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Præsentation
› Status og trends for helbredseffekter og 

samfundsmæssige omkostninger af luftforurening

› Kilder til helbredseffekter i Danmark

› Bidrag fra danske og udenlandske kilder

› Hvordan helbredseffekter og omkostninger 
beregnes (EVA-systemet)

› Usikkerheder
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Globalt

EU27 

4-9 millioner for tidlige
dødsfald årligt pga. udendørs
luftforurening (WHO, 2021)

Største miljømæssige
helbredsrisiko
~307.000 for tidlige dødsfald i 
2019 pga. udendørs
luftforurening (EEA, 2021)
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Helbredseffekter i DK – for tidlige dødsfald
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Udvikling i for tidlige dødsfald
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Helbredseffekter fordelt på stoffer
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For tidlige dødsfald fordelt på kilder-DK
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Dødsfald fordelt på kilder-udland
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Economic Valuation of Air Pollution (EVA-
systemet)

Tværvidenskabeligt samarbejde ml.
kompetencer inden for luftforureningsmodellering,
helbredseffekter og miljøøkonomi

Impact pathway metode
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Emissioner på 1 km x 1 km

(SPREAD 3.0)

Nationale emissionsopgørelse Geografisk fordeling af emissioner
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Gadebidrag

Bybaggrund

Landbaggrund/regional baggrund

Bidrag til baggrundsforureningen i EVA

EVA-system beregner
på bybaggrundsniveau
(DEHM og UBM) 
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Regional spredning: 
Danish Eulerian Hemispheric Model - DEHM

PM2,5
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Emissioner og koncentrationer

SIA – sekundære 
uorganiske 
partikler

+

SOA – sekundære 
organiske partikler

+

SS – havsalt

+
PPM

PM2,5=
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• Modellering af
luftforurening med høj
opløsning over Danmark
(1 km x 1 km)

• Inputdata fra DEHM og 
emissioner fra SPREAD

• Relevante kemiske
processer i forhold til 
opløsningen (fotokemi)

Lokal spredning:
Urban Background Model - UBM
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Sammenligning model og målinger (HCØ)

NO2 [ppb]

PM2.5 [µg/m3]

DEHM

UBM

Målinger
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Befolkning (antal, alder ud fra CPR data) gange luftforureningskoncentrationer på samme 1 km x 1 km 

Indikator for eksponering således baseret på bopæl

X

Eksponering
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Helbredseffekter i EVA i 2021

• For tidlig død (korttidseksponering) [SO2, NO2, O3, PM2,5]

• For tidlig død (langtidseksponering) [NO2, PM2,5]

• Spædbarnsdød [PM2,5]

• Luftvejsrelaterede indlæggelser [NO2, O3, PM2,5]

• Indlæggelser for hjertekarsygdomme [O3, PM2,5]

• Hoste hos børn (astma) [PM2,5]

• Kronisk bronchitis hos børn [PM2,5]

• Kronisk bronchitis hos voksne [PM2,5]

• Tabte arbejdsdage [PM2,5]

• Dage med restriktioner i aktivitet [PM2,5]

• Dage med mindre restriktioner i aktivitet [PM2,5]

• Lungekræft [PM2,5]

› Dødelighed

› Sygelighed

› Baseret på årsmiddel, for få kortere middelværdier
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Forudsætninger
› Effekter i EVA baseret på WHO arbejdet ”HRAPIE 

rapporten fra 2013”

› Drøftelser med førende epidemiologiske 
forskergrupper på KU, AU og i Kræftens 
Bekæmpelse

› Fokus på at undgå dobbelttælling
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Eksponerings-respons funktioner

 

Tabel A  Sundhedseffekter i EVA. De anførte eksponerings-respons funktioner refererer 
til årsmiddelværdien.  
Sundhedseffekt  
Slutpunkter 

Eksponerings-respons funktioner Værdisætning 
     DKK (2016-priser) 

MORBIDITET (PM2.5) 
Bronkitis (voksne) 7.02E-5 tilfælde pr. μgm-3 293.863 pr. tilfælde 
Indlæggelser    
- åndedrætsbesvær 2.75E-5 tilfælde pr. μgm-3 74.053 pr. tilfælde 
- hjertekarsygdomme  1.93E-5 tilfælde pr. μgm-3 119.194 pr. tilfælde 
Lungekræft, morbiditet 1.62E-6 tilfælde pr.  μgm-3 (>30 år) 162.502 pr. tilfælde 
Astma (9.4%; <19 år) og bronkitis (<18 år) hos børn 
- astma symptomer 4.05E-4 pr. μgm-3 9.873 pr. år  
- bronkitis (hoste) 1.37E-3 pr. μgm-3 1.206 pr. år 
Sygedage 
- Arbejdsdage (20-65 år) 3.93E-5 dage pr. μgm-3 2.031 pr. dag 
- Alle dage, netto 6.9E-2 dage pr. μgm-3 1.105 pr. dag 
MORBIDITET (NO2) 
Indlæggelser 
- åndedrætsbesvær            2.6E-5 tilfælde pr. μgm-3    74.053 pr. tilfælde 
MORBIDITET (O3>35ppb) 
Indlæggelser 
- åndedrætsbesvær             1.95E-5*SOMO35 dage/år (>65 år)    74.053 pr. tilfælde 
- hjertekarsygdomme           6.33E-5*SOMO35 dage/år (>65 år)  119.194 pr. tilfælde 
Sygedage 
- MRAD ozon (O3>35ppb)  3.29E-5*SOMO35 dage/år                                      584 pr. dag 
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For tidlig død
› “Akut død”: et dødsfald som følge af

korttidseksponering (~få dage) for luftforurening. 
› værdisættes som et mistet liv i trafikken

› “Kronisk død”: et dødsfald som følge af
langtidseksponering (~år) for luftforurening
› værdisættes ud fra hvor mange leveår der mistes i 

gennemsnit (~10,6 år)

› 4000 for tidlige dødsfald i 2020 betyder at niveauet af
luftforurening i 2020 medfører at 4000 dør for tidligt
det år

› Det er ikke sådan at der på 4000 dødsattester står
“luftforurening” som årsag, men statistisk set kan 4000 
dødsfald tilskrives eksponering for luftforurening
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Enheder for helbredseffekter
› Antal tilfælde af fx lungekræft, 

hospitalsindlæggelser og dødsfald

› Antal dage fx med nedsat aktivitet eller tabt arbejde

› Antallet af dødsfald omregnes til tabte leveår = 
Years of Life Lost (YLL eller YOLL) ved at 
sammenligne med den gennemsnitlige levetid

› Ét for tidligt dødsfald = ca. 10,6 tabte leveår (YLL)

› Værdisætning:

› akut død = “value of a statistical life” (VSL) 

› kronisk død = “value of life year” (VOLY)
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Samfundsmæssige omkostninger

› For hver helbredseffekt kan de samfundsøkonomiske
omkostninger opgøres:
• Hvad koster et tabt liv?
• Hvad koster en indlæggelse på hospitalet?
• Hvilke omkostninger er forbundet med tabte

arbejdsdage/sygedage og dage hvor aktiviteten er nedsat?
• osv.
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Diskussion af usikkerheder
› Luftkvalitet og befolkningseksponering

› God overensstemmelse mellem beregninger af luftkvalitet og målinger

› Eksponerings-respons og helbredseffekter
› EVA anvender en relativ risiko for PM2,5 på 6,2% pr. 10 µg/m3, (WHO 2021 er 

8%)
› Væsentlig usikkerhed på tærskelværdi for NO2

› 20 µg/m3 er anvendt i EVA-system anbefalet af WHO Europæiske 
Miljøagentur har anvendt 20 µg/m3 og lavet en følsomhedsanalyse med 
10 µg/m3 µg/m3

› Usikkerhed på tærskelværdi for O3

› SOMO35 benyttes, men WHO 2021 anbefaler SOMO30

› Værdisætning
› EVA anvender den officielt udmeldte værdisætning for statistisk liv fra 

Finansministeriet (32 mio. kr.)

› Farlighed af partikler baseret på PM2,5 som helhed

› Geografisk opløsning (bybaggrund kontra gade) 

› Samlet usikkerhed formentligt ±50% (tysk undersøgelse)
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Opdatering af EVA
› Eksponeringsresponsfunktioner mv. opdateres pt. på 

basis af WHO 2021

› Nye beregninger for helbredseffekter og 
samfundsmæssige omkostning udgives i foråret 
2023
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Konklusion
› Omkring 4,000 for tidlige dødsfald og megen 

sygelighed pga. al luftforurening i Danmark
› Svarende til omkring 76 mia. kr. i samfundsmæssige 

omkostninger årligt
› En stor del af luftforureningen stammer fra udlandet, 

men Danmark bidrager tilsvarende til udlandet –
luftforurening er grænseoverskridende

› Estimater baseret på EVA-systemet, som løbende 
opdateres med ny viden
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