de er klumpet sammen.



Hvordan tælles partiklerne ?

• Når de ikke kan ses med det blotte øje … og der ofte er 
over 20.000 partikler i et lille luftvolumen på størrelse 
med en terning …

• Vi bruger avanceret

(og desværre dyrt) 

måleudstyr: PTrak.

• Målinger under normale

arbejdsforhold og under

realistisk worst case.



Tre simple faktorer 

• Medarbejderens indånding af forurening afhænger af:

1) Hvor forurenet luften er omkring medarbejderen. 

2) Hvor længe medarbejderen opholder sig i luften.  

3) Medarbejderens indåndingsfrekvens (værnemidler).

• Selv korte forureningsepisoder 

kan betyde noget for, hvor meget 

forurening medarbejderen indånder 

over en arbejdsdag. Samtidig kan 

kortvarige episoder ofte undgås og 

derved reducere spidsbelastninger markant.



Nye foldere om dieselpartikler

• Udgivet af BAU 

transport og engros.

• Reducere risikoen via 

adfærdsændringer hos 

medarbejderne, mens 

operatørerne reducerer 

forureningen fra det 

anvendte materiel.

http://bautransport.dk/jernba

netransport/jernbanetransport



Nye foldere om dieselpartikler

• Særlig relevant for medarbejdere, som ofte arbejder, 
eller ofte har arbejdet, i dieseltog/lukkede banerum.

• Stor forskel på hvor meget forurening medarbejdere 
udsættes for, men der er en generel arbejdsmiljørisiko 
ved at arbejde i dieseltog/lukkede banerum.

• Både en udfordring inde i tog/troljer og udenfor, fordi 
forureningen trænger ind via ventilation/åbne vinduer. 
Filtrene i ventilationen reducerer dog forureningen i 
forhold til luften omkring toget/troljen. 



Tre et halvt gode råd …

1) Brug næsen … det er faktisk en god forurenings-sensor.

2) Tænk i røg … Hvis der er høje koncentrationer udenfor 

… så kan denne ventileres ind … hvor er logomotivet ? 

Kører vi snart ind i en tunnel/lukket banerum ?

3) Sluk motoren når muligt og følg ventilationsinstruksen.

3½) Brug værnemidler (åndedrætsværn og handsker), når 

du arbejder længere tid i lukkede banerum med diesel-

maskiner uden partikelfiltre. 

Frem for alt: Læs folderne !!!



Eksempel: Boulevardtunnelen

• Forureningen bliver 6 gange højere inde i toget, når 

ventilationen er tændt i Boulevardtunnelen.
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Forurening i toget ved gennemkørsel af 

Boulevardtunnelen med/uden ventilation

Med ventilation Før tunnelen



Fremadrettet handling

• Husk at dieselpartikler i arbejdsmiljøet er én blandt 

mange risikofaktorer – men en vigtig risikofaktor.

• Gravide eller særlig disponerede for de aktuelle lidelser 

skal udsættes for færrest mulig dieselpartikler.

• Ingen kan nu gøre noget ved den mængde forurening, 

som medarbejderne igennem årerne har indåndet. 

Men der kan handles risikoreducerende fremadrettet. 

Det kan altid være en god ide med et helbredstjek.



Spørgsmål

Læs mere på: www.ecocouncil.dk/arbejdsmiljo


