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Hvorfor projektet ”Clean Air Testzone”?

• Stor udvikling i de sidste år 

• Effekter oftest (kun) 
dokumenteret i 
laboratorietest

• Korrekt fyring har stor 
indflydelse på emissionerne

• Effekt i reelt brug…?



Hvordan?

1. Udvalgt boligområde:

2. Brugerinddragelse:

3. Installation af nye ovne og røggasrensning:

4. Monitorering & dataanalyse:

Støtte:



Udvælgelse af Mårslet

• Tilpas koncentration af ovne

• Ovne benyttes aktivt (info fra skorstensfejer 
samt TI inspektion/interviews)

• Umiddelbart lav baggrundsforurening 
(større veje, industri, mm.) ift. dominerende 
vindretning

• Tæt på TI, Aarhus



Mårslet

• 100 husstande med brændeovn i to 
potentielle testzoner kontaktet

• 25 aktive deltager i et område 

• Hensyn/kriterier:
 Fyrringshyppighed og alder på ovne

 Tæthed og placering af tilmeldte

 Velegnede lygtepæle til sensorer

Dominerende vindretning (SV)



Statusopgørelse i testzonen



Studiedesign

Uddannelse

• Korrekt fyring

• Bedre brænde

Træk og 
røggasrensning

•Skorsten

•Røgsuger

•Filter

Ny ovn

•Optimeret 
forbrænding

• 3 tiltag – 7 kombinationer!

• Sammenligning af interventionerne
• Målbarhed

• Signifikans (statistisk basis)

• Ressourcer:
• Tilmeldte husstande

• Udstyr (ovne, filtre, skorstene,…)

• Luftkvalitetssensorer

Mulige interventioner …men hvor stor er deres effekt?

Tilgang: Geografisk gruppering og forskudt 
begyndelse af tiltagene.



1. Antal og placering af  
tilmeldte husstande

2. Mulige sensorplaceringer

3. Grovinddeling i 2 zoner

4. Fininddeling i 3½ zoner

5. Sensorplaceringer

6. Tilordning zoner — tiltag

1. år 2. år (foreløbigt)

Ia Ny ovn -

Ib Ny ovn Ny skorsten / 
røgsuger

II Filter Ny ovn og/eller 
undervisning

III Undervisning (evt. nyt udstyr)

Hovedvindretning



Dataindsamling



Kalibrering

Nytår (?)

???



Store variationer på 
forskellige (tids-)skalaer



Forskel mellem testzone og omgivelser skyldes formentlig 
lokale kilder.

Støvkoncentrationer i 
testzone højere end i 
omegnen

Støvkoncentrationer i 
testzone og i omegnen på 
samme niveau



Fyring kan genfindes i indetemperaturprofil –
men der findes ikke en 1:1 sammenhæng

Fyringslog

2021-01-15 04:00

2021-01-15 07:15

2021-01-15 08:55

2021-01-15 12:25

2021-01-15 17:00

2021-01-15 19:45

04:00 07:15 08:55 12:25 17:00 19:45

Te
m

p
e

ra
tu

r 
[°

C
]



Konklusion

• Emissionsreducerende tiltag afprøves under reelle forhold

• 25 frivillige deltager i Aarhus-forstaden Mårslet

• I projektets første år ligger fokus på baseline-målinger

• Udfordringen er at skelne brændeovns-signal fra øvrige kilder 

Clean Air Testzone er understøttet af Miljø- og Fødevareministeriets program MUDP ( J.-Nr. MST-117-00746) 





Tak!

Clean Air Testzone – Reduktion af emissioner fra 
brændeovne

Kontakt: lars@teknologisk.dk 
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