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Nyt europæisk initiativ skal forbedre 
luftkvalitet og reducere støj i byerne 
 

Trafikken står for en stor andel af luftforurening og støj i de europæiske byer. I projektet NEMO angrib es 

de to problematikker samlet i et nyt europæisk samarbejde. En ny innovativ løsning skal demonstrere 

hvordan overvågning af udledninger og støj fra trafikken i realtid kan beskytte lavemissionszoner i byer. 

 

Gate 21 har fået ansvaret for al kommunikation og vidensdeling i det EU-finansierede projekt, i tæt 

samarbejde med den spanske projektkoordinator CARTIF. 

”Med et stort europæisk projekt som NEMO bliver vi en del af et netværk med indflydelse på højtstående 

EU-niveauer for de store omstillinger i vores byer. Projektet er også en mulighed for at skabe synergier med 

vores danske projekter og derigennem styrke kommunernes kendskab til de nyeste mobilitetsløsninger”, 

siger Anna Thormann, programleder af mobilitetsområdet i Gate 21.  

Nyt innovativt monitoreringssystem skal identificere forurenende køretøjer. 

Finansieret af EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram samler det nye initiativ 

forskningsinstitutter, virksomheder og lokale myndigheder fra 11 medlemslande med formålet at udvikle 

nye monitoreringsteknologier til integration i eksisterende infrastruktur for at  måle og mindske udledninger 

af luftforurening og støj. 

Centralt for projektet er udviklingen af et nyt automatisk monitoreringssystem, baseret på remote sensing 

teknologier der kan integreres i betalings- eller adgangssystemer, til told eller bompenge for eksempel. 

Formålet med systemet er at identificere støjende og forurenende køretøjer i trafikken og integrere og 

anvende oplysningerne i allerede eksisterende strukturer. Systemet skal kunne integreres i både vej- og 

jernbaneinfrastruktur og kunne kommunikere med transportoperatører og myndigheders eksisterende 

datastruktur. 

Nemo vil desuden arbejde med at mindske miljøpåvirkningerne fra trafikken ved at videreudvikle 

afbødningsteknologier, såsom støjreducerende vejbelægninger, der også kan opsamle mikroplast fra 

dækkene og støjskærme, som også renser luften for skadelige gasser og partikler.  

Projektets målsætning er at forbedre luftkvaliteten for vejtrafik med 30 procent og at reducere støjen med 

mindst 20 procent i målområderne. Løsningerne skal testes og demonstreres i fire europæiske storbyer: 

Madrid (vejtrafik), Valencia (færgehavn og jernbanelast), Firenze (vejtrafik) og Susteren (jernbanelinje).  


