
Norge ledende på utvikling av ny teknologi til bruk i museer og samlinger.  
 
Mange bevaringsverdige gjenstander ødelegges av luftforurensning i museer og 
kulturinstitusjoner. NILU - Norsk institutt for luftforskning koordinerer nå det tredje EU- 
finansierte prosjektet relatert til forskning på innemiljø i museer og samlinger. Det nylig 
oppstartede forskningsprosjektet MEMORI skal gi det nødvendige verktøyet for 
overvåkning av luftkvaliteten.  
 
Innovativ teknisk løsning 
Forskningsprosjektet skal utvikle og kommersialisere et dosimeter som kan måle 
luftkvaliteten for bevaringsverdige gjenstander som oppbevares i museer og andre 
kulturinstitusjoner.  MEMORI fikk høyeste evaluering fra EU i tøff konkurranse med andre 
europeiske prosjektsøknader. 14 forsknings- og kulturarvinstitutter fra ti europeiske land 
samarbeider i EU-prosjektet som har en ramme på 25, 6 millioner kroner. - Det er viktig at vi 
får utviklet dette dosimeteret innenfor et så bredt internasjonalt samarbeid som mulig, slik 
at vi får en standardisert løsning som mange kan benytte seg av, forklarer Elin Dahlin, 
seniorforsker ved NILU og koordinator for prosjektet.  
 
Måling av miljøeffekter 
Dosimetere er instrumenter som brukes for å måle miljøeffekter. Seniorforsker Terje 
Grøntoft ved NILU, som leder utviklingen av dosimeteret, forklarer: - Forurensninger 
ventileres inn i bygninger fra uteluften. Men det kan også komme forurensning fra 
materialene gjenstandene er laget av eller er behandlet med, fra materialer som er brukt i 
bygningene eller i interiøret, eller som er brukt til oppbevaring og transport av gjenstandene.  
Dosimeteret vil reagere på en rekke ulike typer forurensninger, og vil dermed være et godt 
verktøy for museer, arkiver og andre samlinger for å sjekke sitt innendørs miljø, slår han fast.   
 
Testes i Tate   
Konservatorer kan bruke instrumentet til å avgjøre om en gjenstand er plassert på et egnet 
sted eller om tiltak må iverksettes for å forbedre utstillings- eller lagringslokaliteten. Dette 
har avgjørende betydning for tilfredsstillende konservering av gjenstanden over tid. 
MEMORI- dosimeteret vil bli testet i Kulturhistorisk museum i Oslo og av ledende europeiske 
institusjoner slik som Tate Gallery i London og Nasjonalmuseet i Krakow.  
 
Lang erfaring i forskning på nedbrytning av kulturarv 
Ved siden av å være koordinator, er NILUs hovedrolle i prosjektet å bidra med den tekniske 
løsningen for en del av dosimeteret og å konstruere et enkelt bærbart instrument for lokale 
målinger. For å forstå de mulige skadevirkningene av luftforurensningene bedre, vil NILU 
også eksponere ulike organiske materialer som tekstil, papir, lær, pigmenter og fernisser i 
sitt laboratorium. NILUs arbeidsgruppe innenfor fagområdet; ”Miljøeffekter på materialer 
inkludert kulturarv”, som også er ledet av seniorforsker Elin Dahlin, har mange års erfaring 
med utvikling og anvendelse av måleinstrumenter for dette formålet.  
 
Samarbeidende land i prosjektet er foruten Norge, Tyskland, Storbritannia, Danmark, 
Østerrike, Belgia, Italia, Romania, Irland og Spania. 
 
For mer informasjon, kontakt:  
Seniorforsker Elin Dahlin, NILU, mob.: 922 98 265, epost emd@nilu.no, 
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Seniorforsker Terje Grøntoft, NILU, 63898023, epost teg@nilu.no 
Kommunikasjonssjef Anne Nyeggen, NILU, mob.: 90776232, epost any@nilu.no 
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