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Sammenfatning 

DCE har for Kommuneqarfik Sermersooq udarbejdet et forslag til et målepro-

gram for overvågning af luftkvalitet i Nuuk. Efter ønske fra Kommuneqarfik 

Sermersooq har måleprogrammet fokus på luftforureningen fra den stigende 

trafik i Nuuk og bygger på anvendelse af metoder tilsvarende dem, der an-

vendes i det nationale måleprogram for luftkvalitet i Danmark. DCE foreslår 

etablering af to gademålestationer: En station som placeres ved Aqqusiner-

suaq ved parkeringspladsen ved Brugseni og en station ved Eqalugalinnguit 

lidt nord for rundkørslen ved Akunnerit og Qernertunnguanut. Ud over dette 

foreslås etableret en bybaggrundsmålestation i boligområdet omkring Akun-

nerit. Ved alle tre målestationer måles kvælstofdioxid samt PM2,5 og PM10, 

som er massen af partikler med diameter mindre end henholdsvis 2,5 µm og 

10 µm. Disse tre luftforureningsparametre er væsentlige i relation til luftforu-

reningen fra trafikken. Målingerne foreslås foretaget med EU’s referenceme-

toder, der også anvendes i det danske målenet. Den samlede pris for et års 

målinger ved disse tre målestationer forventes at ligge på kroner, hvor både 

etablering og nedtagning af målestationerne er inkluderet. 
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1 Indledning 

Dette notat er resultatet af et projekt som DCE-Nationalt Center for Miljø og 

Energi har udført for Kommuneqarfik Sermersooq i løbet af efteråret 2022. 

Formålet med projektet er at udarbejde et forslag til et overvågningsprogram 

for luftkvalitet i Nuuk.  

Baggrunden for igangsætning af projektet er, at der i Kommuneqarfik Sermer-

sooq er et politisk ønske om at få gennemført målinger af luftforureningen i 

Nuuk, da bilparken er kraftigt stigende. Af andre parametre med betydning 

for luftforurening er støv efter vinterens grusning af veje og stor slitage på 

vejnettet, da der halvdelen af året anvendes pigdæk, som også medfører dan-

nelse af støv. 

Kommuneqarfik Sermersooq har udtrykt ønske om et overvågningsprogram 

bestående af målinger på 2-3 lokaliteter. Målingerne skal baseres på nogen-

lunde det samme måleudstyr, som anvendes i forbindelse med det nationale 

luftkvalitetsovervågningsprogram i hhv. København, Århus, Odense og Ål-

borg. Kommuneqarfik Sermersooq har udtrykt ønske om måling af støv (par-

tikler) og udstødningsgasser fra biler. 

DCE ønsker at kunne byde på et eventuelt kommende udbud af overvåg-

ningsopgaven. Derfor vil DCE’s forslag til program for overvågning af luft-

kvalitet i Nuuk blive udarbejdet, så DCE fortsat vil være habile i forhold til at 

kunne afgive tilbud på løsning af opgaven. Det betyder blandt andet, at dette 

notat, som beskriver forslaget til program for overvågning af luftkvalitet vil 

være offentligt tilgængeligt, og at DCE kun vil give et estimat på omkostnin-

gerne i forbindelse med gennemførelse af forslaget. Det betyder også, at de 

metoder, som DCE foreslår, beskrives mere overordnet, hvor der for eksem-

pel ikke angives specifik instrumenttype, og at der er lagt vægt på, at foreslå-

ede metoder er alment udbredte.  

Efter ønske fra Kommuneqarfik Sermersooq vil estimat på omkostningerne 

blive opdelt på etableringsomkostninger, første års drift af målingerne og år-

lig drift for de efterfølgende år. 

 

https://sermersooq.gl/
https://sermersooq.gl/
https://sermersooq.gl/
https://sermersooq.gl/
https://sermersooq.gl/
https://sermersooq.gl/
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2 Måleprogram 

Strategien bag det foreslåede overvågningsprogram er, at der skal udføres 

målinger, som kan benyttes til at vurdere omfanget af den helbredsskadelige 

luftforurening og at målingerne skal være repræsentative for den højeste luft-

forurening, som befolkningen i Nuuk udsættes for. Målingerne skal endvi-

dere gøre det muligt både at vurdere de højeste niveauer ved kortvarige epi-

soder af høj luftforurening (typisk time- eller døgnmiddelværdier) og niveau-

erne for den mere langsigtede luftforurening (årsmiddelværdier). Denne til-

gang hænger sammen med at luftforureningen både har en akut virkning ved 

eksponering af for høje niveauer i en kortvarig episode med høj luftforurening 

og ved den mere langsigtede udsættelse for luftforureningen gennem en år-

række. 

Det er endvidere hensigten at forslaget til et overvågningsprogram skal kunne 

adressere den oplevelse som Kommuneqarfik Sermersooq har af den stigende 

vejtrafiks negative effekt på luftkvaliteten i Nuuk.       

2.1 Luftforureningskomponenter 

Med baggrund i dels DCE’s faglige ekspertise omkring overvågning af luft-

kvalitet og dels Kommuneqarfik Sermersooqs ønsker, forslås følgende luftfor-

ureningskomponenter målt i overvågningsprogrammet: 

• PM2,5 – mængden af partikler med diameter under 2,5 µm. Denne fraktion 

af den luftbårne partikelforurening betegnes fine partikler. 

• PM10 – mængden af partikler med diameter under 10 µm. Denne fraktion 

indeholder såvel de fine partikler som de grovere partikler med diameter 

mellem 2,5 og 10 µm. 

• Kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxider (NOx). Kvælstofoxider består af 

summen af kvælstofdioxid og kvælstofmonooxid (NO). Begge disse gasser 

bliver direkte udledt til luften fra forbrændingsprocesser og i luften kan 

de omdannes til hinanden viakemiske reaktioner. 

Kilderne  

Baggrunden for udvælgelse af ovennævnte luftforureningskomponenter er, 

at vejtrafik er en af de vigtigste kilder til forureningen med disse luftforure-

ningskomponenter i byer. For kvælstofdioxid og kvælstofoxid er vejtrafik 

langt den vigtigste kilde i danske og europæiske byer. Det forventes ligeledes 

at være tilfældet i Nuuk.  

Under danske forhold stammer omkring halvdelen af PM10 på de stærkt tra-

fikerede gader fra vejtrafikken, hvoraf dækslid, bremseslid og vejslid udgør 

en stor andel. I Nuuk forventes ligeledes en stor andel af PM10 fra vejtrafik, 

hvilket hænger sammen med støv fra grusning af vejen samt en udbredt an-

vendelse af pigdæk.  

PM2,5 er den af de tre luftforureningskomponenter, som har det mindste bi-

drag fra den lokale vejtrafik i Danmark. I relation til vejtrafik, så stammer 

PM2,5 hovedsageligt direkte fra udstødningen fra køretøjerne. Når kun en re-
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lativt lille andel af PM2,5 kommer fra den lokale vejtrafik, så hænger det sam-

men med at PM2,5 udledes fra mange forskellige typer kilder, at PM2,5 kan 

dannes via de kemiske reaktioner i luften og endeligt at PM2,5 har en lang le-

vetid i atmosfæren. Det betyder under danske forhold, at omkring trefjerde-

dele af PM2,5 ved de stærkest trafikerede gader i København kommer fra kil-

der uden for København og at langt den største del af dette udenbys bidrag 

til PM2,5 stammer fra kilder i udlandet. I Nuuk forventes en lidt større andel 

af PM2,5 af komme fra den lokale vejtrafik end det er tilfældet i København. 

Denne forventning hænger sammen med de store geografiske afstande imel-

lem byer i Grønland og afstande fra andre lande til Grønland. 

Helbredseffekterne 

De tre luftforureningskomponenter er langt de vigtigste i relation til helbreds-

effekterne af luftforureningen. I Danmark stammer omkring 90% af helbreds-

effekterne fra PM2,5 og omkring 8% stammer fra kvælstofdioxid (Ellermann et 

al., 2021). PM10 indgår ikke i DCE’s beregninger af helbredseffekterne i Dan-

mark, hvilket hænger sammen med, at det navnlig er PM2,5-fraktionen af den 

luftbårne partikelforurening, som vides at udgøre den største helbredsmæs-

sige risiko, og at PM2,5 indgår som en del af PM10. Dog har flere internationale 

studier peget på, at de grovere partikler (mellem 2,5 og 10 µm) fra for eksem-

pel anvendelse af pigdæk udgør en risiko for helbredet.   

Grænseværdier og WHO-retningslinjer 

De tre luftforureningskomponenter indgår alle som en væsentlig del af EU’s 

luftkvalitetsdirektiv (EU 2008) og er dermed også en del af den lovpligtige 

overvågning af luftkvalitet i Danmark. EU har endvidere opstillet grænsevær-

dier for disse luftforureningskomponenter, som skal overholdes overalt i EU’s 

medlemsstater (bortset fra nogle få undtagelser, som for eksempel på selve 

vejbanen). Grænseværdierne er angivet i Tabel 2.1.  

WHO kom i september 2021 med en opdatering af WHO’s retningslinjer ved-

rørende luftkvalitet. Disse retningslinjer lægger fortsat vægt på vigtigheden 

af PM2,5, PM10 og NO2. På basis af en grundig gennemgang af den internatio-

nale litteratur omkring helbredseffekterne af luftforurening, så har WHO ned-

sat deres nye retningslinjer vedrørende luftkvaliteten for disse tre luftforure-

ningskomponenter (Tabel 2.1; WHO 2021). 

EU’s grænseværdier og WHO’s retningslinjer gør det muligt at relatere må-

lingerne i Nuuk med de internationale miljøstandarder, som anvendes i Eu-

ropa og en stor del af den øvrige verden. 
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Black carbon og antallet af ultrafine partikler 

Ud over de tre ovenfor nævnte luftforureningskomponenter, så har der på 

internationalt niveau været meget fokus på de helbredsskadelige effekter af 

black carbon og ultrafine partikler, som begge udledes i betragtelig omfang 

fra udstødningsprocesser i forbindelse med vejtrafikken. Black carbon og ul-

trafine partikler indgår endnu ikke som krav i EU’s luftkvalitetsdirektiv (EU 

2008) og i Danmark er der kun etableret et mindre måleprogram med måling 

på fire målestationer, mens der til sammenligning måles kvælstofdioxid ved 

14 målestationer. Der er fortsat manglende viden i relation til disse kompo-

nenters helbredsskadelige effekt. WHO har således valgt ikke at angive ret-

ningslinjer for black carbon og ultrafine partikler, da de har vurderet, at der 

ikke er tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag til at fastlægge retningslinjerne 

ud fra. Til gengæld har de anbefalet, at man igangsætter overvågningspro-

grammer for at få viden om de niveauer befolkningerne udsættes for.  

Måling af disse to komponenter i forbindelse med overvågning af luftkvalitet 

i Nuuk vil føre til et meget omfattende måleprogram, så derfor har vi i det 

nuværende forslag ikke inddraget disse to komponenter. Dette hænger også 

sammen med, at en af de vigtigste kilder til udledning af black carbon og ul-

trafine partikler kommer fra husopvarmning med brændefyring og denne 

form for opvarmning anvendes ikke i Nuuk. På længere sigt kan det imidler-

tid måske vise sig hensigtsmæssigt også at inddrage målinger af black carbon 

og ultrafine partikler, hvis der med tiden kommer et tilstrækkeligt videnska-

beligt grundlag for de helbredsmæssige effekter af disse komponenter. 

2.2 Målemetoder    

Kommuneqarfik Sermersooq har udtrykt ønske om, at målingerne skal base-

res på nogenlunde det samme måleudstyr, som anvendes i forbindelse med 

det nationale luftkvalitetsovervågningsprogram i Danmark. 

Målingerne af kvælstofdioxid og kvælstofoxid, PM2,5 og PM10 i det danske 

luftkvalitetsmåleprogram foretages med de referencemetoder, som angives i 

EU’s luftkvalitetsdirektiv (EU 2008), hvilket DCE har valgt for at få de mest 

robuste data til vurdering af luftkvalitet i forhold til EU’s grænseværdier og 

WHO’s retningslinjer. Derfor foreslår DCE, at de samme metoder følges for 

målingerne i Nuuk. 

Tabel 2.1. EU’s grænseværdier og WHO’s retningslinjer for luftkoncentrationerne af kvælstofdioxid, PM2,5 og PM10 (EU 2008; 

WHO, 2021). 

 Midlingstid 
EU 

µg/m3 

WHO 

µg/m3 

NO2 

Timemiddel 

Døgnmiddel 

Årsmiddel 

200* 

 

40 

200** 

25** 

10 

PM2,5 
Døgnmiddel 

Årsmiddel 

 

25 

15** 

5 

PM10 
Døgnmiddel 

Årsmiddel 

50*** 

40 

45** 

15 

* De 200 µg/m3 må højest overskrides 18 gange per kalenderår 

** 99%-fraktilen- For døgnmiddelværdierne svarer det til den 4. højest målte værdi 

*** De 50 µg/m3 må højest overskrides 35 gange per kalenderår 
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For kvælstofdioxid og kvælstofoxid skal målingerne i henhold til EU’s luft-

kvalitetsdirektiv følge standarden DS/EN 14211:2012, som er baseret på må-

linger med en NOx-monitor, som blandt andet giver den fordel af målingerne 

kan foretages med høj tidsopløsning, og at resultaterne kan følges online.  

For PM2,5 og PM10 skal målingerne følge standarden DS/EN 12341:2014, som 

er en metode baseret på opsamling af svævestøv på døgnbasis med Low Vo-

lume Sampler og efterfølgende gravimetrisk bestemmelse af partikelmassen 

som døgnmiddelkoncentrationer af PM2,5 og PM10, hvilket er i overensstem-

melse med EU’s grænseværdier og WHO’s retningslinjer, hvor den korteste 

tidsopløsning netop er døgnmiddelværdier. 

EU’s luftkvalitetsdirektiv åbner op for, at der også kan anvendes målemeto-

der, som ikke følger EU’s referencemetoder, men i givet fald skal det være 

dokumenteret, at metoderne er ækvivalente med referencemetoderne. Det er 

imidlertid DCE’s erfaring, at der for mange alternative metoder til måling af 

PM2,5 og PM10 kan være betydelige problemer med opnåelse af en tilstrække-

lig god kvalitet. Denne erfaring er blandt andet baseret på DCE’s deltagelse i 

det nordiske netværk for Nationale Referencelaboratorier. Hvis alternative 

metoder anvendes til måling af PM2,5 og PM10 er det derfor vigtigt, at disse 

målinger følger standarden DS/EN 16450:2017. I denne standard som dækker 

fuldt automatiske målesystemer kræves, at der udføres parallelmålinger med 

referencemetoden på de udvalgte målestationer igennem en 80-dages peri-

ode. Det betyder med andre ord, at der ved valg af alternativ metode for en 

del af måleperioden skal foretages målinger med både referencemetoden og 

den alternative metode, for at der kan opnås pålidelige resultater. Hvis disse 

parallelmålinger ikke gennemføres, er det DCE’s erfaring, at der er relativt 

stor risiko for forkerte resultater især for PM10, som er den parameter, der gi-

ver information om niveauet af partikelforurening fra støv fra grusning og 

anvendelse af pigdæk.   

Luftforureningens omfang afhænger i meget høj grad af de meteorologiske 

forhold. Det er derfor væsentligt, at målingerne giver en god tidsmæssig dæk-

ning over året, så målingerne er repræsentative for de naturlige variationer i 

de meteorologiske forhold. I forbindelse med EU’s luftkvalitetsdirektiv er der 

fastsat krav om, at der skal foreligge kvalitetsgodkendte resultater for 85% af 

måleperioden for at sikre at målingerne kan leve op til EU’s kvalitetskrav (I 

EU’s luftkvalitetsdirektiv er angivet en tidsmæssig dækning på 90%, men når 

der tages hensyn til tid til nødvendig kalibrering, servicering m.m., så bliver 

kravet reelt på 85%). Ved målingerne i Nuuk kan der være større logistiske og 

vejrmæssige udfordringer i forbindelse med opretholdelse af de kontinuerte 

målinger end i for eksempel Danmark. Derfor kan man ikke forvente samme 

høje tidsmæssige datadækning ved målingerne i Nuuk, så der foreslås fastsat 

et krav om 70% datadækning set over et helt år.  

2.3 Type af målestationer 

Forslaget til måleprogrammet bygger på to typer af målestationer: 

Gademålestation. Denne type målestation er placeret ved siden af en tæt trafi-

keret vej og skal optimalt set placeres ved en vejstrækning, hvor der forventes 

nogen af de højeste koncentrationer, som befolkningen vil kunne blive udsat 

for. Det vil typisk være ved en af de mest trafikerede veje. Bygningerne langs 

vejen spiller også ind, hvor en tæt bebygget vej med store facader på begge 
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sider langs vejen vil føre til høj luftforurening fra vejtrafikken, da udlednin-

gerne fra vejtrafikken så at sige ”fanges” i gaderummet mellem de to facader. 

Ideen med den type målestation er, at den skal repræsentere den maksimale 

luftforurening fra vejtrafik, og at hvis grænseværdier/retningslinjer overhol-

des ved disse målestationer, så overholdes det med stor sandsynlighed også 

ved andre vejstrækninger.      

Bybaggrundsmålestation. Målestationen placeres i en park, på et højt tag eller 

lignende, så målingerne ikke blive direkte påvirket af udledningerne fra vej-

trafik. Resultaterne fra målestationen vil derfor repræsentere den mere gene-

relle luftforurening, som befolkningen udsættes for i dagligdagen. Luftforu-

reningen i bybaggrund anses som et godt udtryk for den langsigtede luftfor-

urening som befolkningen udsættes for og er ofte blevet anvendt ved studier 

af sammenhængen mellem luftkvalitet og helbredseffekterne af denne.   

2.4 Forslag til placering af målestationer 

På basis af vores besøg i Nuuk, samtaler med medarbejdere i Kommuneqarfik 

Sermersooq og kommunes data for vejtrafikken i Nuuk (Figur 2.1) vil vi fore-

slå etablering af to gademålestationer og en bybaggrundsmålestation: 

• Den ene gademålestation foreslås placeret på Aqqusinersuaq ved parke-

ringspladsen ved Brugseni.  

• Den anden gademålestation foreslås placeret på østsiden af Eqalugalinn-

guit lidt nord for rundkørslen ved Akunnerit og Qernertunnguanut.  

• Bybaggrundsmålestationen foreslås placeret i boligområdet omkring Aku-

nnerit. 

Figur 2.2 viser placeringen af de tre foreslåede målestationer. I det følgende 

forklares baggrunden for at foreslå disse placeringer af målestationerne. 
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Figur 2.1. Kort med angivelse af hverdagsdøgntrafik som gennemsnit for hverdage i 2021 

i Nuuk (Via Trafik, 2021). Tykkelsen af den røde streg angiver trafikmængden. Trafiktællin-

gerne er foretaget september-oktober 2021. Kortet er gengivet med tilladelse fra Kommu-

neqarfik Sermersooq.    

 

Figur 2.2. Udsnit af kort med hverdagsdøgntrafik for de mere centrale dele af Nuuk med 

angivelse af de foreslåede placeringer af de tre målestationer. Blå prikker angiver de fore-

slåede placeringer for gademålestationerne og grøn prik placeringen af bybaggrundsmåle-

stationen. Hverdagsdøgntrafikken er gennemsnit for hverdage i 2021 (Via Trafik, 2021). 

Tykkelsen af den røde streg angiver trafikmængden. Kortet er gengivet med tilladelse fra 

Kommuneqarfik Sermersooq.      
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Gademålestation på Aqqusinersuaq 

Forslaget om placering af gademålestation på Aqqusinersuaq er baseret på, at 

det er der vi vil forvente den højeste luftforurening i den centrale del af Nuuk. 

Denne vurdering er baseret på, at den gennemsnitlige døgntrafik på 8.390 kø-

retøjer per døgn (Via Trafik 2021) er den højeste trafikintensitet i den centrale 

del af Nuuk. Samtidig er gaden bebygget med huse på 3-4 etager langs store 

dele af gaden, hvilket navnlig gælder for området omkring Hotel Hans Egede 

(Figur 2.3). Gaden er dermed den tættest bebyggede gadestrækning i Nuuk.  

Facaderne mod vejen vil øge den vejrelaterede luftforurening, da husfaca-

derne vil medvirke til at ”opkoncentrere” luftforureningen fra trafikken i ga-

den. Endvidere har DCE fået informationer om, at der om vinteren ofte ses 

køretøjer holdende i tomgang på parkeringspladsen, mens ejerne handler i de 

omkringliggende butikker. 

Målestationen foreslås placeret på den vestlige side af gaden i nærheden af 

busstoppestedet (Figur 2.3). Denne placering foreslås for at kunne fange det 

bidrag til luftforureningen, som kommer fra biler holdende i tomgang på par-

keringspladsen.  

Gademålestationen på Eqalugalinnquit 

Den anden gademålestation tænkes placeret ved Eqalugalinnguit lidt nord for 

rundkørslen ved Akunnerit og Qernertunnguanut (Figur 2.4). Denne place-

ring er valgt fordi det er den vejstrækning, der har langt den højeste trafikin-

tensitet. Den gennemsnitlige døgntrafik er på 16.000 køretøjer per døgn i 2021, 

Via Trafik 2021). Samtidigt hermed er der problemer med hyppig kødannelse 

i myldretiderne, hvor trafikken ofte går mere eller mindre i stå på stræknin-

gen. 

Målestationen foreslås placeret på østsiden af vejen mellem klippesiden og 

vejbanerne. Baggrunden for dette er, at den relativt høje klippeside vil med-

virke til en ”opkoncentrering” af luftforureningen fra vejtrafikken. Målestati-

onen vil derfor kunne give information om den maksimale vejrelaterede luft-

forureningen i de lidt mere åbne områder af Nuuk.  

 

Figur 2.3. Placering af gademålestation på Aqqusinersuaq mellem Hotel Hans Egede og 

Brugseni. Målestationen foreslås placeret på den vestlige side af vejen tæt vej busstoppe-

stedet.    
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Bybaggrundsmålestation ved Akunnerit 

Forslaget om placering af en bybaggrundsmålestation ved Akunnerit hænger 

sammen med, at dette boligområde så at sige er placeret oven for den tættest 

trafikerede vej i Nuuk (Figur 2.5). Målestationen vil derfor kunne give infor-

mation om luftforureningsniveauerne i det boligområde, som må forventes at 

være udsat for en af de største påvirkninger fra vejtrafikken i Nuuk. Luftfor-

urening i bybaggrundsområder (her et boligområde) anvendes ofte som indi-

kator for den eksponering, som befolkningen udsættes for over lang tid. 

 

 

 

Figur 2.4. Placering af gademålestation på Eqalugalinnguit lidt nord for rundkørslen ved 

Akunnerit og Qernertunnguanut. Målestationen foreslås placeret på den østlige side af ve-

jen for eksempel i nærheden af lygtepæl med vejtavlerne.     
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Den præcise placering af målestationerne skal aftales med Kommuneqarfik 

Sermersooq. 

Den detaljerede placering af målestationerne 

For at sikre at målestationerne i forskellige byer og lande giver sammenligne-

lige resultater, så er der i EU’s luftkvalitetsdirektiv (EU 2008) opstillet en 

række retningslinjer for den detaljerede placering af målestationer:  

• Ved måling langs større vej må målestationen højest være placeret 10 m 

fra fortovskanten, mens der ikke er krav om mindste afstand. 

• Der skal mindst være 25 meter til større vejkryds. 

• Der må ikke måles direkte op af betydelig lokal kilde. Dette er for at sikre, 

at målingerne alene viser noget om den lokale kilde.  

 

 

Figur 2.5. Boligområde ved Akunnerit, hvor bybaggrundsmålestationen foreslås placeret. 

Målestationen foreslås placeret tæt ved lygtepæl, for at mindske omkostningerne ved 

etablering af strømforsyning til målestationen. En mulighed kunne være at placere måle-

huset ved siden af det blå skur på nederste billede.     
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• Afstand til større træer skal mindst være 3 meter. 

• Afstand til facade skal mindst være 0,5 meter. 

Disse retningslinjer skal tages med i betragtning i forbindelse med den ende-

lige placering af målestationerne, hvilket dog heller ikke forventes at volde 

vanskeligheder i forbindelse med de tre ovenfor nævnte forslag til placering 

af målestationerne. 

Endvidere skal der tages hensyn til en række praktiske forhold såsom trafik-

sikkerhed, mulighed for el-tilslutning, snerydning og adgang til lokaliteten 

med teknikerkøretøj. Endvidere er det væsentligt, at målestation og luftindtag 

til instrumenterne sikres, så målestation og luftindtag kan holde til vægten af 

sne på taget og kan tåle de høje vindstyrker, som kan forekomme i Nuuk. 

2.5 Forventede omkostninger forbundet med etablering af 
måleprogram  

Tabel 2.2 angiver DCE’s forventninger til omkostninger i forbindelse med 

etablering af en til tre målestationer inklusive bestykning med måleinstru-

menter. Af tabellen ses, at gennemførelse af et års målinger ved en og ved tre 

målestationer vil forventes at koste henholdsvis kroner, hvor både etablering 

og nedtagning af målestationerne er inkluderet. 

Omkostningerne er angivet med et vist spænd, da der er tale om en vurdering 

af de forventede omkostninger og ikke et egentligt tilbud med en eksakt pris. 

Da der endnu ikke er taget stilling til, hvor længe et måleprogram for luftkva-

litet i Nuuk skal køre, så er omkostningerne opdelt i etableringsomkostninger, 

første års drift og nedtagning af målestationerne samt den efterfølgende årlige 

drift. 

Når nedtagningen af målestationerne forventes at være stort se uafhængig af 

antallet af målestationer, så er det fordi, disse omkostninger for størstedelen 

er relateret til medarbejdernes rejse og ophold i Nuuk. Forskellen mellem før-

ste års drift og de følgende års årlige drift skyldes, at der er behov for tilsyn 

af målestationerne efter et års målinger. I forbindelse med første års drift er 

dette tilsyn koblet sammen med nedtagningen af målestationerne. Ved drift 

at målestationerne i flere år, skal der ved afslutningen af sidste års målinger 

inkluderes omkostninger i forbindelse med nedtagning af målestationerne.  

Etableringsomkostningerne er betragtelige, da der skal indkøbes relativt kost-

bare instrumenter og bygges målehus. For ét målehus med instrumenter for-

ventes disse omkostninger alene at beløbe sig til kr. Disse indkøb udgør derfor 

hovedparten af omkostningerne i forbindelse med etableringen af målestati-

onerne. 

 

Tabel 2.2. Omkostninger ved etablering og drift af ét til tre luftkvalitetsmålestationer i Nuuk 

 Samlede omkostninger, kr. 

 1 målestation 2 målestationer 3 målestationer 

Etablering af målestation    

Første års drift    

Nedtagningen af målestationerne    

Samlet    

Årlige omkostninger de følgende år    
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Efter aftale med Kommuneqarfik Sermersooq, så inkluderer ovenstående op-

gørelse af de forventede omkostninger ikke følgende poster: 

• Transport af målestationer og instrumenter til Nuuk. 

• Omkostninger i forbindelse med etablering af elforsyning til målestatio-

nerne samt pris for elforbruget. 

Når disse omkostninger ikke er opgjort p.t., er det fordi, de afhænger af den 

nærmere planlægning af hvor målestationerne bygges, hvor mange der skal 

etableres og den præcise placering af målestationerne. 
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