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PRESSEMEDDELELSE 
 

TOP 10 - De mest beskidte miljøzoner i Europa - 
Lyon ligger langt foran Madrid og tyske Wiesbaden 
  
Berlin, 18.09.2019. Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, i hvilke 
europæiske miljøzoner man i 2019 har målt de højeste koncentrationer af 
kvælstofoxid (NOx), der er skadelige for både mennesker og natur. 
 
Kvælstofoxid (NOx) har mange skadelige virkninger på omgivelserne, især på 
menneskets bronkier. NOx udledes fra vejtrafikken (f.eks. fra dieselmotorer) og fra 
afbrænding af kul, olie, gas og træ. 
For at beskytte indbyggernes sundhed mod kvælstofoxid har man derfor indført en 
timegrænseværdi i hele Europa på 200 µg/m3. Desuden er der i Europa en 
maksimalgrænse på blot 40 µg/m3 målt som gennemsnit over hele året. 
Ikke mindst af den grund bør der ikke kun indføres kørselsforbud ved høje finstøv- og 
ozonniveauer i luften, men også ved for høje NOx-niveauer. En regel om sådanne 
kørselsforbud eksisterer dog kun i få lande, dermed kan der f.eks. i de fleste miljøzoner 
i Tyskland forekomme ekstremt høje NOx-niveauer i luften. 
  
På sidstepladen over de europæiske miljøzoner med højeste NOx-niveauer (målt som 
timegennemsnit i mikrogram/m³) ligger den franske by Pau, som kun befinder sig få 
kilometer fra udflugsmålet Lourdes ved randen af Pyrenæerne. Her blev der i februar 
2019 mål et niveau på 142 µg/m³. Blev der ikke indført kørselsforbud. 
  
I midterfeltet har vi spanske Barcelona samt flere tyske miljøzoner, hvor man i februar 
og i juni 2019 målte NOx-niveauer på 164-171 µg/m³. Dette blev blandt andet bekræftet 
af den tyske miljøstyrelse.  
  
På førstepladsen, med et stort forspring og dermed helt i front blandt de mest beskidte 
miljøzoner i Europa, har vi den franske by Lyon. Her blev der den 27.06.2019 målt det 
indtil videre højeste kvælstofoxidniveau på hele 216 µg/m³ målt som gennemsnit i løbet 
af 1 time i miljøzonen. Dette førte til et straksforbud for mere end 60 % af alle køretøjer, 
og dette kørselsforbud varede helt ind i juli. 
 

Rækkefølgerne på TOP 10-zonerne kan ses ud fra følgende tabel. Alle detaljer vedrørende 

hver af Europas miljøzoner kan ses ved at klikke på linksene i tabellen. 

Serien over Europas TOP-miljøzoner fortsættes i sommermånederne – bl.a. følger opgørelser 

over de ”største”, ”mindste”, ”mest forurenede”, ”ældste”, ”nyeste”, ”smukkeste”, ”farligste” og 

”skøreste” miljøzoner i Europa.   

 
Firmaet Green-Zones, der befinder sig i Berlin, leverer information om permanente og vejrafhængige 

(midlertidige) miljøzoner i Europa. Desuden informerer Green-Zones om de forskellige landeregler via 

Green-Zones’ hjemmesider som f.eks. green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr og blaue-

plakette.de.  Ved hjælp af den gratis Green-Zones-app og pro-appen (”Fleet App”) kan turister, og især 

professionelle brugere (såsom bus- og transportvirksomheder), få pålidelig information i realtid over de 

aktuelle miljøzoner. De påkrævede miljømærkater og registreringer kan ligeledes anskaffes gennem 

Green-Zones.  

https://www.green-zones.eu/dk/netbutik/bestil-miljoemaerkater.html

