
 
                       

 

Ozon:  
Hvor kommer det fra - og hvad gør det ved os ?? 

Heldagsmøde torsdag, 6. april 2006 kl. 9.30-15.30 
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), auditoriet, Lersø Park Allé 105, København Ø

 
Ozon har været på dagsordenen i medierne igennem de seneste mange år. Der har været talt om ozonlaget, 
ozon dannet af trafikkens emissioner, ozon fra kopimaskiner og laserprintere, og på det seneste også om ozon 
fra såkaldte luftrensere. Hvad skal vi tro? Hvornår er det godt og hvornår er det skidt? På mødet vil den seneste 
viden om eksponering for ozon og dets oxidationsprodukter og helbreds- og komforteffekter heraf blive 
præsenteret. 

09:30 Kaffe og rundstykke  

10:00 Velkomst Per Axel Clausen, AMI 

10:05  Kilder til ozon i udeluft Marianne Glasius, DMU 

10:35 
Ozone, mortality and morbidity: How important 
are indoor exposures to ozone and its oxidation 
products? 

Charles Weschler, University of Medicine and Dentistry 
of New Jersey, USA, and DTU 

11:15 Ozonkilder i bygninger: Kopimaskiner, 
laserprintere, luftrensere Torben Eggert, Teknologisk Institut 

11:35 Arbejdsmiljømyndighedernes muligheder Finn Gamél Christensen, Arbejdstilsynet 

12:00 Frokostpause (frokost kan købes for 100 kr., se 
neden for)  

13:00 Luftvejseffekter af ozon Gunnar Damgård Nielsen, AMI 

13:20 Ozon/terpen reaktioner og dannelse af partikler i 
en almindelig lejlighed Per Axel Clausen, AMI 

13:40 Ozon, byggematerialer og oplevet luftkvalitet Henrik Knudsen, SBI 

14:00 Kaffe og kage  

14:30 Ozon/terpen reaktioner og slimhinde irritation Peder Wolkoff, AMI 

14:55 
Opdagelse af nyt oxidationsprodukt i 
ozon/limonen-blandinger: En potentiel stærk 
irritant 

Asger W. Nørgaard, AMI/KU 

15:10 Diskussion  

15:30 Afslutning  

Mødet er åbent for alle, og deltagelse er gratis. NB! Deltagelse i frokost koster 100 kr. og skal bestilles i 
forbindelse med tilmeldingen med angivelse af navn, virksomhed/institution, adresse, og email samt EAN-nr. 
for statsinstitutioner  
og SE-nr. for andre. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding foretages senest torsdag den 30. marts 2006 til: 
Karsten Fuglsang, FORCE Technology: kfu@force.dk eller til Gitte Holm, Arbejdsmiljøinstituttet: gh@ami.dk

Parkering: Der er mulighed for parkering bag ved AMI, på Klædemålet 
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