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Sammenfatning 

På Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus 

Universitet har vi udviklet et integreret model-

system (EVA - Economic Valuation of Air 

Pollution), som kan bruges til at estimere eks-

terne omkostninger relateret til luftforurening. 

EVA-systemet består af numeriske modeller, 

der beskriver kemisk omdannelse og transport 

med vinden i atmosfæren på forskellige ska-

laer, befolkningsdata på adresseniveau, dosis-

respons funktioner og værdisætning af sund-

hedseffekter, udviklet specifikt for Danmark. 

De første resultater fra EVA-systemet præsen-

teres her, hvor vi har studeret effekten af at 

placere et fiktivt kulfyret kraftværk i udkanten 

af København. Et følsomhedsstudie, hvor vi 

har undersøgt betydningen af det meteorolo-

giske data input, antyder, at det er nødvendigt 

at udføre beregninger for mere end ét meteoro-

logisk år for at opnå videnskabeligt velfunde-

rede resultater - på trods af at dosis-respons 

funktioner er baseret på forskelle i årlige mid-

delkoncentrationsniveauer. 
 

EVA-systemet er under udbygning og tænkes i 

fremtiden anvendt til at estimere omkostninger, 

som er relateret til andre forureningskilder, 

f.eks. trafiksektoren. Derudover vil EVA-syste-

met blive anvendt i forbindelse med andre luft-

forureningskomponenter, efterhånden som der 

etableres sammenhæng mellem mortalitet/mor-

biditet og eksponering for disse. 

 

Introduktion 

EVA (Economic Valuation of Air Pollution) er 

et nyligt udviklet modelsystem, der integrerer 

beregning af eksponering af befolkningen for 

luftforurening og sundhedsøkonomi. Systemet 

er udviklet for at kunne værdisætte sundheds-

omkostninger som følge af luftforurening fra 

en specifik kilde (1). EVA-systemet er baseret 

på den såkaldte ”impact-pathway” tilgang, der 

er udviklet i forbindelse med ExternE projektet 

(2). Impact-pathway tilgangen beskriver sam-

menhængen mellem luftforurening fra kildespe-

cifikke emissioner (f.eks. et kraftværk) og de 

resulterende effekter og sundhedsomkostninger 

for befolkningen i det berørte område (se figur 

1). Udbredelsen af luftforureningen i EVA-

systemet beregnes ved hjælp af en kombination 

af to modeller: En 3-D Eulersk model - DEHM, 

og en Gaussisk røgfanemodel - OML. DEHM 

står for den Danske Eulerske Hemisfæriske Mo-

del (DEHM, 3; 4; 5), OML for den Operationelle 

Meteorologiske Luftkvalitetsmodel (OML, 6; 7). 

DEHM bruges til beregning af atmosfærisk 

transport og kemisk omdannelse på regional 

skala (dvs. ca. 25 km - 5000 km fra kilden), 

mens OML anvendes til beregning af atmosfæ-

risk transport på lokal skala (dvs. ca. 1 km - 25 

km fra kilden). Et modul i EVA-systemet kob-

ler resultaterne fra de to luftforureningsmodel-

ler med befolkningsdata på adresseniveau for 

Danmark, dosis-respons funktioner fra littera-

turen og omkostningsfunktioner udviklet spe-

cielt for Danmark. Dosis-respons funktionerne 

beskriver, hvor mange ekstra døds- eller syg-

domstilfælde, der kan tilskrives en stigning i 

årsmiddelkoncentrationen af de forskellige luft-

forureningskomponenter. Resultatet af en 

beregning med EVA er estimater af effekter og 

sundhedsomkostninger direkte relateret til en 

specifik punktkilde (f.eks. et kraftværk). I 

praksis består estimatet af et bud på antallet af 

indlæggelser, dødsfald, dage med nedsat fysisk 

aktivitet etc. og et bud på de tilhørende sund-

hedsomkostninger for samfundet. For yderlig-

ere detaljer om dosis-respons og omkostnings-

funktionerne, se (1). 
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Figur 1.  Et skematisk diagram af ExternE metoden udviklet til at beskrive vejen fra kildespecifikke emissioner 

og befolkningsdata til resulterende effekter og sundhedsomkostninger. 

 

 

Et af formålene med et modelsystem som EVA 

er, at resultaterne kan anvendes til at udarbejde 

beslutningsgrundlaget for placering af nye 

store punktkilder, et andet, at de kan bruges til 

vurderingen af størrelsen af miljøafgifter på 

udledning af luftforurening. Ved anvendelse af 

resultaterne i så centrale spørgsmål er det vig-

tigt, at modelgrundlaget i systemet er så præ-

cist og opdateret som muligt. 
 

I det følgende gennemgås først den overord-

nede arbejdsgang anvendt i EVA-systemet. 

Derefter beskrives de to luftforureningsmodel-

ler og de øvrige data og funktioner, som indgår 

i beregningerne, og endelig præsenteres resul-

taterne af det følsomhedsstudie, vi har gen-

nemført med det meteorologiske data input. 
 

Metoder - EVA-systemet 

Data for udledning af luftforureningskompo-

nenter fra de specifikke punktkilder anvendes 

som grundlag for beregningerne med DEHM 

og OML. Begge modeller er baseret på opde-

ling af beregningsområdet i et antal gittercel-

ler, for hvilke beregningerne udføres separat - 

dog med udveksling mellem gittercellerne som 

følge af den vindbårne transport. I beregning-

erne med DEHM (på regional skala) indgår 

også andre menneskeskabte og naturlige emis-

sioner, hvilket skyldes, at de kemiske omdan-

nelser i atmosfæren i høj grad afhænger af 

samspillet mellem de forskellige kemiske stof-

fer, der er tilstede. Mange atmosfærekemiske 

processer er ikke lineære, hvilket betyder, at en 

ekstra tilførsel af et stof kan medføre væ-

sentlige ændringer i koncentrationen af andre 

stoffer i atmosfæren. For at vurdere den æn-

dring i den årlige middelkoncentration, som 

skyldes udledningen fra den specifikke punkt-

kilde, foretages beregningerne med den regio-

nale model to gange: med og uden emissio-

nerne fra  kilden. Denne ændring kaldes delta-

koncentrationen, og det er den, som anvendes 

til at beregne eksponeringen (dosis) relateret til 

den specifikke punktkilde. Beregningerne med 

OML (på lokal skala) udføres kun en gang, 

idet kemisk omdannelse ikke er inkluderet i 

denne model, og de øvrige udledninger har 

derfor ikke nogen indflydelse på resultaterne. 

Emissionsinputtet til OML består derfor også 

udelukkende af emissionerne fra den specifik-

ke kilde. 
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Figur 2.  Venstre: DEHM-beregningsområdet (polarstereografisk projektion) med to nests. Højre: OML-bereg-

ningsområdet for en punktkilde beliggende i (55,41 N, 12,08 Ø). Linierne indikerer placeringen af DEHM-

gitterceller i området. 

 

 

For at konstruere en indikator for den samlede 

årlige eksponering ganges de beregnede delta-

koncentrationer - gittercelle for gittercelle - 

med adressebaserede befolkningsdata (antal 

indbyggere). Den virkelige eksponering afhæn-

ger naturligvis af befolkningens tids- og aktivi-

tetsmønster og er kun i nogen grad knyttet til 

bopælsadressen. Til gengæld er en del af dosis-

respons funktionerne bestemt ved epidemiolo-

giske studier, som også er knyttet til befolk-

ningen via adressedata, hvilket delvist retfær-

diggør brugen af adressebaserede befolknings-

data her. På basis af den samlede (akkumule-

rede) eksponering beregnes det samlede respons 

ved at anvende en serie af dosis-respons funk-

tioner, der er specifikke for bestemte befolk-

ningsgrupper og kemiske komponenter og for 

alle relevante helbredsudfald. Endelig gennem-

føres den økonomiske værdisætning ved at 

gange resultatet med responsafhængige værdi-

er. 

 

DEHM- og OML-modellerne 
 

Beregningsområdet (domænet) for DEHM dæk-

ker den nordlige halvkugle med en horisontal 

opløsning på 150 km x 150 km. På nuværende 

tidspunkt er der mulighed for at zoome ind til 

en højere opløsning over Europa (50 km x 50 

km) og en endnu højere opløsning over 

Danmark (16,67 km x 16,67 km) ved hjælp af 

to såkaldte nests (områder i modeldomænet, 

hvor opløsningen er højere end i resten af do-

mænet). Modeldomænet og de to nests er vist i 

figur 2 (venstre). Atmosfæren er i modellen 

beskrevet ved hjælp af 20 vertikale lag. Toppen 

af det øverste lag befinder sig i ca. 15 kilome-

ters højde og lagene bliver smallere og smal-

lere, jo tættere man kommer på jordoverfladen. 

Generelt giver modellen en god beskrivelse af 

de nederste ca. 15 km af atmosfæren. Modellen 

inkluderer emissioner af en række primære 

stoffer, f.eks. kvælstofoxider (NOX), svovldio-

xid (SO2), ammoniak (NH3), metan (CH4) og 

andre flygtige organiske forbindelser (VOCer) 

samt partikler (bla. PM2,5). Emissionerne er 

baseret på data fra EMEP (www.emep.int) (8). 

Derudover inkluderer DEHM kemisk omdan-

nelse af 63 stoffer i atmosfæren. Meteorologi-

ske input data til beregningerne er beregnet 

med den numeriske vejrudsigtmodel MM5 (9), 

der er sat op på samme måde som DEHM med 

hensyn til domæner og nests. I EVA-systemet 

anvendes delta-koncentrationer fra de to nestede 

domæner over Europa og Danmark. 
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Tabel 1. Sundhedseffekter, dosis-respons funktioner og enhedspriser (for Danmark) som pt er inkluderet i EVA. 

Morbiditetsfunktionerne gælder for PM2,5, medmindre andet er angivet. YOLL står for "Years Of Life Lost" og 

angiver antallet af tabte leveår. SOMO35 er et navn for summen af 8-timers middelværdier over 35 ppb på et år, 

som igen er et mål for eksponeringen. 
 

Sundhedseffekt (respons) Dosis-respons funktion Enhedspris 

Euro (2004-priser) 

MORBIDITET (Nitrat, sulfat og primære partikler - PM2,5)

Kronisk bronchitis 8,2 · 10-5 tilfælde/ µgm-3 50.360 per tilfælde 

Dage med nedsat aktivitet 8,4 · 10-2 dage/ µgm-3 116 per dag 

Hospitalsindlæggelser   

- luftvejsrelateret 3,46 · 10-6 tilfælde/ µgm-3 

2,04 · 10-6 tilfælde/ µgm-3 (SO2) 

7.409 per tilfælde 

- kredsløbsrelateret 8,42 · 10-6 tilfælde/ µgm-3 9.387 per tilfælde 

Blodprop i hjertet 3,09 · 10-5 tilfælde/ µgm-3 

5,64 · 10-7 tilfælde/ µgm-3 (CO) 

15.450 per tilfælde 

Lungekræft 1,26 · 10-5 tilfælde/ µgm-3 20.150 per tilfælde 

Astmabørn (7,6 % < 15 år) 

- bronchodilator anvendelse 1,29 · 10-1 tilfælde/ µgm-3 20 per tilfælde 

- hoste 4,46 · 10-1 dage/ µgm-3 54 per dag 

- luftvejssymptomer 1,72 · 10-1 dage/ µgm-3 14 per dag 

Astmavoksne (5,9 % > 15 år) 

- bronchodilator anvendelse 2,72 · 10-1 tilfælde/ µgm-3 20 per tilfælde 

- hoste 2,8 · 10-1 dage/ µgm-3 54 per dag 

- luftvejssymptomer 1,01 · 10-1 dage/ µgm-3 14 per dag 

Tab af IQ 

bly (Pb) (< 1 år) 1,3 IQ-point/ µgm-3 (Pb) 23.715 per IQ-point 

kviksølv (Hg) (fostre) 0,33 IQ-point/ µgm-3 (Hg) 23.715 per IQ-point 

MORTALITET 

Akut dødelighed (SO2) 7,85 · 10-6 tilfælde/ µgm-3 1.941.134 per dødsfald 

Kronisk dødelighed (PM2,5) 1,138 · 10-3 YOLL/ µgm-3 (> 30 år) 194.057 per YOLLi 

Spædbarnsdødelighed (PM2,5) 4,68 · 10-5 tilfælde/ µgm-3 (> 9 mdr) 2.911.700 per dødsfald 

Akut dødelighed (O3) 3,27 · 10-6 · SOMO35 tilfælde/ µgm-3 1.941.134 per dødsfald 

i Denne værdi er baseret på en undersøgelse i tre europæiske lande tilpasset danske relative priser. Som et mere 

forsigtigt skøn kan anvendes median-værdien fra undersøgelsen på 70951 €. I DMUs beregningspriser anvendes 

sidstnævnte som grundlag for det lave skøn, mens den i tabellen anførte er anvendt som grundlag for det høje 

skøn, jvf. http://www.dmu.dk/samfund/miljoeoekonomi/EVA (10). 
 

 

OML-modellen bruges bla. af de danske myn-

digheder med henblik på regulering af kraft-

værker og industriel produktion. Modellen er 

en såkaldt røgfanemodel, som beregner spred-

ning af gasser og partikler fra punkt- og areal-

kilder ud til ca. 30 km fra kilden. Modellen er 

baseret på fysiske spredningsparametre be-

stemt ud fra data for atmosfærens stabilitet. At-

mosfærens stabilitet afhænger bl.a. af vindfor-

hold, solindstråling samt jordoverfladens be-

skaffenhed. Det meteorologiske input til OML 

består af tidsserier med timeværdier af de me-

teorologiske variable gældende for det område, 

hvor kilderne er placeret. Domænet og den 

horisontale opløsning i OML-modellen kan til-

passes de konkrete behov. I EVA-systemet an-

vendes OML-modellen med en horisontal op-

løsning på 1 km x 1 km og et domæne på 50 

km x 50 km. Domænet bestemmes ud fra pla-

ceringen af gitterceller i DEHM-modellen med  
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Figur 3.  Delta-koncentrationer af nitrat beregnet med DEHM-modellen for tre på hinanden følgende år: 2000 

(venstre), 2001 (midten) og 2002 (højre). 

 

 

henblik på at sikre en konsistent kobling mel-

lem resultaterne fra de to modeller. For en spe-

cifik punktkilde består OML-domænet af ni 

DEHM-gitterceller i det nest, der dækker 

Danmark. Disse ni gitterceller består af gitter-

cellen, hvor kilden befinder sig og derudover 

de otte omgivende gitterceller, se fig. 2 (højre). 

Når deltakoncentrationerne beregnet med de to 

modeller skal kobles sammen, erstatter resulta-

terne fra OML-modellen de tilsvarende ni 

gitterceller i DEHM-modellens resultater. 
 

Befolkningsdata
 

Danmark er i den unikke position, at vi har et 

centralt register med information vedrørende 

adresse, køn og alder for alle personer i landet 

(det Centrale Persondata Register, CPR). Et 

udtræk af CPR for år 2000 danner grundlag for 

befolkningsdata i EVA. Dette år er valgt som 

basisår for modelsystemet. For at få CPR-data 

overført til et geografisk gitter er modelgitrene 

for den regionale og lokale model overlejret på 

CPR-datasættet ved hjælp af et GIS-værktøj. 

For hver gittercelle i de to modellers bereg-

ningsområde er antallet af personer fordelt på 

køn og alder efterfølgende opsummeret til de 

aldersklasser, der svarer til forudsætningerne 

for de anvendte dosis-respons funktioner. På 

europæisk skala (det vil sige uden for Danmark) 

anvendes et tilsvarende, men knap så geogra-

fisk detaljeret, datasæt fra EUROSTAT 2000, 

der dækker medlemslandene i EU. 

Dosis-respons funktioner og enhedspriser 
 

Delta-koncentrationerne kobles til befolknings-

data på adresseniveau for at beregne en indika-

tor for eksponeringen i dosis-respons bereg-

ningen. Dosis-respons funktioner er typisk til-

gængelige på formen:   
 

PcR ,
 

hvor R er responset (f.eks. lungecancer, hoste 

eller tab af IQ-point) målt i en passende enhed 

(f.eks. tilfælde af lungecancer, dage med hoste 

eller antal tabte IQ-point), c er delta-koncen-

trationen, det vil sige den marginale koncentra-

tionsændring, som skyldes emissionerne fra 

den specifikke kilde, P er den berørte befolk-

ningsdel og  er en empirisk bestemt konstant 

for den specifikke funktion, typisk tilvejebragt 

fra publicerede studier af større befolknings-

grupper (kohorter). Der er bred enighed om, at 

dosis-respons funktionerne og de tilhørende 

enhedspriser er lande-specifikke, bl.a. fordi 

helbredsudfald hænger sammen med en række 

forskellige forhold, hvoraf levevis er en vigtig 

parameter. Desuden er befolkningernes almene 

sundhedstilstand og landenes økonomier for-

skellige. De funktioner, der på nuværende tids-

punkt er inkluderet i EVA (tabel 1), er derfor 

tilpasset til danske betingelser. For referencer 

vedrørende funktionerne, se (1). 
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Tabel 2.  Beregnede sundhedsomkostninger (højt skøn) for et fiktivt kulfyret kraftværk beliggende sydvest for 

København. Sundhedsomkostninger er givet som kr. pr. kg udledt kemisk komponent. Resultaterne er baseret på 

delta-koncentrationer beregnet med DEHM (regional skala) og OML (lokal skala). Sundhedsomkostninger hid-

rørende fra den sekundære del af PM2,5 (her bestående af nitrat og sulfat) er inkluderet i resultaterne for 

henholdsvis NOX og SO2. Det lave skøn svarende til medianværdien for kronisk mortalitet er angivet i parentes - 

bemærk dog, at bly og kviksølv ikke giver øget dødelighed og derfor har samme værdi, uanset valget af enheds-

pris for kronisk mortalitet. 

 

Udledt komponent År 2000 År 2001 År 2002 Middel 

PM2,5 (kun den 

primære del) 

159 (67) 225 (95) 191 (80) 192 (81)

SO2 44 (22) 41 (22) 43 (22) 43 (22)

NOX 117 (49) 146 (61) 139 (58) 134 (56)

Pb 16 14 15 15

Hg 5 5 5 5

 

 

 

Ved den endelige præsentation af sundhedsom-

kostningerne anvendes her en opgørelsesform, 

der angiver sundhedsomkostningerne pr. kg ud-

ledt komponent. På grund af de kemiske om-

dannelser i atmosfæren omsættes nogle af de 

udledte komponenter til andre, som så er dem, 

der giver anledning til sundhedseffekterne. I 

EVA betyder denne opgørelsesform, at sund-

hedseffekter relateret til svovldioxid (SO2) og 

sulfat (SO4
2-) er indeholdt i sundhedsomkost-

ningen for udledt SO2 og sundhedseffekter re-

lateret til nitrat (NO3
-) og ozon (O3) er inde-

holdt i sundhedsomkostningen for udledte 

kvælstofoxider (NOX). Partikulært materiale 

(her benævnt PM2,5) udgøres hovedsageligt af 

nitrat og sulfat. Der er dog en lille del, som ud-

gøres af såkaldt primære partikler, hvilket for 

kraftværkernes tilfælde er sod. Sundhedsom-

kostningerne for denne del af PM2,5 opgøres 

særskilt, da disse partikler ikke omdannes ke-

misk efter udledning fra kilden. Noget tilsva-

rende gør sig gældende for bly (Pb) og kvik-

sølv (Hg), der heller ikke omdannes kemisk i 

atmosfæren. 
 

Resultaternes følsomhed over for variatio-

ner i det meteorologiske input 

Beregninger er blevet udført for et fiktivt kul-

fyret kraftværk placeret sydvest for København. 

Her undersøger vi følsomheden af modelsyste-

met med hensyn til variationer i meteorologien 

mellem årene 2000, 2001 og 2002. Det over-

ordnede mønster i delta-koncentrationerne af 

nitrat er gennemgående ens for de tre år med 

de højeste koncentrationer nordøst for kilden i 

2000 og 2001 samt sydvest for kilden i 2002 

(se figur 3). Der kan imidlertid observeres for-

skelle, som giver anledning til en ikke uvæ-

sentlig variation i de beregnede årlige sund-

hedsomkostninger, som følge af eksponering 

for nitrat. Tilsvarende forskelle ses for de øv-

rige kemiske komponenter og i alt varierer de 

totale årlige sundhedsomkostninger relateret til 

udledningerne fra kraftværket med ca. 20 % 

som følge af forskellige meteorologiske år (se 

tabel 2). De højeste sundhedsomkostninger for 

nitrat og den primære del af PM2.5 observeres 

for år 2001, hvor der også for nitrat ses et stør-

re område med høj delta-koncentration, der er 

sammenfaldende med de relativt tæt befolkede 

dele af Sjælland omkring København. 

 

Konklusion 

Fremtidigt arbejde med EVA-systemet inklu-

derer en strømlining og operationalisering af 

rutiner og moduler. Som det kan konkluderes 

fra de foreløbige studier præsenteret her, vil re-

sultaterne for de enkelte kraftværker være mere 

robuste, når adskillige meteorologiske år udgør 

basis for beregningerne. Systemet vil blive an-
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vendt til eksternalitetsberegninger for forskel-

lige kraftværker for at undersøge, hvor robuste 

de beregnede sundhedsomkostninger er i for-

hold til beliggenhed, teknologi, brændselstype 

osv. Der arbejdes på nuværende tidspunkt også 

på at udbygge systemet til at kunne håndtere 

hele emissionssektorer, som f.eks. transport- 

eller industrisektoren. Derudover vil EVA-

systemet danne grundlag for en optimering af 

fremtidige scenarier for det danske energi-

system med hensyn til sundhed og miljø i 

Center for Energi, Miljø og Sundhed (CEEH), 

som er et samarbejde med Københavns Uni-

versitet, Danmarks Meteorologiske Institut og 

Syddansk Universitet, finansieret af Forsk-

nings- og Innovationsstyrelsen. 
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