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Præsentation 

› Ansvar for luftkvalitet i Danmark 

› Hvad er en luftkvalitetsplan? 

› Eksempler på statslige og kommunale 

luftkvalitetsplaner 

› Fagligt grundlag for luftkvalitetsplaner 

› Nyt luftforureningskort 

› Nationalt luftkvalitetsmåleprogram (NOVANA) 

› Emissioner og kildebidrag 

› Sundhedseffekter og sundhedsomkostninger 

› Konsekvensvurderinger 

› Kommentarer til forslag om luftkvalitetsplaner fra Dansk 

Miljøteknologi 
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Ansvar for luftkvalitet i Danmark 

› Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten nr. 

1326 (EU direktiv 2008/50/EF) 

› Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar for luftkvaliteten i 

Danmark 

› Hvis grænseværdier/inkl. tolerancemargin overskrides skal 

Miljøstyrelsen udarbejde en luftkvalitetsplan 

› Indhold af luftkvalitetsplan er nærmere beskrevet i bekendtgørelse 

› Miljøstyrelsens udarbejdelse af forslag til eller ændring af 

luftkvalitetsplaner sker i samarbejde med kommunalbestyrelserne og 

andre relevante myndigheder 
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Hvad er en luftkvalitetsplan i bekendtgørelsen? 

› 1. Geografisk område, hvor overskridelsen fandt sted 

› 2. Generelle oplysninger 

› 3. Kontaktoplysninger på ansvarlige myndigheder 

› 4. Forureningens art og vurdering af forureningen 

› 5. Forureningens oprindelse 

› 6. Analyse af situationen (faktorer til overskridelse og mulige foranstaltninger) 

› 7. Foranstaltninger inden direktivs ikrafttræden (11. juni 2008) 

› 8. Vedtagne foranstaltninger efter direktivs ikrafttræden 

› 9. Planlagte foranstaltninger, som gennemføres på langt sigt 

› 10. Liste over publikationer, dokumenter og andre værker osv. 
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Eksempler på statslige luftkvalitetsplaner 
 

› Miljøstyrelsen, 2010: Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid 

(NO2) i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg - 

Renere luft i byerne (især miljøzoner og grønne taxier) 

› Miljøstyrelsen, 2015 Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid 

(NO2) i København (især SCRT på bybusser)  
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Eksempler på kommunale luftkvalitetsplaner 

› Frederiksberg Kommune (2012) 

› Kilder og kortlægning 

› Vision og mål 

› Forslag til indsatser og tiltag 

› Trafik 

› Brændeovne 

› Information 

› Placering af miljøfølsomme byfunktioner 

› Samtænkning af klima og luftkvalitet 

› Konsekvensvurdering 
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Eksempler på kommunale luftkvalitetsplaner 

› Københavns Kommune - Ren luft til Københavnerne (2013) 

› Fokusområder og konsekvensvurdering for emission: 

› Ren luftzone 

› Renere arbejdsmaskiner 

› Renere kollektiv busdrift 

› Renere havnebåde og turisme 

› Renere skibstrafik 

› Renere brændeovne 

› Støj- og partikelreducerende asfalt 

› Flere luftmålinger 
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Eksempler på kommunale undersøgelser 

› København 

› Kildeopgørelse for bybaggrundsluft og 
gadeluft (2013) 

› Sundhedseffekter og eksterne 
omkostninger (2013) 

› Brændeovnes bidrag til luftforurening 
(2015) 

› Roskilde Kommune (2014) 

› luftkvalitetsvurdering, kildeopgørelse, 
sundhedsbelastning og eksterne 
omkostninger 
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Nyt luftforureningskort 

› udvikle screeningsværktøj med indikativ 

luftkvalitetsdata 

› fokus på geografisk variation og relative 

forskelle 

› forureningskort til visualisering af 

modelleret luftkvalitet ned til gadeplan for 

hele Danmark 

› officiel udmeldelse af overskridelser af 

grænseværdier sker i NOVANA ud fra mere 

kvalitetssikret input data (målinger samt 

modelregninger for Kbh. og Aalborg samt) 
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Features 

› Søg område via kortet og via en adresse for hele Danmark 

› Få modellerede årsmiddelniveauer af sundhedsskadelig 

luftforurening - PM2.5 og PM10 og NO2 for 2012  

› Indikativ sammenlign af niveauer med grænseværdier – input 

data bør kvalitetssikres yderligere ved beregnede 

overskridelser  

› Få mere detaljeret baggrundsinformation om 

› stofferne og deres sundhedseffekter 

› hvordan det er beregnet og usikkerheder 

› Tekniske problemer med selve hjemmesiden har udskudt 

lancering. Arbejdes på finansiering til ekstern hjælp 
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WebGIS brugerflade 
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Baggrunds- og gadekoncentrationer 
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Gadekoncentration på adressen 
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Geografisk variation på gadeplan 
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NOVANA - overvågningsprogram for luftkvalitet 

› Måleprogram med fokus på de 

4 største byer 

› Modelberegninger for udvalgte 

gader i København og Aalborg 

› NO2 overskrides i Kbh. 

København 

Aalborg 
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µg/m3 

Emissioner og koncentrationsbidrag 

› Emissioner: 

› National emissionsopgørelse 

med 10 hovedkategorier og 

flere underkategorier 

› Fordelt på 1x1 km2 (SPREAD) 

› Kan suppleres med mere 

detaljeret opgørelse fx for trafik 

(veje) og brændeovne 

› Koncentrationsbidrag 

› Beregning af lokale 

emissionskilders bidrag til 

koncentrationen 

› Fx i forhold til 

bybaggrundsluften i København 

 

Bidrag 

fra 

Kbh. 
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Sundhedsbelastning og omkostninger 

› Muligt at beregne for tidlige dødsfald og 

sundhedseffekter af luftforurening med 

høj geografisk opløsning 

› Opgøre på kilder 

› Opgøre eksterne omkostninger 

› Omkring 3.500 for tidlige dødsfald i 

Danmark pga. al luftforurening, omkring 

1/5 fra danske kilder 

› Helbredsomkostninger i alt 28 mia. kr., 

fra danske kilder omkring 5,4 mia. kr. 

› Danske kilder bidrager omtrent lige så 

meget til udlandet som udlandet til DK  

 

For tidlige dødsfald i Hovedstads- 

regionen i 2010 pga. al luftforurening 
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Konsekvensvurdering af virkemidler 

› Stor værktøjskasse med 

virkemidler til reduktion af 

luftforurening fra forskellige 

kilder 

› Konsekvensvurdering typisk 

med modeller (ref./scenarie) 

› Eksempler 

› Miljøzoner 

› Ren-luftzoner 

› Trængselsring 

› SCRT på bybusser 
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Kommentarer til forslag 

Dansk Miljøteknologis forslag til kommunale luftkvalitetsplaner: Mine kommentar: 

Miljøministeriet udarbejder en oversigt over sundheds- og 

miljøomkostninger for forskellige typer af luftforurening  

Muligt. 

Krav om eller indsats for bedre målinger (præcisering af, hvad der 

skal til af målinger og modellering for at skabe et tilstrækkeligt 

overblik) 

Målinger er dyre. Skal helst køre over lang tid. Skal bidrage med 

ny viden fx på steder, hvor EU grænseværdier kunne være 

overskredet. 

Kommuner kan/skal som led i den kommunale planlægning 

kortlægge kommunen med luftkvalitet i grønne, gule lilla zoner  

(grøn overholde WHOs anbefalinger, gul overholde EU's 

grænseværdier, lilla overskrider en eller flere af EU's 

grænseværdier) 

Muligt ud fra luftkvalitetskort (baggrund/gade) for NO2, PM2.5 og 

PM10 og kan udvides med andre stoffer. 

Alle borgere skal have nem adgang til overskuelig information om 

luftkvalitet i bolig og på arbejdsplads (kortlægning nemt 

tilgængelig på Miljøportal) 

Luftkvalitetskort på vej som hjemmeside for NO2, PM2.5 og PM10. 

Kan også lægges på Miljøportalen. 

Kommuner skal endvidere som led i kommunalplanlægningen 

udarbejde en indsatsplan for sin indsats for renere luft 

Muligt. Samtænk trafik-, klima- og luftkvalitetsplan. 

De kommunale planer meldes ind til Miljøministeriet (Paris-

modellen), som skriver dem sammen til en samlet national 

indsatsplan 

Muligt. 

Miljøministeriet vurderer behovet for yderligere værktøjer og 

indsatser 

Fx nyt scenarieværktøj alla SIMAIR i Sverige som samler data 

og luftkvalitetsmodeller i web-værkstøj for luftkvalitetsvurdering 

og konsekvensvurderinger af tiltag. 
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Tak for opmærksomheden 
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