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Forord

Kommunalbestyrelsen har juni 2012 vedtaget Strategi til bekæmpelse af
luftforurening.
Strategien tager udgangspunkt i en kortlægning af luftkvaliteten på
Frederiksberg og forureningskilderne hertil. Der er opstillet visioner og
målsætninger for luftkvalitet, og udpeget indsatsområder samt beskrevet
en række tiltag til reduktion af luftforureningen. Tiltagenes forventede
effekt for forbedring af luftkvaliteten er også kvalitativt vurderet, og det
er kort beskrevet hvem der er aktører for gennemførsel af de forskellige
tiltag.
I forbindelse med projektet er der afholdt et seminar den 26. oktober
2010 med deltagelse af eksperter fra Frederiksberg Kommune,
Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, MOVIA og Embedslægen samt
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) som konsulent. Formålet
med seminaret var at diskutere indsatsområder og mulige tiltag til
reduktion af luftforureningen.
Strategien behandler kun udendørs luftforurening, som kommunen kan
bidrage til regulering af, og ikke indendørs luftforurening som
eksponering fra brændeovne ved optænding og utætheder, gaskomfurer,
stearinlys, passiv rygning mv.
Strategien har fokus på tiltag som er direkte relateret til luftforurening
og behandler kun overordnet de mange tiltag indenfor fx by- og
trafikplanlægning, som har afledet betydning for luftforureningen fx
fremme af cyklisme og kollektiv trafik. Disse miljømæssige tiltag vil
blive nærmere uddybet og konkretiseret i den kommende Trafik- og
mobilitetsplan, som forventes i efteråret 2012. Kommunens samlede
indsats på luftforureningsområdet skal således ses i sammenhæng med
indsatserne beskrevet i den kommende trafik- og mobilitetsplan.
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Sammenfatning af luftforureningsstrategien

Rapporten beskriver en overordnet strategi for reduktion af
sundhedsskadelig luftforurening i Frederiksberg Kommune. Strategien
tager udgangspunkt i en kortlægning af luftkvaliteten på Frederiksberg
og forureningskilderne hertil. Der er opstillet visioner og målsætninger
for luftkvalitet, og udpeget indsatsområder samt beskrevet en række
tiltag til reduktion af luftforureningen. Tiltagenes forventede effekt for
forbedring af luftkvaliteten er også kvalitativt vurderet, og det er kort
beskrevet hvem der er aktører for gennemførsel af de forskellige tiltag.

Kilder til luftforurening

Luftforureningen varierer geografisk, og består af forskellige bidrag som
skematisk illustreret i nedenstående figur. I det følgende fokuseres der
på partikler, som anses for at udgøre den største sundhedsbelastning, og
på kvælstofoxider, hvor grænseværdien overskrides.

Gadekoncentration

Koncentration

Gadebidrag

Lokalt bidrag

Bybaggrundsbidrag
Regionalt bidrag


By



Afstand

Bybaggrundskoncentration
Regional koncentration

Figur 0.1. Skematisk illustration af koncentrationen i en gade, som består af et regionalt
bidrag, et bybaggrunds- og et gadebidrag.

Kilder til partikelforurening

Kilderne til partikelforurening er meget komplekst. Hvis man som mål
for partikelforureningen betragter antallet af partikler - hvor det er
nanopartikler og ultrafine partikler, der er afgørende – er
forbrændingspartikler fra trafikken dominerende. Et andet mål for
partikelforureningen er PM2.5, der er massen af partikler under 2,5
mikrometer. Fra trafikken bidrager især sodpartikler, men også
bremsestøv til PM2.5. PM10 er massen af partikler under 10 mikrometer,
og bidraget til PM10 er domineret af de grove partikler som er mekanisk
dannede fra dæk-, bremse- og vejslid samt fra naturlige kilder som fx
jordstøv, havsalt og pollen.
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For PM2.5 og PM10 er bybaggrundsbidraget meget stort i forhold til
gadekoncentrationerne.
Den
regionale
forurening
uden
for
København/Frederiksberg bidrager væsentligt til dette.
Bidraget fra trafikken er størst for den tunge trafik og varebiler per kørt
km. Emissionen (udslippet) målt som antal af partikler stammer helt
overvejende fra dieseltrafikken.
Der er omkring 5.000 brændeovne og kedler i Frederiksberg Kommune.
Der er begrænset viden om, hvor meget de bruges på Frederiksberg, og
dermed deres emission og bidrag til partikelkoncentrationen men den
skønnes ud fra nationale betragtninger og samtaler med byens
skorstensfejer at være beskeden i forhold til trafikken.
Opvarmning med oliefyr er på grund af fjernvarmens udbredelse
beskeden.
På Frederiksberg dækker fjernvarmen ca. 98 % af
opvarmningsbehovet.
Kilder til kvælstofoxider

Kvælstofoxider NOx (NO+NO2) dannes primært i forbindelse med
forbrændingsprocesser, hvor høj temperatur sammen med ilt oxiderer
luftens frie kvælstof (N2) til kvælstofsmonooxid (NO) og kvælstofdioxid
(NO2). Den del som udsendes som NO2 betegnes direkte emitteret NO2.
NO kan i atmosfæren omdannes til NO2 i reaktioner med ozon. NO2 er
således både en direkte emitteret og en sekundær dannet luftforurening.
På Frederiksberg er vejtrafikken den dominerende kilde til NO2
koncentrationsniveauet både i bybaggrund og på gadeplan.
Koncentrationer i bybaggrund er den generelle forurening i byen fx målt
eller beregnet i tagniveau eller i en park eller baggård. Det regionale
niveau som importeres til byen har mindre betydning. Alt i alt bidrager
dieseltrafikken med omkring 80-85% af NOx emissionen, og per kørt km
bidrager den tunge trafik mest efterfulgt af varebiler.
Sundhedseffekter

Luftforurening med partikler anses for at udgøre den største
sundhedsbelastning fra luftforurening. Forskningen vurderer at de fine
partikler (under 2,5 mikrometer) er den farligste type partikler baseret på
den eksisterende viden. De grove partikler (over 2,5 og under 10
mikrometer) er mindre farlige, da de fanges i kroppens næse og svælg,
mens de mindre trænger længere den i lungerne. De allermindste
partikler (ultrafine under 0,1 mikrometer) kan trænge ud i de yderste
lungeforgreninger. I sammenligning med de større partikler er der
mindre viden om de ultrafine partikler, og dermed også mindre viden og
større usikkerhed om deres farlighed. Undersøgelser af brænderøg tyder
på, at partikler herfra har samme sundhedseffekter som anden
partikelforurening.
Embedslægeinstitutionerne i Københavnsområdet har i en vurdering i
1999 skønnet at 100 – 280 tidlige dødsfald, og 190-540 ekstra
hospitalsindlæggelser per år i Storkøbenhavn kan tilskrives PM10
forurening29. For Frederiksberg Kommune vurderede dette studie, at
PM10 er årsag til 15-42 for tidlige dødsfald og 28-80 indlæggelser for
lungesygdomme pr år. I 2009 er det vurderet, at ca. 3400 danskere (på
landsplan) dør før tid, som følge af luftforurening med PM10.
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Korttids- og langtidseffekter er for tidlig død og sygelighed i forbindelse
med hjerte- og lungesygdomme, slagtilfælde, lungekræft, astmaanfald,
bronkitis, nedsat lungefunktion, nedsat fødselsvægt mv.
Særlige risikogrupper er personer, som i forvejen lider af lunge- og
hjertekarsygdomme, ældre svagelige, fostre og børn, samt personer som
er udsat for forhøjede koncentrationer fx i stærkt trafikerede gader.
DCE har vurderet de samfundsøkonomiske omkostninger ved
luftforurening fra trafik, hvor de eksterne omkostninger beregnes ud fra
oplysninger om luftforurening, sammenhæng mellem luftforurening og
sundhedseffekterne, og omkostninger ved sundhedseffekterne. De
samfundsøkonomiske omkostninger ved vejtrafikkens luftforurening er
modelleret til omkring 22 øre per kørt km for en by som Frederiksberg
svarende til omkring 31 mio. kr. på årsbasis, når man tager hensyn til det
samlede antal kørte kilometre på Frederiksberg.
Kortlægning

Målinger fra overvågningsprogrammet for luftforurening i Danmark
under Det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø
(NOVANA) for gadestationer i København viser at det kun er
kvælstofdioxid (NO2), som ligger over grænseværdien, mens partikler
under 10 mikrometer (PM10) og partikler under 2,5 mikrometer (PM2.5)
ligger under grænseværdien. Koncentrationsniveauet har været svagt
faldende set over en længere periode for NO2 og PM10.
I de seneste år, hvor også der er målt antal af partikler viser disse også en
faldende tendens.
Fremtidige beregninger af PM10 og PM2.5 på udvalgte gader viser ikke
forventede overskridelser af grænseværdierne i perioden 2010-2020.
Koncentrationerne falder kun lidt, da udstødningsbidraget kun udgør en
mindre del af den samlede partikelkoncentration i en gade, da det
regionale bidrag er stort. Endvidere modvirkes reduktionen i
udstødningen til dels af stigningen i ikke-udstødningsbidraget, som
afhænger af trafikken, og stiger dermed på veje med stigende trafik.
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Figur 0.2. Udviklingstendenser for koncentrationen af PM10. Brug af forskellige
målemetoder giver anledning til en mindre stigning (omkring 8%) i 2006. Grænseværdien
er 40 µg/m3 fra 2005. H.C. Andersens Boulevard modsvarer de mest trafikerede gader på
Frederiksberg, og H.C. Ørsted Instituttet modsvarer bybaggrund på Frederiksberg.

Beregninger af NO2 i 2010 på udvalgte gader på Frederiksberg i
miljøzoneprojektet viser, at der er 9 overskridelser af grænseværdien på
40 µg/m3, kun en forventet overskridelse i 2015 og ingen i 2020.
Indregnes effekten af grønne taxier (krav om Euro 6 emissions norm fra
2011) vurderes der ikke at være overskridelser i 2015. Miljøstyrelsen
(staten) vil søge om udsættelse af overholdelse af grænseværdien fra
2010 til 2015, hvilket luftkvalitetsdirektivet åbner mulighed for. Det skal
anføres, at EU-kommissionen overvejer en åbningsskrivelse til Danmark
p.g.a. overtrædelser af N02 grænseværdien. Konsekvensen af dette er pt.
uklar,
men
kan
betyde,
at
Regeringen
må
iværksatte
luftforureningsmæssige stramninger, såfremt man (Danmark) ønsker at
opnå dispensation.
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Figur 0.3. Geografisk placering af 138 trafikerede gader i København og på
Frederiksberg med beregnet NO2 årsmiddel gadekoncentrationer i 2010 (inkl. skærpede
miljøzonekrav pr. 1. juli 2010).

Vision og målsætninger for luftkvalitet

På baggrund af de foretagne analyser foreslås det at fastholde
Frederiksberg Kommunes hidtidige langsigtede vision for luftkvalitet,
som senest fastlagt i Kommuneplan 2010:
• Frederiksberg Kommune vil sikre en luftkvalitet så ren, at borgernes sundhed
ikke belastes
Visionen skal forstås som en langsigtet målsætning som kommunen
sammen med andre aktører vil arbejde hen imod. Frederiksberg
Kommune kan ikke alene sikre denne vision. Selvom der ikke var nogen
emission af fx partikler i Frederiksberg Kommune ville der stadigvæk
være et betydeligt bidrag fra langtransporteret luftforurening fra det
øvrige Danmark og Europa.
Den langsigtede vision gælder alene for menneskeskabt luftforurening,
som det er muligt at regulere. Selv helt uden menneskeskabt
luftforurening vil der stadigvæk være naturligt forekommende
partikelforurening fx jordstøv, salt fra havsprøjt, skovbrande,
vulkanaske, mv. som sandsynligvis også er sundhedsskadelig, da der
ikke tyder på at være nogen nedre grænse for, hvornår partikelniveauer
ikke er skadelige.
Frederiksberg Kommune har desuden en målsætning om at reducere
CO2 udledningen med 35 % fra 2005 til 2020 for Frederiksberg Kommune
som geografisk enhed. I bestræbelserne på at nå dette CO2 mål vil
kommunen også lægge vægt på, at dette sker under hensyntagen til
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samtidig reduktion af den sundhedsskadelige luftforurening. De CO2
tiltag som ikke bidrager til sundhedsskadelig luftforurening søges derfor
prioriteres højest. Det gælder fx geotermisk opvarmning, vindmøller mv.
til varmeproduktion, som ikke giver lokal luftforurening. CO2 tiltag som
kan give sundhedsskadelig luftforurening vil blive prioriteret efter en
nærmere vurdering. Det gælder fx forbrænding af biomasse på
kraftværker, i brændeovne eller biobrændstoffer til biler, hvorved der
ganske vist opnås en CO2 gevinst, men der vil stadigvæk være
sundhedsskadelig luftforurening i form af partikler, NOx mv. knyttet til
forbrændingen. Forbrænding af biomasse til energiproduktion vil fx med
fordel kunne ske på centrale kraftværker, hvor muligheder for en
effektiv røggasrensning samtidig er til stede.
Strategien til bekæmpelse af luftforurening vil primært fokusere på
reduktion af luftforureningen ved kilden og kun (sekundært) anvende
adskillelse mellem kilde og menneske som et strategisk instrument.
Indsatsområder og tiltag

Der er gennemført en analyse af international og national regulering,
som sætter rammerne for Frederiksberg Kommunes muligheder for at
regulere luftkvaliteten, og der er belyst hvilke muligheder kommunen
har for at forbedre luftkvaliteten.
På baggrund af analysen af muligheder og de hidtidige indsatser og
tiltag foreslås det at fokusere den fremtidig indsats for reduktion af
luftforurening på følgende strategiske indsatsområder:
•
•
•
•
•

trafikken
brændeovne
information om luftforurening
placering af miljøfølsomme byfunktioner
Samtænkning af strategi for klima og luftkvalitet

Indsatserne er af såvel økonomisk (f.eks. vejafgifter), teknologisk,
planmæssigt og informationsmæssig karakter. Frederiksberg Kommune
forslag til den fremtidige indsats og tiltag for reduktion af
sundhedsskadelig luftforurening er opsummeret i nedenstående tabel.
En række tiltag som bidrager til at forbedre luftkvaliteten som fx fremme
af kollektiv trafik og cykeltrafik er nærmere beskrevet i
kommuneplanen. Tiltagene vil blive yderligere uddybet i den
kommende trafik- og mobilitetsplan, som forventes i efteråret 2012.
Strategien til bekæmpelse af luftforurening vil løbende blive evalueret
f.eks. i sammenhæng med kommunens grønne regnskab., hvor der gøres
rede udviklingen i luftforureningen. På den baggrund vil der blive taget
stilling til behovet for eventuel revidering af tiltag m.v. Kommunens
årlige grønne regnskab opsummerer udviklingen i luftforureningen ud
fra målinger gennemført under Det nationale overvågningsprogram for
natur og vandmiljø (NOVANA).
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Oversigt over kommunens fremtidige indsats og tiltag af betydning for
sundhedsskadelig luftforurening

1. Trafikken
Mere miljøzone
Kommunen vil arbejde for at den eksisterende miljøzone udbygges, så
den også omfatter krav til vare- og personbiler. Det kunne fx være
mindst Euro V i 2014 eller godkendt rensning for alle dieseldrevne
køretøjer (person-, vare- og lastbiler) svarende til de forventede
fremtidige tyske miljøkrav.
Kommunen vil desuden arbejde for, at kravene i miljøzone bliver gjort
dynamiske d.v.s. de løbende tilpasses de teknologiske muligheder
(Euronormer).
Staten opfordres til at gennemføre en analyse af konsekvenserne af
udbygningen af miljøzonen med henblik på at finde den teknisk,
miljømæssigt og økonomisk optimale løsning.
Styrkelse af den Bæredygtige trafik
I kommuneplan 2010 nævnes en række generelle initiativer til forbedring
af den bæredygtige trafik og dermed luftkvaliteten;
•
•
•
•
•
•
•

Idriftsættelse af Metrocityringen i 2018
Fremme af cykeltrafikken via Cykelhandlingsplan 2010
Opbygning af net af grønne (cykel)stiforbindelse
Fremme af delebiler via særligt afsatte P-pladser
Fremme af den miljøvenlige trafikafvikling via lokalplanlægning
Anvendelsen af intelligente trafiksystemer (ITS)
Parkeringspladsplanlægning

Tiltagene vil blive behandlet og konkretiseret i den kommende trafik- og
mobilitetsplan (efterår 2012)
Indsats overfor tung trafik
Kommunen vil arbejde for at miljøbelastningen for afviklingen af den
tunge trafik reduceres. Miljøbelastningen for den tunge trafik vil indgå
som et særligt område i den kommende trafik- og mobilitetsplan.
Fremme af elbiler
Kommunen vil arbejde for at fremme opsætningen af elladefaciliteter.
Miljøkrav til kommunens egne køretøjer og udbudte transportopgaver:
Personbiler/varebiler
Alle nye kommunale køretøjer skal være miljøvenlige dvs. have høj
Euronorm (pt. mindst Euro 5) og overholde Center for Grøn Transports
anbefalinger ved offentlige indkøb af energieffektive og miljøvenlige
biler. Personbiler skal desuden kunne leve op til Frederiksberg
Kommunes nye aftale om ”cleaner car contract” dvs. typisk være A- eller
B energiklasse.
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Tunge køretøjer
Kommunen vil arbejde for at Movia sætter krav om at tunge køretøjer
minimum opfylder Euro V eller bedre (Enhanced Environmental Vehicle
(EEV) eller Euro 6, som er normen fra 2014) i forbindelse med busdriften
i kommunen. Der skal være krav om regelmæssige miljøtest af busserne.
Tilsvarende krav sættes til de kommunale renovationskøretøjer,
brandkøretøjer etc.
Endvidere vil kommunen i samarbejde med MOVIA arbejde for at der
gennemføres forsøg med eldrift på udvalgte buslinjer
Arbejdskøretøjer
Kommunen vil forsat positivt overveje indkøb af eldrevne
arbejdskøretøjer, når det i øvrigt er teknisk, miljømæssigt og økonomisk
rimeligt.
Ved øvrig brug af entreprenørmateriel vil der være fokus på indkøb af
køretøjer med høj ”luftforureningsnorm”.
Udbud etc.
Tilsvarende krav stilles ved udbud af kommunale transportopgaver
2. Brændeovne
Kortlægning. Kommune vil foretage en nærmere kortlægning af antal,
fordeling og brug af brændeovne og kedler på Frederiksberg samt evt.
borgeroplevelse af gener fra brænderøg.
Foreskrift. Kommunen vil udarbejde en foreskrift for brændeovne og
kedler for at forebygge gener fra brændeovne m.v.
Information. Kommunen vil regelmæssigt gennemføre kampagner om
miljørigtigt fyring.
Staten opfordres til at foretage yderlige undersøgelser af brændeovnens
betydning for luftkvaliteten i byområder. Staten opfordres desuden til at
udarbejde forslag til, hvorledes forureningen fra brændeovne kan
reduceres fx via skrappere regler over for brændeovne samt evt.
ændrede afgifter på træfyring.
3. Information om luftforurening
Luften på din vej. Kommunen vil overveje om det f.eks. via en WebGIS
applikation er muligt at oplyse borgeren nærmere om luftforurening på
Frederiksberg. Herunder vil det overvejet, om det er muligt at give
oplysninger om muligheder for som borger at benytte veje for reduceret
eksponering.
Luftudsigt. Kommunen vil overveje at udbygge informationen om
luftforurening på hjemmesiden med en daglig tre-døgnsprognose for
luftforureningen på udvalgte gader.
Grønt regnskab. Kommunens vil udbygge Byens Grønne Regnskab med
PM2.5 samt udviklingen i antal partikler som indikatorer for luftkvalitet.
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4. Placering af miljøfølsomme byfunktioner
Kommunen vil ved lokalplanlægning søge at placere miljøfølsomme
byfunktioner så skånsomt som muligt

5. Samtænkning af strategi for klima og luftkvalitet
Kommunen vil arbejde for, at der i forbindelse med kommunen status
som klimakommunen blive indtænkt luftforurenings-mæssige
overvejelser. Det vil typisk være i relation til valg af opvarmning- og
transportformer, hvor klimavenlige tiltag f.eks. brug af biobrændstof
ikke automatisk medfører en bedring i luftkvaliteten.
De enkelte indsatser er uddybet i kap. 7.
I kapitel 8 er der foretaget en overordnet kvalitativ vurdering af
konsekvenserne ved gennemførelse af tiltagene: miljømæssigt, teknisk,
og økonomisk. Miljømæssigt belyses luftkvalitet, CO2 og støj. Teknisk
vurderes eventuelle tekniske vanskeligheder ved at gennemføre
tiltagene. Økonomisk vurderes investeringen forbundet med tiltaget og
driftsomkostningerne, og hvilke aktører som bærer omkostningerne.
Koordinering af indsatserne
Frederiksberg Kommune vil i samarbejde med Københavns Kommune
arbejde for at udbygningen af miljøzonen og strategiens øvrige
luftforureningstiltag (fx over for brændeovne) koordineres bedst muligt.
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Kilder til luftforurening

Geografiske variationer i luftforureningen er skematisk vist i Figur 1.1,
som illustrerer regionale, bybaggrunds- og gadekoncentrationer.
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Figur 1.1. Skematisk illustration af koncentrationen i en gade, som består af et regionalt
bidrag, et bybaggrunds- og et gadebidrag.

1.1

Kilder for partikler

I nedenstående figur er kildebidragene til de
partikelstørrelser skematisk illustreret for en trafikeret gade.
Antal

forskellige

Masse

Sekundære partikler,
langtransporteret
Grove slidpartikler fra dæk,
bremser & vejbelægning
Kondensater og andre
primære partikler
Naturlige kilder
primært fra trafik
Sod (trafik)
Bremsestøv
(trafik)

0.001 Nano

0.1

0.01

Ultrafine

1

10

100 µm

PM2.5
PM10

Figur 1.2. Skematisk oversigt over kildebidragene til de forskellige partikelstørrelser for en
trafikeret gade18

Hvis man som mål for partikelforureningen betragter antallet af partikler
- hvor det er nanopartikler og ultrafine partikler, der er afgørende – er
forbrændingspartikler fra trafikken dominerende. Et andet mål for
partikelforureningen er PM2.5, der er massen af partikler under 2,5
mikrometer. Fra trafikken bidrager især sodpartikler, men også
bremsestøv til PM2.5. En væsentlig del af PM2.5 er langtransporterede,
såkaldte sekundære partikler. Sekundære partikler er dannet i
atmosfæren ved omdannelse af gasarter (bl.a. NOx, SO2 og ammoniak),
og består bl.a. af ammoniumsulfat og ammoniumnitrat. PM10 er massen
af partikler under 10 mikrometer, og bidraget til PM10 er domineret af de
sekundære partikler og de grove partikler. De grove partikler er
mekanisk dannede fra dæk-, bremse- og vejslid samt fra naturlige kilder
som fx jordstøv, havsalt og pollen. Et partikelfilter reducerer fx kun
partikeludstødningen, og berører ikke ”ikke-udstødning” (dæk-, bremseog vejslid samt ophvirvling heraf).
1.1.1 Kildeopgørelse for partikler i konkrete gader

Figur 1.3 viser skematisk PM2.5 koncentrationen i en gade og i
bybaggrund i København samt kildebidragene hertil fra et studie fra
200518. (Senere målinger har vist, at disse niveauer dog er for høje, idet
gadeniveau er omkring 20 µg/m3 og bybaggrund omkring 14 µg/m3.)
PM2.5 (µg/m3) i gade og bybaggrund

Udstødning
Bremser

30

Vejslid m.v.

25
20

Vejsalt

15

Sekundære
organiske+ukendt

10

Primære, ikke trafik

5

Sekundære uorganiske
(ammonium, nitrat, sulfat)

0
Gade

Bybaggrund

Naturligt (jord, hav etc.)

Figur 1.3. Typisk PM2.5 koncentration i gade og bybaggrund i København/Frederiksberg
og kildebidragene hertil18

Det ses, at bybaggrundsbidraget er meget stort i forhold til
gadekoncentrationerne, og at bybaggrundsbidraget helt er domineret af
sekundært dannede langtransporterede partikler. Det vil sige at den
regionale forurening uden for Frederiksberg er en meget væsentlig kilde
til bybaggrundsniveauet i København/Frederiksberg. Det ses ligeledes,
at ikke-udstødningsbidraget (bremseslid, dækslid, vejslid og ophvirvling
heraf) er betydeligt.
Kildeopgørelse for partikelemissionen på H.C. Andersens Boulevard i
2010 uden miljøzonekrav er vist i nedenstående tabel.
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Tabel 1.1. Kildeopgørelse for partikler på H.C. Andersens Boulevard i 2010 med miljøzonekrav
Personbiler Taxis

Varebiler

Lastbil <=32t Lastbil > 32t

Busser

Tunge
køretøjer

I alt

PM10 Ikke-udstødning

63%

10%

12%

9%

2%

5%

15%

100%

PM2.5 Ikke-udstødning

64%

10%

11%

8%

2%

5%

14%

100%

PM udstødning

58%

6%

28%

3%

1%

4%

8%

100%

PM10 i alt

61%

9%

16%

7%

1%

5%

13%

100%

PM2.5 i alt

61%

8%

21%

5%

1%

4%

11%

100%

Det ses, at tunge køretøjer bidrager med 8% af partikeludstødningen og
hhv. 15% og 14% af PM10 ikke-udstødning og PM2.5 ikke-udstødning.
For PM10 i alt (udstødning og ikke-udstødning) og for PM2.5 i alt
(udstødning og ikke-udstødning) bidrager den tunge trafik med hhv.
13% og 11%.
Emissionsfaktorer for de enkelte køretøjsgrupper fremgår af Tabel 1.4.

Emissionsfaktorer for PM udstødning uden og med miljøzone
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Lastbil=<32t

Lastbil>32t
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Figur 1.4. Emissionsfaktorer (udslip i gram pr km) for PM udstødning uden og med
miljøzone på H.C. Andersens Boulevard i 2010

Partikeludstødningen fra den tunge trafik forventes at blive reduceret
med 78% som følge af miljøzonekravene på H.C. Andersens Boulevard i
2010. Dette er et resultat af at nogle Euro III og ældre køretøjer får
partikelfilter og at nogle bliver udskiftet til nyere Euro V køretøjer, som
også har lavere emissionsnormer. Reduktionen i udstødningen er 21% i
forhold til udstødningen fra alle køretøjskategorier. Den samlede
reduktion i emissionen af PM10 (udstødning og ikke-udstødning) og for
PM2.5 (udstødning og ikke-udstødning) er hhv. 7% og 13%. Reduktionen
er mindre for PM10 end for PM2.5, fordi udstødningsdelen udgør en
mindre del af den samlede emission (udstødning og ikke-udstødning).
Der er kun en beskeden reduktion i den beregnede gennemsnitlige gadekoncentration for PM10 og PM2.5 for 138 undersøgte gader i 2010 på
Frederiksbeg og i København. For både PM10 og PM2.5 reduceres

koncentrationen i gennemsnit kun med 0,7 µg/m3 som følge af
miljøzonekravene, hvilket svarer til 2,5% for PM10 og 3,5% for PM2.5.
Hvis man sammenligner et scenario uden miljøzone i 2010 med
situationen med miljøzone i 2020 er reduktionen for gadekoncentrationer
på omkring 1,0 µg/m3 som følge af miljøzonekravene. Reduktionen i
bybaggrund er marginal pga. miljøzonekravene. Den beskedne
reduktion skyldes, at partikelkoncentrationerne i gadeniveau er
domineret af bybaggrundsbidraget, som igen er domineret af
langtransporteret luftforurening, samt at miljøzonekravene kun
reducerer partikeludstødningen – ikke det øvrige trafikbidrag.
For H.C. Andersens Boulevard er effekten af miljøzonekravene omkring
1,0 µg/m3 for både PM10 og PM2.5 i 2010.
1.1.2 Brændeovne

I mindre byer kan bidrag fra brændefyring også spille en rolle i
fyringssæsonen om vinteren9. I sådanne byer kan brænderøg bidrag
med 0,5-2 µg/m3 på årsbasis.
Et groft skøn over brændeovnes bidrag i Danmark til den
gennemsnitlige baggrundskoncentration af PM2.5 er 0,2-1 µg/m3 med et
bedste skøn på 0,6 µg/m3, som også formodes at være bidraget i
Frederiksberg36.
Partikeludledningen per energienhed fra brændeovne i husholdninger er
ca. 600 gange større end kraftvarmeværker, der anvender træ, og ca. 250
gange støre end kraftværker, som anvender kul14. Fra en
luftforureningssynsvinkel er det derfor meget ineffektivt at anvende
brænde til opvarmning i brændeovne.
Der er ifølge den lokale skorstensfejemester omkring 5.000 brændeovne
og kedler i Frederiksberg Kommune. Der er begrænset konkret viden
om, hvor meget de bruges på Frederiksberg, men på landsplan er der
vækst i antal brændeovne og deres brug, da de er en billig og hyggelig
varmekilde.
Andelen af husstande på Frederiksberg, der har brændeovne må
formodes at være meget lav, når man sammenligner med forstæder. I
forstæderne Værløse, Ballerup, Herlev, Stenløse og Skævninge, hvor
DCE har oplysninger om antal brændeovne fra skorstensfejerregisteret
fra 2006 er der tilsammen i de 5 distrikter 13.000 husstande med enten
brændeovn eller pejs ud af 19.900 husstande, dvs. en dækningsgrad på
68%. I Frederiksberg Kommune er der omkring 50.000 husstande dvs. at
omkring 10% har brændeovn.
Befolkningstætheden er imidlertid høj på Frederiksberg, som kun har et
areal på 8,7 km2. Hvis antallet af brændeovne ses per arealenhed har
Frederiksberg 575 ovne per kvadratkilometer mod fx 191 ovne pr. km2 i
Herlev.
Der foreligger ikke oplysninger om brændeforbrug på Frederiksberg,
men DCE skønner, at brændeforbruget per ovn er lavt, når man tager i
betragtning at der er fjernvarme og at en del af ovnene nok står i
lejligheder, hvor brænde (eller briketter) skal bæres op.
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Røgen fra brændeovne kan give anledning til høje lokale koncentrationer
af partikler og luftstoffer, og føre til store nabogener. Frederiksberg
Kommune Miljøafdeling modtager dog få klager vedr. brænderøg.
Brændeovne i baglokaler i en baggård udgør et
forureningsproblem, da spredningsforholdene er meget dårlige.

1.2

særligt

Kilder til NO2 luftforurening

NOx (NO+NO2) dannes i forbindelse med forbrændingsprocesser, hvor
høj temperatur sammen med ilt oxiderer luftens frie kvælstof (N2) til NO
og NO2. Den del som emitteres som NO2 betegnes direkte emitteret NO2.
NO kan i atmosfæren omdannes til NO2 i reaktioner med ozon. NO2 er
således både en direkte emitteret og en sekundær dannet luftforurening.
I mindre omfang bidrager også kvælstofforbindelser i brændsler fx kul,
som giver nitrogenoxiddannelse, og NOx dannes også ved nogle
industrielle processer fx ved produktion af kunstgødning.
Den nationale emissionsopgørelse viser, at den største kilde til NOx
emission i Danmark er vejtransport efterfulgt af andre mobile kilder og
forbrændingsprocesser i energisektoren hovedsageligt fra el- og
varmeproduktion.
Andre
kilder
er
ikke-industrielle
forbrændingsenheder (gasolie, naturgas, træ) til boligopvarmning i
private hjem, samt forbrændingsprocesser i industrien17.

1.2.1 Regionalt bidrag NO2

Bidragene til den regionale NO2 koncentration er bestemt af nationale og
internationale emissioner af NOx. Den regionale koncentration er
omkring 8-10 µg/m3 i Danmark1.
Danske NOx kilders bidrag til den regionale baggrundskoncentration af
NO2 er beregnet med luftforureningsmodellen DEHM (Danish Eulerian
Hemispheric Model) fordelt på Danmarks 5 regioner11. Danske kilder
bidrager i gennemsnit med omkring 46% af de regionale NO2
koncentrationer, og udenlandske NOx kilder bidrager dermed med
54%11.
For danske kilder bidrager transportsektoren med 47% af NOx
emissionen i 2008 og omfatter vejtransport, indenlands søtransport,
jernbaner og civil luftfart. Herudover bidrager også fiskeri og off-road
emissioner. Energiproduktionen bidrager med 21%. Ikke-industrielle
forbrændingsenheder andrager 19%, hvor hovedkilden er forbrænding
af gasolie, naturgas og træ i private hjem til varmeformål.
Fremstillingsvirksomhed og konstruktion bidrager med 13% 17.
Skibstrafikken i de danske farvande anses for at spille en betragtelig rolle
for luftkvaliteten i København og i Danmark generelt4. Fra 2007 til 2020
forudses en svag stigning i den absolutte emission af NOx fra skibstrafik,
nemlig med 2% grundet en kombination af lavere emissioner og mere
skibstrafik. I 2007 stammer ca. 21% af de regionale NO2 koncentrationer
fra skibstrafik som gennemsnit for Danmark, men procentdelen vil stige
frem til 2020 grundet reduktionen for de landbaserede kilder.
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1.2.2 Bybaggrundsbidrag til NO2

Bybaggrundsbidraget er bestemt af NOx kilder i byen. I større byer er
kilderne næsten udelukkende vejtrafik, og bidraget herfra er bestemt af
byens
udstrækning
og
trafiktætheden.
Beregnede
bybaggrundskoncentrationer i Danmarks største sammenhængende by
København og Frederiksberg ligger på omkring 16-20 µg/m3 i 2010.
Bybaggrundskoncentrationerne falder med faldende bystørrelse 1.
Bidraget til NO2 både som middelværdi og spidsværdier (19. højeste) fra
krydstogtskibe ved kaj i København er tidligere vurderet til at være
meget lille, og har derfor heller ikke betydning for Frederiksberg16.
Bidraget fra energiproduktion på de store kraftværker i eller tæt på
byerne vurderes kun at give et mindre bidrag til bybaggrundsniveauet,
da kraftværkerne er underlagt stram regulering og er udstyret med
meget høje skorstene, som spreder og fortynder luftforureningen. En
meget stor del af varmeforsyningen på Frederiksberg er baseret på
fjernvarme (98%), og NOx forureningen fra individuelle olie- og
gasfyringsanlæg er derfor begrænset.
I mindre byer kan bidrag fra brændefyring også spille en rolle i
fyringssæson om vinteren9. Der er omkring 5.000 brændeovne og kedler
i Frederiksberg Kommune. De vurderes kun at have en mindre rolle i
forhold til NO2 forurening.
1.2.3 Gadebidrag til NO2

Gadebidraget er bestemt af NOx emissionsbidraget fra gadens trafik som
afhænger
af
trafikniveauet,
køretøjssammensætningen
og
rejsehastigheden. Derudover spiller gadens geometriske udformning
også en rolle for NO2 koncentrationen, idet en gadekonfiguration med fx
gadeslugt med høje bygninger på hver side af gaden begrænser
spredningen af luftforureningen og fører til højere koncentrationer end
hvis der ikke var bygninger. De højeste koncentrationer forekommer
derfor i gader med meget trafik som samtidig er gadeslugter (”street
canyons”). De højeste modellerede NO2 koncentrationer i København i
20101 er omkring 57 µg/m3.
I Tabel 1.2 ses NOx emissionens fordeling på forskellige køretøjsgrupper
for H.C. Andersens Boulevard i 2010 med miljøzonekrav baseret på
køretøjssammensætningen og emissionsfaktorer for de enkelte
køretøjsgrupper1. H.C. Andersens Boulevard er en af Danmarks mest
befærdede bygader og har en af de højeste NO2 koncentrationer.
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Tabel 1.2. Kildeopgørelse for NOx emission på H.C.
Andersens Boulevard i 2010 med miljøzonekrav.
Køretøjskategori:

HC Andersens Boulevard
NOx emission (%)

Personbiler
Taxier

49

Køretøjer (%)
77,3

7

8,9

Varebiler

14

10,1

Lastbiler under 32 t

14

2,1

Lastbiler over 32 t
Busser
I alt

4

0,4

12

1,2

100

100,0

Det ses, at tunge køretøjer bidrager med omkring 30% af NOx
emissionen, mens de kun andrager 3,7% af trafikken. Varebiler bidrager
med omkring 14% af NOx emissionen og udgør 10% af trafikken. Taxier
bidrager med omkring 7% af NOx emissionen og andrager 9% af
trafikken. Personbiler bidrager med omkring 49% af NOx emissionen og
udgør hele 77% af trafikken. Størstedelen af personbiler er endnu
benzinbiler som har lave NOx emissioner grundet 3-vejs katalysatorer.
Alt i alt bidrager dieseltrafikken med omkring 80-85% af NOx
emissionen.
Miljøzonekravene betyder, at der kræves partikelfilter på Euro 3 og
ældre lastbiler og busser fra 1. juli 2010 i de fire største byer (København,
Århus, Odense og Aalborg). I praksis vil nogle transportører skifte til
Euro 4 eller 5 i stedet for at bekoste partikelfilter på lastbiler og busser
ældre end Euro 3, hvorved der opnås en reduktion i NOx emissionen.
Som følge af miljøzonekravene er det beregnet at NOx emissionen i 2010
forventes reduceret med omkring 35-37% for lastbiler (små og store
lastbiler) og 27% for busser. Samlet reduceres NOx emissionen med 33%
for de tunge køretøjer. Den samlede reduktion i NOx emissionen er 13%
for alle køretøjsgrupper under et.
Den direkte emitterede NO2 fraktion af NOx emissionen er beregnet
18,4% i 2010, 25,4% i 2015 og 24,6% i 20201.
NOx emissionsfaktorerne for de enkelte køretøjsgrupper fremgår af Figur
1.5.
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NOx emissionsfaktorer uden og med miljøzone
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Figur 1.5. NOx emissionsfaktorer (udslip i gram pr km) for de forskellige køretøjskategorier
uden og med miljøzone på H.C. Andersens Boulevard i 2010.

1.2.4 Ozons betydning for dannelse af NO2

NO2 emitteres direkte som en del af NOx emissionen (NO og NO2).
Derudover dannes NO2 i reaktioner med NO og ozon. Da NO2 dannes i
atmosfæren er det også en sekundær dannet luftforurening, som er
afhængig af ozon i luften. Lavere ozonniveauer ville således kunne
medvirke til lavere NO2 koncentrationer.
Ozon dannes ud fra emissioner af kvælstof- og kulbrinteforbindelser
afhængig af sollys og temperatur. Danske kilder bidrager til
ozondannelsen på stor skala sammen med europæiske kilder, men
danske kilder har lille indflydelse på det generelle ozonniveau.
Endvidere vurderes det at der er meget lille netto produktion af ozon
under danske klimatiske forhold. Ozonniveauerne i Danmark er derfor
primært ”importeret”.
Modelberegninger viser at forventede reduktioner i danske NOx
emissioner vil øge ozonkoncentrationerne lokalt, da der er mindre NO til
stede i atmosfæren til at forbruge ozon under dannelse af NO2.
Det kræver emissionsreduktioner i europæiske kvælstof- og
kulbrinteforbindelser for at reducere ozonniveauerne i Danmark samt
emissionsreduktioner
globalt for
at reducere
det
globale
baggrundsniveau af ozon i Europa.

1.3

Sundhedseffekter af luftforurening

Luftforurening med partikler anses for at udgøre den største
sundhedsbelastning fra luftforurening. Derfor vil den efterfølgende
beskrivelse fokusere på partikler. Andre kritiske stoffer er ozon og til
dels NO2 men også kræftfremkaldende stoffer som benzen og PAH.
1.3.1 Sundhedseffekter og partikler

Der er fortsat usikkerhed omkring omfanget af partikelforureningens
sundhedsbelastning, da der er manglende viden om præcis hvilke
partikler der forårsager de observerede effekter, og hvad præcist den
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biologiske virkningsmekanisme er i kroppen. Det meste af vores viden
knytter sig til partikler målt som vægten af PM10 og PM2.5, mens der er
sparsomme studier, hvor ultrafine partikler er anvendt som mål.
Forskningen viser14, at størrelsen og den kemiske sammensætning af
partiklerne har indflydelse på sundhedseffekterne. Forskerne vurderer at
de fine partikler (under 2,5 mikrometer) og måske de ultrafine er de
farligste type partikler. De grove partikler (over 2,5 og under 10
mikrometer) er mindre farlige, da de fanges i kroppens næse og svælg,
mens de mindre trænger længere den i lungerne. De allermindste
partikler (ultrafine under 0,1 mikrometer) kan trænge ud i de yderste
lungeforgreninger. I sammenligning med de større partikler er der
mindre viden om de ultrafine partikler, og dermed også mindre viden og
større usikkerhed om deres farlighed. Når man måler antallet af partikler
vil langt hovedparten være under 0,1 mikrometer dvs. det som kaldes
ultrafine partikler.
Udover partikelstørrelsen har den kemiske sammensætning også
betydning, således formodes faste partikler som sod og bremsepartikler
at være mere sundhedsskadelige end nukleationspartikler, som er væske
dråber.
Som det fremgår af kildeopgørelsen for partikler er antallet af partikler
relateret til udstødningspartiklerne, men det er usikkert hvor farlige
disse er. Disse optræder i meget stort antal fx meget små
nukleationspartikler med kort levetid, men bidrager meget lidt til
massen. Sodpartikler og også bremsepartikler bidrager til massen af
PM2.5, mens dæk- og vejslid udgør en væsentlig del af PM10 fra trafikken.
Bidraget fra trafikken udgør ikke så stor en del af fx PM2.5
koncentrationer i en gade, da den regionale forurening med sekundært
dannet PM2.5 udgør den største del. Man er således udsat for en meget
kompleks sammensætning af partikler med forskellig oprindelse.
Undersøgelser af brænderøg typer på at partikler herfra har samme
sundhedseffekter som anden partikelforurening36.
Korttidseffekter undersøges ved at undersøge samtidige udsving i
helbredseffekter og forurening over tid, mens langtidseffekter
undersøges ved at følge en stor velkendt befolkningsgruppe over lang
tid. Kort- og langtidseffekter af luftforurening er opsummeret i Tabel 1.3.
Tabel 1.3. Eksempler på kort- og langtidseffekter af partikelforurening14

Korttidseffekter

• Død
af
hjerteog
lungesygdomme
• Indlæggelser for hjerte- og
lungesygdomme
• Indlæggelser for slagtilfælde
• Astmaanfald (voksne og børn)
• Bronkitis,
nedre
luftvejssymptomer, hoste (voksne
og børn)
• Sygedage (indskrænket aktivitet)
• Medicinforbrug (astma)

Langtidseffekter

•
•
•
•
•
•

Død
af
hjerteog
lungesygdomme, lungekræft
Nye tilfælde af lungekræft
Nye tilfælde af hjerte- og
lungesygdomme
Fosterpåvirkning
– nedsat
fødselsvægt
Nedsat
udvikling
af
lungefunktion hos børn
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Befolkningsundersøgelser af sammenhængen mellem udsættelse for
partikelforurening og dødelighed viser således fra amerikanske studier
at dødeligheden stiger med 6-7% ved en stigning i PM2.5 på 10 µg/m3. På
baggrund af denne type studier kan man vurdere, hvad
sundhedsbelastningen er ved forskellige partikelniveauer eller vurdere,
hvad effekten er af forskellige tiltag, som reducerer partikelforureningen.
Et dansk forsøg fra 2002 på at opgøre sundhedsbelastningen af PM10
forureningen har vurderet, at der i Danmark årligt er omkring 5.000 for
tidlige dødsfald, omkring 5.000 hospitalsindlæggelser, omkring 5.000
tilfælde af kronisk bronkitis, omkring 17.000 til fælde af akut bronkitis,
omkring 200.000 astmaangreb og omkring 3 millioner sygedage
(indskrænket aktivitet)20. Dette var baseret på at den danske befolkning
skønnes at være udsat for en gennemsnitlig eksponering på ca. 22 µg/m3
PM10, hvoraf ca. en tredjedel skyldes naturligt skabte partikler.
Embedslægeinstitutionerne i Københavnsområdet har i en vurdering i
1999 skønnet at 100 – 280 tidlige dødsfald, og 190-540 ekstra
hospitalsindlæggelser per år i Storkøbenhavn kan tilskrives PM10
forurening29. For Frederiksberg Kommune vurderede dette studie, at
PM10 er årsag til 15-42 for tidlige dødsfald og 28-80 indlæggelser for
lungesygdomme om året. Ozon giver anledning til forringet
lungefunktion i 1-4 dage for omkring 9.000 personer og
luftvejssymptomer i 1-4 dage for omkring 4.000 - 5.000 personer, samt
omkring 1500 indlæggelser for lungesygdom. Det årlige antal lungekræft
tilfældes vurderes at være under en.
Miljøstyrelsen anvendte i 1997 et risikoestimat baseret på
befolkningsstudier og fandt, at en partikelreduktion med ca. 10 µg/m3
PM10 vil medføre et fald i den årlige dødelighed på 120 til 720 personer
per million30.
I Miljøstilstandsrapporten43 fra 2009 er det skønnet at ca. 3.400 danskere
om året dør før tid som følge af luftforurening med partikler, og at den
forventede levetid reduceres med 6-9 måneder som følge af udsættelse
for PM2.5.
Særlige risikogrupper er personer, som i forvejen lider af lunge- og
hjertekarsygdomme, ældre svagelige, fostre og børn, samt personer som
er udsat for forhøjede koncentrationer fx i forbindelse med stærkt
trafikerede gader.
NO2 har sundhedsskadelige effekter28, mens NO i de forekomne
koncentrationer ikke er sundhedsskadeligt. NO omdannes dog til NO2,
og tidligere var den dominerende kilde til NO2-forureningen langs gader
en reaktion imellem NO og O3 (ozon). I dag er der også et væsentligt
bidrag (ca. 20 %) af NO2, der kommer direkte fra udstødningsgasserne.
NO2 er en reaktiv gas, der påvirker luftvejsforgreningerne og selve
lungevævet (alveolerne). Ved udsættelse for højere niveauer af NO2 ses
slimhindepåvirkning af selve lungevævet med bl.a. betændelsesreaktion
og tab af cilier (fimrehår). Herved nedsættes lungernes beskyttelse mod
uhensigtsmæssige påvirkninger udefra. Desuden ses nedsat
lungefunktion. I undersøgelser, der har belyst sammenhængen mellem
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helbredseffekter og gennemsnitsniveauet af NO2 (dvs. lang tids
udsættelse) sammen med en række andre luftforureningskomponenter,
her især partikler, er der fundet en række sammenhænge til bl.a. øget
dødelighed i befolkningen, til hospitalsindlæggelser som følge af
luftvejs- og hjertekarsygdomme, samt til påvirkning af lungefunktionen,
herunder påvirkning af børns lungeudvikling.
1.3.2 Samfundsøkonomiske omkostninger af luftforurening

DCE har vurderet de samfundsøkonomiske omkostninger ved
luftforurening fra trafik, hvor de eksterne omkostninger beregnes ud fra
oplysninger om luftforurening, sammenhæng mellem luftforurening og
sundhedseffekterne, og omkostninger ved sundhedseffekterne. Dette
gøres vha. det såkaldte EVA-system (Evaluation of Valuation of Air
Pollution) udviklet af DCE. Der er en betydelig usikkerhed på denne
type af beregninger.
DCE har med udgangspunkt i emissioner fra 2000 vurderet hvad de
samfundsøkonomiske omkostninger er af vejtransporten i Danmark for
dels Europa og for Danmark. De samfundsmæssige omkostninger er
skønnet til 7,3 mia. kr. for hele Europa heraf 1,4 mia. kr. for Danmark31.
Tilsvarende vurderinger er foretaget for forskellige bystørrelser i
Danmark. Resultaterne heraf er vist i nedenstående tabel for forskellige
køretøjskategorier i København og Frederiksberg. I gennemsnit udgør
omkostningen omkring 22 øre pr. kørt km ved en gennemsnitlig
køretøjsfordeling9.

Tabel 1.4. Eksterne omkostninger i Danmark og Europa
(DKK/km) ved vejtrafikkens luftforurening KøbenhavnFrederiksberg.

Personbil
- benzin
- diesel
Bus (diesel)
Varebil (benzin)
Varebil (diesel)
Lastbil (diesel)

PM2.5

NOx

SO2

SUM

0,03
0,20
0,66
0,05
0,32
0,62

0,05
0,05
0,63
0,08
0,09
0,45

0,01
0,02
0,01
0,01
0,02

0,09
0,25
1,31
0,14
0,41
1,09

Trafikarbejdet i Frederiksberg Kommune er omkring 140 mio. vognkm
per år. Det betyder, at de samlede samfundsmæssige omkostninger ved
luftforurening er skønmæssigt 31 millioner kr. pr. år.
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2

Kortlægning af luftkvaliteten

Dette kapitel opsummerer luftkvalitetsmålinger fra det nationale
overvågningsprogram, som er relevante for Frederiksberg Kommune.
Endvidere redegøres for resultaterne af de kortlægninger baseret på
modelberegninger, som tidligere er blevet gennemført for den fremtidige
luftkvalitet på Frederiksberg. De statslige luftkvalitetsplaner, som sætter
rammerne for statens indsats, beskrives. Endelig opsummeres
sundhedseffekterne af luftforurening, og de typer luftforureninger som
vurderes at have størst sundhedsmæssig betydning udpeges.

2.1

Luftkvalitetsmålinger

DCE driver overvågningsprogrammet for luftforurening i Danmark
under Det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø
(NOVANA). En del af dette overvågningsprogram fokuserer på
luftkvalitet i danske byer (LMP)11. Programmet er baseret på målinger
ved 9 målestationer placeret i de fire største danske byer og ved to
regionale baggrundsmålestationer udenfor byerne.
Der er to målestationer i trafikerede gader i København (Jagtvej og H.C.
Andersens Boulevard) samt en bybaggrundsstation (på taget af H.C.
Ørsted Instituttet mellem Jagtvej og Nørre Allé). Bybaggrund
repræsenterer den generelle gennemsnitlige forurening i byen, og den er
ikke direkte påvirket af kilder tæt på. Ud fra sammenlignelige
trafikniveauer og lukkede gaderum, formodes de målte koncentrationer
på Jagtvej at modsvare koncentrationer på de mest trafikerede gader på
Frederiksberg, og bybaggrundsstation på H.C. Ørsted Instituttet
formodes
at
repræsentere
bybaggrundskoncentrationen
på
Frederiksberg. Endvidere måles på en regional station (Lille Valby ved
Roskilde), som repræsenterer baggrundspåvirkningen af Frederiksberg.
Formålet med programmet er primært at overvåge luftforurening af
betydning for sundhed og miljø i overensstemmelse med EU’s
luftkvalitetsdirektiver5. EU’s luftkvalitetsdirektiv omhandler en række
stoffer for hvilke der er fastsat grænseværdier. I henhold til disse måles
koncentrationer af svovldioxid (SO2) og partikulært sulfat (S),
nitrogenoxider (NOx/NO2), partikelmasse (PM10 og PM2.5), benzen
(C6H6) og toluen (C7H8), carbonmonooxid (CO), ozon (O3), bly (Pb),
arsen (As), cadmium (Cd), nikkel (Ni) og polyaromatiske kulbrinter
(PAH) i luften i danske byer samt udvalgte flygtige kulbrinter (VOC),
der kan føre til dannelse af ozon. Benz(a)pyren bruges som indikatorstof
for PAH.

2.2

Luftkvalitetsvurdering for målte stoffer

I

Figur 2.1 er de målte koncentrationer i Danmark relateret til
grænseværdier
samt
øvre
og
nedre
vurderingstærskler.
Tærskelværdierne styrer hvilke krav der stilles til omfanget af målinger
og vurderingsteknik.
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For ozon er der defineret en række mål- og informationsværdier, som så
vidt muligt skal overholdes. Ozon er et regionalt dannet fænomen, som
ikke reguleres lokalt, men kræver reduktioner af ozondannende stoffer
på europæisk og globalt plan. Mål- og informationsværdier var ikke
overskredet i 2009.
Det ses af

Figur 2.1 at det kun er NO2, som ligger over grænseværdien, mens PM10
og PM2.5 ligger over øvre vurderingstærskel. Da NO2 ligger over
grænseværdien, og partikler (PM10 og PM2.5) anses for at udgøre den
største sundhedsbelastning, vil vi i det følgende fokusere på disse
luftforureninger.

Figur 2.1. Vurdering af målte luftforureninger i de mest belastede områder i Danmark i
forhold til grænseværdier, og øvre og nedre vurderingstærskler. Tærskelværdierne styrer
hvilke krav der stilles til omfanget af målinger og vurderingsteknik (Kilde DCE). Benz(a)
pyrens placering er under revudering.

Trafikkens udslip af CO2 (kuldioxid) er ikke direkte sundhedsskadeligt
at indånde, men bidrager til drivhuseffekten og dermed til
klimaforandringer.

2.3

Udviklingstendenser for PM10 og PM2.5

Udviklingstendenserne for PM10 og PM2.5 er vist i Figur 2.2 og Figur 2.3
for gadestationer (H.C. Andersens Boulevard og Jagtvej),
bybaggrundsstationer (H.C. Ørsted Instituttet) og en regional station
(Lille Valby ved Roskilde). PM10 og PM2.5 er massen af partikler med en
aerodynamisk diameter under hhv. 10 mikrometer og 2,5 mikrometer.
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Det ses, at der er et årsmiddelniveau for PM10 i 2009 på omkring 17
µg/m3 uden for København, omkring 21 µg/m3 i bybaggrund i
København, og 29 µg/m3 på Jagtvej og 30 µg/m3 på H.C. Andersens
Boulevard i København. Grænseværdien på 40 µg/m3 i 2005, er således
ikke overskredet i 2009.
Grundet nogle måletekniske problemer i 2009 for visse stationer (Lille
Valby og H.C. Ørsted Instituttet) anvendes målingerne for PM2.5 i 2008 i
stedet for 2009. I 2008 var niveauet for PM2.5 omkring 11 µg/m3 uden for
København, omkring 13 µg/m3 i bybaggrund i København, og omkring
22 µg/m3 på H.C. Andersens Boulevard i København (måles ikke på
Jagtvej). Målte niveauer er under grænseværdien på 25 µg/m3 gældende
fra 2015.
Koncentrationsniveauet for PM10 viser en tendens til et svagt fald, dog
med en niveauforskydning op ad i 2006, som skyldes overgang til en
anden målemetode, der giver anledning til en mindre stigning (omkring
8%) i PM10. Grundet de få målinger er det endnu ikke muligt at vurdere
udviklingstendensen for PM2.5, men det tyder på en faldende tendens.
År til år variationer skyldes især variationer i meteorologien.
For H.C. Andersens Boulevard ses et markant fald fra 2008 til 2009 for
PM10, som skyldes udskiftning af vejbelægning, hvilket er dokumenteret
gennem analyse af målinger af luftforureninger relateret til trafikken og
sporstoffer relateret til vejbelægning, hvor de sidste er faldet markant.
For PM10 er der desuden en grænseværdi på 50 µg/m3 i 2005, som
maksimalt må overskrives 35 gange om året som døgnværdi. Denne
grænseværdi har været overskredet på københavnske gadestationer i
perioden 2005-2008.
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Figur 2.2. Udviklingstendenser11 for koncentrationen af PM10. Brug af forskellige
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målemetoder giver anledning til en mindre stigning (omkring 8%) i 2006. Grænseværdien
er 40 µg/m3 fra 2005.
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Figur 2.3. Øverst. Udviklingstendenser11 for koncentrationen af PM2.5. Grænseværdien er
25 µg/m3 fra 2015.

2.4

Udviklingstendenser for antallet af partikler

EU’s luftkvalitetsdirektiv stiller ikke krav om rutinemæssig måling af
antallet af partikler, og der er ingen grænseværdier for luftkvaliteten for
partikelantallet.
DCE
har
i
gennem
en
årrække
målt
størrelsesfordelingen af antallet af partikler på H.C. Andersens
Boulevard og i perioder også på H.C. Ørsted Instituttet og Lille Valby i
forbindelse med det såkaldte Partikelprojekt finansieret af
Miljøstyrelsen.

Figur 2.4 viser partikelstørrelsesfordelinger på H.C. Andersens
Boulevard, H.C. Ørsted Instituttet, og Lille Valby. Som forventet er
partikelantallet
størst
på
gadestationen,
mindre
på
bybaggrundsstationen og mindst i regional baggrund. Arealet under
kurverne angiver det samlede partikelantal. Som det ses af figuren er
langt hovedparten af antallet af partikler under 100 nanometer (nm), som
også kaldes ultrafine partikler.
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Partikelantal/cm3

Partikelstørrelse (nm)
Figur 2.4. De gennemsnitlige partikelstørrelsesfordelinger ved H.C. Andersens Boulevard
(HCAB), H.C. Ørsted Instituttet (HCOE), og Lille Valby (LVBY) i løbet af tre år 2005-2007
(kun samtidige målinger)12.

Figur 2.5 viser udviklingstendensen for det samlede antal partikler på
H.C. Andersens Boulevard. Der ses en faldende tendens, men der er
betydelig usikkerhed på disse målinger. Mere detaljerede analyser viser,
at overgangen til svovlfri diesel (<10ppm) i 2005 reducerede antallet af
partikler betydeligt13. Den gradvise udskiftning i bilparken med biler
som opfylder stadig skrappere partikelnormer formodes også at spille en
rolle.
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Figur 2.5. Udviklingstendens for partikelantal på H.C. Andersens Boulevard sammenholdt
med NOx og partikelvolumen (proportionalt med massen). (Peter Wåhlin, december
2008). Der er ingen grænseværdi for luftkvaliteten af partikelantal.
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2.5

Udviklingstendenserne for NO2

Udviklingstendenserne for NO2 er vist figur 2.6.
Det ses, at der er et årsmiddelniveau i 2009 på omkring 10 µg/m3 uden
for København, omkring 18 µg/m3 i bybaggrund i København, og 43
µg/m3 på Jagtvej i København, som forventes at være repræsentativ for
de mest trafikerede gader på Frederiksberg. Grænseværdien er 40 µg/m3
i 2010, og i 2009 er den 42 µg/m3 inkl. en såkaldt tolerancemargin.
Grænseværdi og tolerancemargin er derfor overskredet i 2009.
Koncentrationsniveauet har været svagt faldende set over hele perioden,
dog mest for regional og bybaggrund pga. reduktioner af emissioner i
Europa og Danmark. Inden for de seneste 10 år har
koncentrationsniveauet af NO2 dog været forholdsvis konstant på
gadestationerne, hvilket skyldes at gadebidraget for NO2 kun har ændret
sig lidt. Det skyldes især stigningen i dieseldrevne personbiler, som har
højere NOx udslip end benzinbiler og også højere direkte NO2 udslip
(andelen af NOx som emitteres som NO2).
NOx (NO+NO2) udslippene er reduceret væsentlig og har også givet
anledning til reduktion i koncentrationen af NOx.
År til år variationer skyldes især variationer i meteorologien, som
påvirker spredningen af luftforureningen, men variationer fra år til år
kan også skyldes variationer i størrelsen af udledningerne.
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Figur 2.6. Øverst. Udviklingstendenser for koncentrationen af NO2. Grænseværdien i
2010 er 40 µg/m 3. Nederst. Udviklingstendenser for koncentrationen af NOx.

2.6

Kortlægning af luftkvaliteten vha. modeller

Modeller muliggør kortlægning af luftforurening på steder, hvor der
ikke måles, og beregning af fremtidige koncentrationer. I forbindelse
med miljøzoneprojektet1 er der gennemført luftkvalitetsberegninger i
København
og
på
Frederiksberg
omfattende
138
gader.
Kortlægningsresultater foreligger for 2010, 2015 og 2020 for NO2, PM10,
og PM2.5 inklusive opgørelse af overskridelser af grænseværdier for disse
år. Herudover er der i forskningsprojektet ASSET3 gennemført
kortlægning af alle trafikerede gader i København og på Frederiksberg,
hvor også befolkningseksponering og følsomme byfunktioner er belyst.
Der foreligger endnu ikke kortlægning af antallet af partikler.
2.6.1 Kortlægning af NO2

I
Miljøzoneprojektet1
er
kortlægningen
gennemført
vha.
bybaggrundsmodellen Urban Background Model (UBM) og
gadeluftkvalitetsmodellen Operational Street pollution Model (OSPM).
De nærmere forudsætninger er også beskrevet i afrapportering af
miljøzoneprojektet1. Grænseværdien for NO2 som årsmiddelværdi er 40
µg/m3 i 2010. I situationen uden miljøzonen er det beregnet at 65 gader
ud af de 138 gader overskrider denne grænseværdi, og miljøzonekravene
reducerer dette til 35 i 2010. Miljøzonen yder således et væsentligt bidrag
til reduktion af antallet af overskridelser af NO2 grænseværdien i 2010.
Antallet af overskridelser vil blive reduceret med tiden, således viser
beregningerne at antallet af overskridelser er 15 i 2015 og kun 2 i 2020.
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Figur 2.7. Øverst: Geografisk placering af 138 trafikerede gader i København og Frederiksberg med beregnet NO2 årsmiddel
gadekoncentrationer i 2010 (inkl. miljøzonekrav). Nederst: Søjlediagram for de samme gader. Blå søjler viser
gadekoncentration og lilla søjler viser bybaggrundskoncentrationer. Ikke alle 138 gadenavne kan vises på grafen1.

28 af gaderne ud af de 138 gader ligger på Frederiksberg med
trafikniveauer på omkring 15.000-47.000 i døgnet. På Frederiksberg er
der i 2010 beregnet 9 overskridelser af grænseværdien på 40 µg/m3 og
NO2 koncentrationsniveauet ligger mellem 27-45 µg/m3.

Tabel 2.1. NO2 bybaggrunds- og gadekoncentrationer i 2010 for 28 gader
på Frederiksberg. Vejnavne som optræder flere gange dækker over
forskellige lokaliteter på vejen.
Gadenavn

Årsdøgntrafik

NO2 bybaggrund NO2 gade

(køretøjer/døgn)

(µg/m3)

(µg/m 3)

Åboulevard

47601

19

45

Nordre Fasanvej

27616

16

44

Vesterbrogade

20819

17

43

Rolighedsvej

19305

17

43

Nordre Fasanvej

21206

18

42

Rosenørns Alle

18228

19

42

H.C. Ørsteds Vej

15505

19

41

Nordre Fasanvej

25555

16

41

Gammel Kongevej

18742

17

41

Nordre Fasanvej

21206

18

40

Nordre Fasanvej

20671

17

39

H.C. Ørsteds Vej

17966

17

39

Falkoner Alle

19515

17

38

Søndre Fasanvej

18662

16

38

Gammel Kongevej

18742

17

37

Falkoner Alle

16900

17

37

Bülowsvej

16769

17

37

Søndre Fasanvej

18694

16

36

Falkoner Alle

15689

17

36

Peter Bangs Vej

15007

16

34

Alhambravej

17925

17

34

Smallegade

15107

16

33

Peter Bangs Vej

15038

16

33

Bülowsvej

17425

17

33

Godthåbsvej

16504

17

31

Roskildevej

24531

16

30

Hillerødgade

17334

18

30

Roskildevej

28908

16

27

Den fremtidige udvikling for 2015 er vist i hhv. Figur 2.8. NO2
koncentrationsniveauet i 2015 ligger mellem 25-42 µg/m3 med kun en
beregnet overskridelse på Frederiksberg (Åboulevard). I 2020 er der
ingen overskridelser af grænseværdien og NO2 koncentrationsniveauet i
2020 ligger mellem 21-33 µg/m3.
Beregningerne for 2015 og 2020 inkluderer ikke effekten af grønne taxier
fra 1. januar 2011, da dette tiltag ikke var vedtaget, da beregninger blev
foretaget. Nye taxier skal fra den 1. januar 2011 leve op til
emissionsnormen Euro 6, som er den strengeste emissionsnorm. Det er

34

sandsynligt at der ikke er overskridelser på Frederiksberg i 2015, hvis
effekten af grønne taxier indregnes.

Figur 2.8. Geografisk placering af 138 trafikerede gader i København og Frederiksberg
med beregnet NO2 årsmiddel gadekoncentrationer i 2015 (inkl. miljøzonekrav)1
Udviklingen er beregnet uden betalingsring og grønne taxaer.

2.6.2 Kortlægning af partikler

Beregninger af PM10 og PM2.5 på de 138 gader viser ikke overskridelser af
grænseværdierne i 2010-2020. Koncentrationerne falder kun lidt, da
udstødningsbidraget kun udgør en mindre del af den samlede
partikelkoncentration i en gade, og det regionale bidrag er stort. I
beregningerne er det regionale baggrundsniveau forudsat konstant, men
dette kan forventes at falde lidt pga. emissionsreduktion i Europa og
Danmark. Endvidere modvirkes reduktionen i udstødningen til dels af
stigningen i ikke-udstødningsbidraget, som afhænger af trafikken, og
som dermed øges på veje med mere trafik.
Koncentrationsniveauet ligger mellem 23-36 µg/m3 for PM10 og 17-23
µg/m3 for PM2.5 i 2010, og falder kun lidt frem mod 2020.
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Tabel 2.2. Modellerede gennemsnitlige gadekoncentrationer og bybaggrundskoncentrationer for PM10 og
PM2.5 for 138 gader i miljøzonen
PM10
PM2.5
PM10
koncentration i
PM2.5
koncentration i
koncentration i
bybaggrund ved 138
koncentration i
bybaggrund ved 138
138 gader (µg/m 3)
gader (µg/m3)
138 gader (µg/m3)
gader (µg/m 3)

År

Scenarie

2010
2015
2020

Miljøzone
Miljøzone
Miljøzone

28,4
28,2
28,2

23,0
23,0
23,0

19,3
19,0
18,8

16,7
16,6
16,6

I beregningerne er der ikke taget hensyn til at PM2.5 forventes at falde i
regional baggrund, hvilket vil påvirke bybaggrund. Endvidere viser
nyere målinger af PM2.5 at niveauer er lavere end beregnet af modellen i
2010, se tidligere Figur 2.3.
2.6.3 Befolkningseksponering og følsomme byfunktioner

DCE har i forbindelse med et EU projekt38 kortlagt luftkvaliteten,
befolkningstæthed og eksponering i København og Frederiksberg
Kommuner. Der er i den forbindelse også belyst følsomme byfunktioner
overfor luftforurening. Befolkningsdata er baseret på Det Centrale
Personregister (CPR), således at der er befolkningsdata for hver eneste
adresse mht. antal, alder og køn. Virksomhedsregisteret (CVR) er
anvendt til lokalisering af alle offentlige og private virksomheder, og
indeholder bl.a. oplysninger om antal ansatte. Lokaliteten i CVR er ikke
altid helt repræsentativ for alle de lokaliteter en virksomhed er placeret
på, da det i nogle tilfælde kun er hovedadressen, som er registreret i
CVR, og ikke tilhørende filialer mv. Luftkvalitetsberegninger er
gennemført for alle vejstrækninger med et trafikniveau over 2,000
køretøjer i døgnet.
I Figur 2.9. er vist den geografiske variation i befolkningstætheden langs
med vejene på Frederiksberg (50 m på hver side af vejen). Analyser viser,
at der ikke er væsentlig forskel i den geografiske variation mht. alder.
Eksponeringen
er
ligeledes
vist
(befolkningstæthed
gange
luftforurening). Som det ses er befolkningseksponeringen relativ høj på
Frederiksberg som en kombination af høj befolkningstæthed og høje
koncentrationer, mens den er lavere i den gamle del af København
grundet lavere befolkningstæthed.
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Befolkningstæthed
2

NO2 eksponering I 2010

Figur 2.9. Øverst: Befolkningstæthed (beboere per km2). Nederst: Befolkningseksponering
for NO2 i 2010 (person x µg/m3)38.

Virksomhedsregisteret er inddelt i 99 hovedbrancher med yderligere
underopdeling i 825 underbrancher. 4 af hovedbrancherne er
identificeret som følsomme byfunktioner i forhold til luftkvalitet, fordi
de har mange følsomme grupper som børn, ældre, patienter mv.
Følsomme byfunktioner er fx skoler, vuggestuer og børnehaver,
hospitaler, plejehjem mv. Som et eksempel er vist placering af plejehjem i
Figur 2.10, hvor nogle er placeret langs trafikerede gader med forhøjede
koncentrationer.
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Antal ansatte
på plejehjem

Figur 2.10. Placering af plejehjem (samt antal ansatte i 2009)38.
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3

Kommunal, statslig og international
regulering

I dette kapitel beskrives de eksisterende planer Frederiksberg Kommune
har, som har relevans for luftforurening, statens planer inden for
luftforurening, samt den internationale regulering på området.

3.1

Kommunale mål og planer

Frederiksbergsstrategien
Frederiksberg Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage den endelige
Frederiksbergsstrategi i efteråret 2012. Strategien indeholder en række
strategiske overvejelser i relation til trafikken. Det fremgår her at
Frederiksberg Kommune vil:
Udvikle en ny trafik- og mobilitetsplan, der optimerer bæredygtig
mobilitet på Frederiksberg og som skaber grundlag for prioritering af
bylivet.
Udvikle den kollektive trafik på Frederiksberg gennem regionalt
samarbejde, der også skal omfatte mulighederne for mere Metro på
Frederiksberg.
Udbygge cykelstinettet, så alle trafikveje har cykelstier og etablere
cykelsuperstier gennem Frederiksberg
Fremme mere miljørigtig billisme via regionale samarbejder om fx
udbredelsen af brugen af elbiler og udvikling af miljøzonen.
Frederiksbergsstrategien kan ses på www.frederiksberg.dk
3.1.1 Kommuneplan 2010 - visioner

De overordnede visioner for Frederiksberg Kommune er udtrykt således
i Kommuneplan 2010:
”Frederiksberg vil være det sunde, pulserende og grønne hjerte i
Hovedstaden”:
Den sunde by: Frederiksberg vil understøtte muligheden for en sund
livsstil. Fysisk udfoldelse skal i fokus og borgernes gode livsvaner skal
styrkes.
Den pulserende by: Frederiksberg vil videreudvikle sin unikke
beliggenhed i hjertet af Hovedstaden til at blive en endnu mere
spændende, markant og mangfoldig by.
Den grønne by: Frederiksberg vil videreudvikle sin grønne og
bæredygtige profil. Bæredygtig transport og byudvikling skal styrkes.
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Kommuneplan 2010 opsætter desuden mål og retningslinjer for en række
centrale områder af betydning for luftforureningen
:
3.1.2 Byudvikling og lokalisering

Målet med de nye byudviklingsområder er at udvikle dem med hver sin
identitet efter helhedsplanlægning for det enkelte område, hvor også
bæredygtighedsaspektet indgår i form af overvejelser om begrønning og
beplantning, lavenergibyggeri, brug af miljøvenlige materialer,
håndtering af regnvand, trafikafviklingen m.v.
3.1.3 Trafik

Det er generelle mål er, at trafikstrukturen skal være med til at
understøtte visionen om, at Frederiksberg skal være en pulserende by og
en grøn oase i Hovedstaden. Gennem indretning af dele af trafikvejene
til flere funktioner understøttes den urbane struktur. Gennem etablering
af et grønt stinet sikres tilgængeligheden for gående og cyklende i den
grønne struktur. Gennem fredeliggørelse af boligvejene styrkes
muligheden for bolignære opholdsarealer i den lokale struktur.
Med udgangspunkt i tilgængelig viden, andre kommuners erfaringer og
kommunens sektorplaner skal der udarbejdes en trafik- og
mobilitetsplan, som kan skabe en sammenhængende udvikling af byen
med fokus på, hvordan de forskellige transportformer hver især kan
bidrage til, at den samlede mobilitet optimeres under hensyn til
bæredygtighed og økonomi.
Mål – Cykeltrafik

Cykling er en sund og CO2-neutral transportform, som ikke bidrager til
trængsel på vejene. Derfor skal Frederiksberg forsat være Danmarks
mest cyklende kommune. Det skal være sikkert og attraktivt at cykle på
Frederiksberg. Det er et mål, at 80 % af alle ture under 5 km skal
foretages på cykel eller til fods.
Retningslinjer – Cykeltrafik

Der etableres cykelstier eller cykelbaner på trafikveje under hensyntagen
til lokalforholdene. I cykelhandlingsplanen udpeges et net af grønne
stiforbindelser i eget tracé, på lokale veje og mindre trafikveje, som er
indrettet, så det er trygt og sikkert at cykle.
Mål – kollektiv trafik

Den kollektive trafik skal forbedres og udbygges. Så den fremstår som et
attraktivt miljøvenligt alternativ til de øvrige transportformer. Der skal
være god og sammenhængende betjening af bus, S-tog og Metro for alle
rejsende, uanset hvilke kommuner de kommer fra og skal til. Cityringen
skal stå færdig i 2018, og der skal være god tilgængelig for fodgængere,
cyklister, og for busser til de tre nye metrostationer.
Retningslinjer – kollektiv trafik

Der skal anlægges en dobbeltsporet Cityring i form af en metrotunnel.
På den Frederiksbergske del af Cityringen etableres tre stationer ved
Aksel Møllers Have, Frederiksberg Station og ved Frederiksberg
Allé/Platanvej.
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Sammenhængen mellem de forskellige dele af det kollektive trafiknet
skal søges forbedret bl.a. gennem omlægning af busruter, så de krydser
ved metrostationerne i stedet for mellem stationerne, gennem flytning af
busruter, der løber parallelt med Metro eller S-tog, og ved
sammenlægning af parallelle busruter.
Ved nyudbud af busdrift skal kommunen arbejde for, at hensynet til
miljøet spiller en stor rolle.
Mål – biltrafik

Biltrafikken i og gennem Frederiksberg skal afvikles hensigtsmæssig,
trafiksikkert og med mindst mulig miljøpåvirkning for borgere og
erhvervsdrivende.
Med henblik på at reducere trafikkens miljøbelastning skal den
gennemgående biltrafik reduceres, og problemer med trængsel skal
imødegås.
Retningslinjer – biltrafik

For at afvikle biltrafikken på de bedst egnede veje og reducere
biltrafikken i lokalområderne fastlægges en vejstruktur med regionale
veje, overordnede veje, mindre trafikveje, og lokalveje.
Mål – tung trafik

Den tunge trafik søges reduceret, uden at det går udover den service, der
ydes byens butikker og øvrige varemodtagere. Samtidig tilstræbes bedre
forhold for den tunge trafik, der nødvendigvis har ærinder på
Frederiksberg. Der søges indrettet særlige læssezoner på de stærkest
trafikerende butiksstrøg.
3.1.4 Miljø og Teknik
Mål – Klima (Energi og CO2)

Frederiksberg Kommune har som by det mål, at der sker en reduktion af
CO2-udslippet på minimum 2 % pr. år fra 2008 til 2012. I perioden 20052020 fastsættes et mål for reduktion af CO2-udslippet på 35 %.
Det er desuden et mål at reducere CO2-udslippet fra kommunens egen
virksomhed med 3 % om året i perioden 2008-2012. Målet forudsætter, at
staten holder energibesparende tiltag ude af de kommunale
anlægsrammer. Kommunen vil i øvrigt overholde de forpligtelser, der
ligger i at have indgået aftale som ”klimakommune”. Frederiksberg
kommune har som ”klimakommune” udarbejdet en CO2 handlingsplan med
totale opgørelser af CO2 udledningen for hele kommunen og metoder til
opnåelse af de opstillede mål.
Retningslinjer Trafikken - Klima, Energi og CO2

CO2-udledningen fra trafikken nedbringes, f.eks. ved anvendelse af
intelligente trafiksystemer (ITS), kampagner for energirigtig kørsel samt
øget brug af miljøvenlige køretøjer – f.eks. elbiler og delebiler.
I den kommende planlægning på trafik- og miljøområdet indarbejdes
CO2 reducerende tiltag.
Den kollektive trafik styrkes gennem anlæggelse af Cityringen.
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Mål - Luft

Luften skal være så ren, at borgernes sundhed ikke belastes.
Luftforureningen vil i lokalområder blive reduceret ved at samle
trafikken på det overordnede vejnet, ved at sikre en mere glidende
trafikafvikling samt ved at benytte mere miljøvenlige køretøjer.

Retningslinjer - Luft

Der vil blive udarbejdet en langsigtet plan for reduktion af
luftforureningen. De konkrete indsatser i planen vil afhænge af den
nationale lovgivning, men kan være udvidelsen af miljøzonen til at
omfatte lette dieselkøretøjer (varebiler) samt indførelsen af krav om
NOx–katalysatorer.
Hele Frederiksberg Kommune er omfattet af en miljøzone, som også
omfatter store dele af Københavns Kommune. I miljøzonen må lastbiler
over 3,5 tons tilladt totalvægt kun køre, hvis de opfylder krav til bilernes
udstødning af blandt andet partikler. Bestemmelserne, der gælder for
Miljøzonen, skal søges udvidet til også at gælde for f.eks. varebiler.
Der gennemføres en kampagne for miljøvenlig brug af brændeovne.
Byens grønne regnskab

I Byens Grønne Regnskab bruges udviklingen i koncentrationen af CO,
NO2 og PM10 på H.C. Andersens Boulevard som indikator for
luftkvaliteten, og udviklingen sammenlignes med tilhørende
grænseværdier (www.frederiksberg.dk).

3.2

Statslige luftkvalitetsplaner og tiltag

Regeringens luftstrategi Ren luft til alle26 fra 2008 opstillede fem
indsatsområder: Renere luft i byerne, renere luft fra skibsfart, renere
brændefyring, en tværgående miljøteknologisk indsats og en
international indsats.
Luftkvalitetsplan for partikelforurening i København og Frederiksberg
fra 200927 var et initiativ under indsatsområdet ’Renere luft i byerne’.
Baggrunden herfor var at Danmark siden grænseværdiernes
ikrafttræden i 2005 har overskredet grænseværdien for partikler (PM10),
og havde ansøgt om udsættelse til 2011, men har fået afslag fordi der
skulle foreligge en egentlig handlingsplan. Ud over allerede gennemførte
eller vedtagne virkemidler indeholdt luftkvalitetsplanen blandt andet et
nyt forslag om skærpelse af de eksisterende miljøzoner for lastbiler og
busser til også at omfatte varebiler for at sikre, at Danmark overholder
grænseværdierne for partikler (PM10) i byerne. Fra 2008 til 2009 faldt
PM10 niveauer under grænseværdierne på H.C. Andersens Boulevard
pga. vejbelægningsskift, og det blev derfor ikke nødvendigt at ansøge
EU Kommissionen om udsættelse af overholdelse af PM10
grænseværdien. Luftkvalitetsplanen blev på denne baggrund sat i
bero/ikke sat i værk. I revision af miljøzoneloven i 2010 blev
overskridelse af PM10 eller PM2.5 en betingelse for også at omfatte
varebiler. Da disse grænseværdier ikke er overskredet kan Frederiksberg
Kommune ikke udvide miljøzonen til også at omfatte varebiler.
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Miljøstyrelsen har i december 2010 sendt et udkast til en luftkvalitetsplan
for NO2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg28 i høring med
svarfrist til den 10. januar 2011. Planen er en del af en kommende
ansøgning til EU Kommissionen om udsættelse af overholdelse af NO2
grænseværdien fra 2010 til 2015. Planen beskriver, hvordan eksisterende
tiltag i følge Miljøstyrelsen vil sikre overholdelse af grænseværdien i
2015. DCE kan på basis af vore rapporter og notater bekræfte - som det
også nævnes i luftkvalitetsplanen - at der er stor usikkerhed på
vurderingen af koncentrationsniveauet af NO2 i 2015. Det skal desuden
tilføres, at EU-kommissionen overvejer en åbningsskrivelse til Danmark
p.g.a. overtrædelser af N02 grænseværdien. Konsekvensen af dette er pt.
uklar,
men
kan
betyde,
at
Regeringen
må
iværksatte
luftforureningsmæssige stramninger, såfremt man (Danmark) ønsker at
opnå dispensation. Statens planer har pt. helt overvejende været
fokuseret på at overholde grænseværdierne for PM10 og NO2.
3.2.1 Revideret miljøzonelov

Miljøzonelovgivningen har været et statsligt initiativ, som bidrager til at
reducere partikel- og NOx forureningen1. Miljøzonekravene indebærer at
lastbiler og busser skal have partikelfilter, hvis de kun opfylder Euro 3
normen eller ældre emissionsnormer per 1. juli 2010. Københavns
Kommune og Frederiksberg Kommune indførte miljøzoner fra den 1.
september 2008. Miljøzoneloven blev revideret den 4. juni 2010, således
at der er mulighed for regulering af ældre varebiler både diesel og
benzin. Åbne filtre (effektivitet på omkring 30%) vil blive kravet står der
i bemærkningerne. For benzin tænkes på ikke-katalysator biler. Der er
imidlertid den betingelse i loven at det kun er en mulighed for byer,
hvor partikelgrænseværdierne ikke overholdes (PM10 eller PM2.5). Dette
gælder også eksisterende miljøzone byer. Da partikelgrænseværdierne
ikke er overskredet siden 2008 åbner den reviderede miljøzonelov
således ikke nye muligheder for forbedring af luftforureningen på
Frederiksberg. I det oprindelige forslag til revision af miljøzoneloven var
der også åbnet mulighed for regulering af NOx for varebiler og lastbiler
(SCR katalysator), og de nye muligheder kunne udnyttes hvis blot
partikelgrænseværdierne eller NO2 grænseværdierne blev overskredet.
Beregnede NO2 niveauer overskrides i Frederiksberg i 2010.
Den reviderede miljøzonelov er derfor ikke et instrument for yderligere
forbedring af luftkvaliteten på Frederiksberg.
3.2.2 Grønne taxier

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier BEK nr. 826 af
25/08/2009 fastsætter en række energi- og miljøkrav til taxier. Alle
nyregistrerede taxier skal opfylde Euro 6 emissionsnormen fra den 1.
januar 2011. Taxiernes levetid (som taxi) formodes at være mindre end 4
år, og man kan derfor antage at alle taxier er Euro 6 i 2015. 2015 er det
årstal, som Miljøstyrelsen kan søge om udsættelse for overholdelse af
NO2 grænseværdien. Dette har betydning, da grøn taxi tiltaget er et
tiltag, som vil reducere NOx emissionen, da Euro 6 har lavere NOx
emissioner end tidligere Euro normer. DCE har vurderet at grønne taxier
reducerer NO2 koncentrationen med 2 µg/m3 på H.C. Andersens
Boulevard i 201539, og det vil også give et lille bidrag til reduktion af
partikeludstødningen.
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3.3

International regulering

Grænseværdier for luftkvalitet reguleres gennem EU lovgivning.
Luftkvalitetsdirektivet åbner mulighed for at udsætte overholdelse af
NO2 grænseværdien fra 2010 til 2015, hvilket Miljøstyrelsen vil ansøge
EU Kommissionen om. I denne forbindelse har Miljøstyrelsen sendt en
NO2 luftkvalitetsplan i høring i december 2010 med høringsfrist til den
10. januar 2011. NO2 luftkvalitetsplanen skal sandsynliggøre at
grænseværdien overholdes i 2015.
Køretøjers emissioner reguleres gennem EU lovgivning i såkaldte
Euronormer, som fastsætter maksimal tilladelig emission for forskellige
køretøjer afhængig af indregistreringsår. Disse emissionsnormer er
løbende blevet skærpet, og er en årsag til at luftforurening i gader
generelt falder, da bilparken bliver renere og renere pga. teknologier
som fx katalysator og partikelfiltre. Brændstofskvalitet reguleres også af
EU lovgivning, som bl.a. har stillet krav om lavt svovl- og
benzenindhold i benzin og diesel. Medlemslandene må indføre fx
økonomiske incitamenter til at fremskynde ibrugtagen af køretøjer eller
brændstoffer, som opfylder EU kravene, men kan ikke stille skærpede
krav eller kræve at hele bilparken skal opfylde bestemte euronormer
undtagen for geografiske afgrænsede områder som miljøzoner.
EU har desuden fastsat en række direktivet til fremme af bæredygtig
transport. Direktiverne kan sammen med øvrig relevant lovgivning af
betydning for luftområdet ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Generelt
skal der henvises hertil for en mere detaljeret gennemgang.
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luft+regler+be
kendtgoerelser+direktiver/
EU’s målsætninger for biobrændstoffer har været reguleret ved to
direktiver. Biobrændstofdirektivet, som ophæves i 2012, indeholder et
vejledende mål om 5,75 % iblanding af biobrændstoffer i 2010.
I VE-direktivet pålægges medlemsstaterne et bindende mål om 10 pct.
vedvarende energi (VE) i landtransport i 2020. Medlemsstaterne skal selv
fastlægge vejledende nationale mål, der kan afvige fra direktiverne.
Biobrændstoffer fremmes ved at udmønte målsætningen om 5,75%
biobrændstoffer ved indfasning over en treårig periode således at 5,75%
nås i 2012. EU’s bæredygtighedskriterier indeholder endvidere krav til
biobrændstoffernes drivhusgasfortrængning i et livscyklus perspektiv
(vugge til grav). Til at begynde med er kravet til drivhusgasfortrængning
på 35%, men dette krav skærpes i 2017 til 50-60% (www.ens.dk).
Den langtransporterede luftforurening er reguleret gennem EU og FN,
hvor Danmark og andre lande pålægges nationale emissionslofter
(blandt andet NEC), som ikke må overskrides. Dette har betydning for
den regionale luftforurening, som også har været faldende pga. denne
regulering.
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4

Vision og mål for luftkvalitet

På baggrund af analyserne i forrige kapitel foreslås det at fastholde
Frederiksberg Kommunes hidtidige langsigtede vision for luftkvalitet:
• Frederiksberg Kommune vil sikre en luftkvalitet så ren, at borgernes
sundhed ikke belastes
Visionen skal forstås som en langsigtet målsætning som kommunen
sammen med andre aktører vil arbejde hen imod. Frederiksberg
Kommune kan ikke alene sikre denne vision. Selvom der ikke var nogen
emission af fx partikler i Frederiksberg Kommune ville der stadigvæk
være et betydeligt bidrag fra langtransporteret luftforurening fra det
øvrige Danmark og Europa.
Den langsigtede vision gælder kun menneskeskabt luftforurening, som
det er muligt at regulere. Selv helt uden menneskeskabt luftforurening
vil der stadigvæk være naturligt forekommende partikelforurening fx
jordstøv, salt fra havsprøjt, skovbrande, vulkanaske, mv. som
sandsynligvis også er sundhedsskadelig, da der ikke tyder på at være
nogen nedre grænse for, hvornår partikelniveauer ikke er skadelige.
Frederiksberg Kommune har desuden en målsætning om at reducere
CO2 udledningen med 35 % fra 2005 til 2020 for Frederiksberg Kommune
som geografisk enhed. I bestræbelserne på at nå dette CO2 mål vil
kommunen også lægge vægt på, at dette sker under hensyntagen til
samtidig reduktion af den sundhedsskadelige luftforurening. De CO2
tiltag som ikke bidrager til sundhedsskadelig luftforurening søges derfor
prioriteret højest. Det gælder fx geotermisk opvarmning, vindmøller mv.
til varmeproduktion, som ikke giver lokal luftforurening. CO2 tiltag som
kan give sundhedsskadelig luftforurening vil blive prioriteret efter en
nærmere vurdering. Det gælder fx forbrænding af biomasse på
kraftværker, i brændeovne eller biobrændstoffer til biler, hvorved der
ganske vist opnås en CO2 gevinst, men der vil stadigvæk være
sundhedsskadelig luftforurening i form af partikler, NOx mv. knyttet til
forbrændingen. Forbrænding af biomasse til energiproduktion vil f.eks
med fordel kunne ske på centrale kraftværker, hvor muligheder for en
effektiv røggasrensning samtidig er til stede.
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5

Diskussion af strategier og
indsatsområder

Dette kapitel beskriver de overordnede strategier og indsatsområder der
er mulige for forbedring af luftkvaliteten.

5.1

Mulige strategier

Overordnet kan luftforureningen forbedres på fire måder:
•
•
•
•

emissionsbegrænsning ved kilden
fortynding
adskillelse mellem kilde og menneske
rensning af udeluften.

Emissionsbegrænsning kan opnås gennem fx renere teknologi,
økonomiske virkemidler, trafikplanlægning, information, reduktion af
trafikmængder, stigning i brug af cykel og offentlig transport, mv.
Emissionsbegrænsning er en effektiv strategi, da forureningen
begrænses ved kilde.
Fortynding bidrager ikke til mindre samlet forurening, men alene til
bedre spredning. For eksempel hindrer lukkede gadeslugter spredning
af luftforurening, som kunne modvirkes af mere brudte husfacader. Men
dette vil normalt stride mod byarkitektoniske kvaliteter samt
støjmæssige hensyn, hvor der oftest lægges vægt på karreudfyldning
mv. Fortyndingsstrategien er ikke en strategi, som egner sig på
Frederiksberg.
Adskillelse mellem kilde og menneske kan reducere eksponeringen fx
ved at tage hensyn til lokalisering af følsomme byfunktioner i forhold til
luftforureningsniveauer eller ved at tilvejebringe information til
borgerne, fx cyklister om muligheder for at vælge ruter gennem byen
med mindre luftforurening og dermed mindre eksponering6.
Fredeliggørelse af Nørrebrogade er også et eksempel på fjernelse af
væsentlige forureningskilder fra en gade, hvor der færdes mange
mennesker. Denne strategi har en række muligheder gennem
byplanlægning (fx lokalisering af følsomme byfunktioner) og
information (fx webbaseret information om koncentrationsniveauer på
adresseniveau eller webbaseret rutevejledning om ruter med mindre
eksponering eller vejledning om udluftning til gården og ikke til gaden
m.v.). Tiltag som øger informationsniveauet omkring luftforurening
kunne give den enkelte mulighed for at ændre adfærd og dermed
reducere personlig eksponering.
I de senere år er der kommet produkter på markedet, som er i stand til at
rense selve udeluften. Titaniumdioxid (TiO2) er et stof, som er i stand til
at omdanne NO2 til nitrat, som så udvaskes med vejvandet, og renses på
rensningsanlæg. Titaniumdioxid virker som en katalysator under
indflydelse af sollys, og kan tilsættes fx belægningsmaterialer som fliser.
Effekten er dokumenteret gennem laboratorieforsøg men også under
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feltforsøg fx i Malmø i Sverige, hvor der opnås en 5% reduktion i NO2
koncentrationen på en teststrækning over en måleperiode fra september
til maj37. Langtidseffekten samt hæmmende effekter som tilsmudsning af
den aktive overflade er endnu ikke belyst. Denne strategi er en slags
teknologisk fix, som ikke løser det grundliggende forureningsproblem,
men afhjælper det lokalt ved at fjerne noget NOx. Det er også en meget
dyr løsning, hvor det er kommunen og ikke forureneren der betaler
omkostningen ved at forbedre luftkvaliteten. Løsningen er dyr og
forbundet med begrænset erfaring men kunne overvejes på strækninger,
hvor grænseværdien for NO2 er overskredet, hvilket ifølge
modelberegninger vil være tilfældet for 9 strækninger på Frederiksberg
frem til 2015.
Strategien til bekæmpelse af luftforurening vil primært fokusere på
reduktion af luftforureningen ved kilden og kun (sekundært) anvende
adskillelse mellem kilde og menneske som et strategisk instrument.

5.2

Indsatsområder

Kortlægningen og analyse af kilder til luftforureningen i kapitel 2 og 3
viste, at motoriseret vejtrafik er den dominerende lokale kilde til
luftforurening på Frederiksberg.
Det gælder i særlig grad for NO2, da både gade- og bybaggrundsbidrag
næsten udelukkende stammer fra vejtrafik, da det regionale bidrag er
beskedent.
For partikler er det mere kompleks. Vejtrafikken er stadigvæk den
største lokale forureningskilde, men det regionale niveau er meget stort
og er dominerende i forhold til partikelkoncentrationen i en trafikeret
gade (PM2.5 og PM10). Det lokale bidrag består dels af udstødning men
også ikke-udstødning (bremse-, dæk-, vejslid og ophvirvling). For
antallet af partikler er situationen parallel med NO2, idet det regionale
bidrag er lille for antallet af partikler, mens langt hovedparten kommer
fra vejtrafikken.
Brændeovne bidrager også til partikelforureningen på Frederiksberg.
Der er ikke gennemført konkrete undersøgelser af brændeovnes bidrag
på Frederiksberg, men det vurderes at være markant mindre end for
trafik, men der kan være lokale nabogener. Brændeovne indgår derfor
som et sekundært indsatsområde i forhold til vejtrafik.
Da partikler udgør den største sundhedsrisiko ved luftforurening bør
der være særlig fokus på reduktion heraf. Ud fra et regulerings
synspunkt bør der også være fokus på reduktion af NOx for at bidrage til
overholdelse af grænseværdierne for NO2. Grænseværdien overskrides i
2009 som målte værdier og som beregnede i 2010, men forventes
overholdt i 2015 på Frederiksberg uden nye tiltag. Staten (Miljøstyrelsen)
er i en proces, hvor de søger EU om udsættelse af overholdelse af NO2
grænseværdien fra 2010 til 2015.
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6

Diskussion af mulige tiltag

6.1

Diskussion af mulige tiltag i forhold til trafikken

Et studie2 fra 2009 undersøgte effekten af forskellige tiltag i forhold til
reduktion af NO2. Tiltagene kan grupperes i teknologikrav, økonomiske
virkemidler og planlægning. Undersøgelsen viste at teknologitiltagene
var de mest effektive, hvorefter kom økonomiske virkemidler og til sidst
som de mindst effektive planlægningstiltag. De undersøgte virkemidler
er opsummeret i Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Oversigt over undersøgte virkemidler i projekt om NO2 virkemiddelkatalog2
Virkemiddel

Beskrivelse

Type

Tyske miljøzoneregler i Kbh.

Fra 1.1.2010. Alle benzinkøretøjer mindst Euro 1 og alle
dieselkøretøjer mindst Euro 4 (eller Euro 3 med filter)

Teknologikrav i miljøzone

NOx reducerende udstyr på
tunge køretøjer

NOx reducerende udstyr (SCR) på alle diesel lastbiler og
busser med Euro <=3 (Euro 4 og 5 undtaget)

Teknologikrav i miljøzone

Vejafgifter

Kørselsafgifter (road pricing som del af nationalt virkemiddel) Økonomisk

Fremskyndelse af nye
emissions-normer for diesel
person- og varebiler

Fremskyndelse således at diesel person- og varebiler
forudsættes 2 år tidligere for Euro 6

Teknologikrav i miljøzone

Forbud mod benzin personbiler
uden katalysator

Forbud mod alle før Euro 1 benzin personbiler (uden
katalysator)

Teknologikrav i miljøzone

Introduktion af miljøbiler som
elbiler, brintbiler og hybrid mv.

Retter sig primært mod nyregistrerede personbiler som
Teknologi/
antages at erstattes af miljøbiler uden lokal emission (elbiler, Planlægning
brintbiler).

Lokal trafikplanlægning

Havnetunnel, Metro City Ring, Pendlerplaner, Trafiksanering
i Kbh.

Planlægning

Overflytning af biltrafik til
kollektiv trafik

Forbedring og udbygning af den kollektive trafik i
kombination med begrænsning af biltrafikken

Planlægning

6.1.1 Miljøzoner med teknologikrav

Teknologikrav bestod her af skærpede miljøzoner og introduktion af
miljøbiler. Muligheden for at gennemføre dette vil kræve en skærpet ny
miljøzonelov. Fokus bør være på reduktion af partikel og NOx
forurening, og inddrage flere køretøjskategorier end kun tunge køretøjer.
Miljøzonekravene kunne skærpes til mindst Euro V i 2014 for alle
dieseldrevne køretøjer (person-, vare- og lastbiler) svarende til at
køretøjerne ikke må være mere end omkring 4 år gamle. Dette krav vil
sikre anvendelse af partikelfiltre og NOx katalysatorer, og samtidig give
bilister og transportører en årrække til at tilpasse sig kravene. De tyske
miljøzoner har et tilsvarende krav men for Euro IV (eller Euro III med
filter) i 2010.
6.1.2 Vejafgifter

Der er ikke i dag lovgrundlag for at Frederiksberg Kommune kan
gennemføre dette.
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6.1.3 Planlægning

Kommunen har en række muligheder for at reducere luftforureningen
gennem by- og trafikplanlægningen. Dette sker allerede i stort omfang
gennem
kommuneplanen,
trafikog
miljøhandlingsplan,
cykelhandlingsplan mv., krav om placering af ventilation/indsug væk
fra trafikerede gaderum i lokalplaner m.v. som beskrevet i kapital 3.
Supplerende fokusområder kunne være lokalisering af følsomme
byfunktioner væk fra gader med forhøjede koncentrationer. I praksis er
dette p.g.a. Frederiksberg Kommunens fulde udbygning dog vanskeligt
at realisere. I forbindelse med parkeringsplanlægningen kunne der
afsættes flere reserverede parkeringspladser til delebiler og der kunne
lægges endnu større vægt på at parkeringspladser har elstik til elbiler.
Dette gælder også til eldrevne delebiler. Desuden kan trafiksanering
indgå i forbindelse med lokalplaner mv. som et virkemiddel til at
reducere luftforureningen. Det forventes uddybet i forbindelse med
trafik- og mobilitetesplanen.
6.1.4 Mere miljøvenlige køretøjer og bæredygtige drivmidler

Elbiler bidrager ikke med lokal luftforurening, og vil derfor bidrage til
forbedring af luftkvaliteten. Elproduktionen vil i stigende grad også
bidrage med mindre luftforurening ved overgang til vedvarende
energikilder. Elproduktion på kraftværker bidrager kun med lidt lokal
luftforurening pga. rensning og høje skorstene. Elbiler forventes at få et
gennembrud på markedet i 2011-13, da en række bilfirmaer lancerer små
og store elbiler udviklet og seriefremstillet som elbiler. Elbiler er fritaget
for registreringsafgift frem til 2012. Regeringen arbejder for, at elbiler i
perioden 2012-15 afgiftsmæssigt begunstiges med en markant lavere
registreringsafgift end andre biler i det omfang, det er nødvendigt for at
sikre en introduktion og udbredelse af elbiler i Danmark41.
Hybridbiler (med kombineret forbrændingsmotor og elmotor) bidrager
også med lave emissioner. Hybridbiler er ikke fritaget registreringsafgift,
og har derfor opnået en meget lille udbredelse i Danmark.
Hybrid plug-in biler, som også har batterikapacitet til længere kørsel på
ren el (fx 40 km) vil ikke bidrage med lokal luftforurening under ren
eldrift, hvilket i Danmark kunne være en meget stor del af
kørselsmønsteret grundet de relativt korte afstande mellem aktiviteter.
Hybrid plug-in biler har ikke elbilens begrænsninger i aktionsradius,
men vil kun opnå udbredelse, hvis der opnås nedsættelse i
registreringsafgiften.
Brændselscelle biler, som kører på brint vil ligesom elbilen heller ikke
bidrage til lokal luftforurening. Disse biler er stadigvæk på udviklingsog forsøgsstadie, og venter endnu på kommerciel markedsintroduktion.
Brint skal produceres fx ved elektrolyse samt der skal opbygges et
distributionssystem. Brintbiler er fritaget for registreringsafgift.
Flydende biobrændstoffer (bioethanol og biodiesel) iblandes allerede i
benzin og diesel som følge af udmøntning af EU krav om
biobrændstoffer. Dette har en vis CO2 fortrængning, men vurderes ud fra
den eksisterende viden ikke at have væsentlige fordele for den lokale
sundhedsskadelige luftforurening.
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Biogas produceret på landbrugets gylle kunne også være en mulighed42.
Det kræver dog opbygning af distribution samt mindre
motorombygning og lagertank i bilerne.
Biogas forventes ikke
introduceret som brændsel på kort sigt, men kunne tænkes som
drivmiddel i større flåder som fx busser.
Kommunens muligheder på kort sigt ligger således først og fremmest i at
fremme udbredelsen af elbiler, da disse er kommercielt tilgængelige.
Om få år kan dette også gælde hybrid plug-in biler.
På længere sigt kan brintbiler også indgå i kommunens muligheder. Det
kræver dog opbygning af distributionsnet for brint, udbredelse af
brændselscellebiler mv. Det skal desuden anføres, at der (på
videnskabeligt niveau) foregår en diskussion om brints energieffektivitet
og dermed velegnethed som transportmiddel.
Ladefaciliteter til elbiler og delebiler

Dette kan gøres ved at bidrage til etablering af flere ladefaciliteter på
udvalgte offentlige parkeringspladser herunder på udvalgte
parkeringspladser til delebiler.
Miljøkrav til kommunens egne køretøjer og udliciterede opgaver

Herunder kan kommunen fremme elbiler i kommunens egen flåde af
køretøjer. Det gælder både biler i hjemmehjælpen mv. men også fx
mindre lastbiler til brug i parkdrift mv. Københavns Kommune har en
målsætning om at indkøb af nye personbiler fra 2011 skal være elbiler
eller brintbiler. Frederiksberg Kommune kunne have en konkret
målsætning om at alle nye personbiler fra 2012 skal være elbiler, hvis de i
øvrigt opfylder kørselsbehov, samt at øvrige køretøjer er eldrevne hvis
teknisk muligt og funktioner er opfyldt. Fra 2011 skal alle person- og
varebiler opfylde euro 5 emissions, så disse køretøjer har partikelfilter
for dieselkøretøjernes vedkommende. Af klima- og energihensyn kunne
kommunen stille krav om at de skulle være mindst A- eller B
energiklasse, hvilket Københavns Kommune gør fra 2011. Tilsvarende
krav kunne gælde ved udlicitering/indkøb af opgaver.
Miljøkrav til busdrift og renovationskøretøjer.

I forbindelse med udbud af busdrift stilles en lang række krav til
busdriften. Kommunen har indflydelse på de miljøkrav som stilles til
busser i deres kommune, mens buslinjer på tværs af kommunegrænser
kræver enighed blandt berørte kommuner. I følge MOVIA tæller miljø
15% ved udbud, og det er muligt at stille minimumskrav fx om en
bestemt euro emissionsnorm, men ikke på en måde således at
konkurrencen begrænses. Der kan også være krav om miljøtest af
busserne hvert år samt krav om udskrift af OBD, såfremt køretøjet er
udstyret med OBD (On Board Diagnostics).
Euro V emissionsnormen fra 2009 er et lovkrav for nye tunge køretøjer
som busser og lastbiler dvs. de er udstyret med partikelfilter. Der er også
et krav om overholdelse af et mål for antal partikler i udstødningen, som
en del af kravene til Euro V og VI, for at sikre effektive lukkede
partikelfiltre, og ikke mindre effektive åbne filtre eller andet, som kan
sikre overholdelse af massekrav for partikler. Dette gælder også for
person- og varebiler.
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I dag er minimumskravet til busdrift Euro III (fra 2001). Der kunne
opnås en gevinst ved at kræve minimum Euro V eller bedre (Enhanced
Environmental Vehicle ( EEV) eller Euro 6, som er normen fra 2014). EEV
er strengere emissionsnormer end Euro III og IV, V (dog kun bedre for
kulbrinter og røgtæthed for Euro V), men dårligere end Euro VI.
Endvidere kan der stilles særlige krav for at sikre hybriddrift eller ren
eldrift på udvalgte buslinjer. Til sådanne forsøg er der er
tilskudsmuligheder fra Center for Grøn Transport.
Miljøkrav til tunge køretøjer

Kommuneplanen fra 2010 har allerede en målsætning om, at den tunge
trafik søges reduceret, uden at det går ud den service, der ydes byens
butikker og øvrige varemodtagere. Samtidig tilstræbes bedre forhold for
den tunge trafik, der nødvendigvis har ærinde på Frederiksberg. I
forbindelse med udarbejdelse af Frederiksberg Kommunes trafik- og
mobilitetsplan vil det være muligt at vurdere muligheden for at reducere
miljøbelastningen fra den tunge trafik.

6.2

Tiltag i forhold til brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsen40 stiller bl.a. krav til udledningen af
partikler til luften fra brændeovne og kedler, som gælder for nye
brændeovne og kedler fra 1. juni 2008 (10 gram per kg træ for
brændeovne).
Der er Svanemærkede brændeovne på markedet, som opfylder en
emissionsnorm på under 5 gram per kg træ, og ved køb af brændeovn
kan Svanemærkede ovne anbefales. Derimod er brug af partikelfiltre til
brændeovne for nærværende ikke noget der bør anbefales som en
praktisk løsning, fordi effekten af filtre foreløbig ikke er tilstrækkeligt
dokumenteret, ligesom filtre ikke er produktmodnet til brug i praksis i
en dansk sammenhæng.
Miljøstyrelsen har via en pulje i 2008-2009 støttet udvikling af mere
miljøeffektiv brændefyringsteknologi gennem en række forskellige
projekter (www.mst.dk). Nogle af disse udviklingsprojekter har
resulteret i (eller forventes at resultere i) materiale, der kan indgå i
oplysningsarbejde over for brændeovnsejere. Miljøstyrelsen har i øvrigt
tidligere haft en pulje med tilskud til skrotning af gamle brændekedler.
Brændeovne har en mange gange højere partikelemission per
energienhed end centrale værker, og også en meget høj emission i
forhold til trafik per energienhed. Der er derfor brug for en fortsat
teknologiudvikling, som dramatisk kan reducere partikelemission på
linje med, hvad der er sket inden for regulering af partikelemissioner fra
biler (motorforbedringer, recirkulering af udstødningsluft, partikelfilter
mv.). For brændeovne kunne det være automatisk styring af
forbrændingen (lufttilførsel, aftræk), effektive partikelfiltre mv.
Mange brændeovne forurener imidlertid langt mere end de burde gøre
på grund af brugerens adfærd. Almindelige fejl er brug af
uhensigtsmæssig
brændsel,
dårlig
optændingsteknik,
dårlig
fyringsteknik og fejl ved aftræks- og skorstensforhold.
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Brændeovnsbekendtgørelsen
giver
vide
beføjelser
til
kommunalbestyrelsen. Den kan regulere skorstenshøjde, fyringsadfærd,
brændselskvalitet samt fastsætte yderligere emissionsbegrænsende
foranstaltninger (fx filtre) inden for et geografisk afgrænset område
gennem kommunale forskrifter, og der er bødemuligheder. En del
kommuner har benyttet sig af muligheden for at udarbejde en
kommunal forskrift for borgernes brug af brændeovne i bestemte
områder.
Frederiksberg Kommune modtager indimellem klager fra borgere, der
føler sig generet af røg fra brændeovne, og har tidligere bidraget til en
informationskampagne om miljørigtig fyring i brændeovne og kedler.
Der er en begrænset viden om antallet, fordeling og brug af brændeovne
og kedler på Frederiksberg, og i hvilket omfang borgerne oplever gener
fra brænderøg. En sådan viden bør tilvejebringes, som udgangspunkt for
en behovsvurdering af eventuelle tiltag.
Mulige kommunale tiltag kunne være forbud mod brug af brændeovne
og kedler i baggårde, krav til brændslet, krav om skorstenshøjde over
tagryg ved aktive brændeovne, krav om bedst tilgængelig teknologi ved
udskiftning af brændeovne og kedler i hele kommunen grundet høj
befolkningstæthed, informationskampagne om miljørigtig fyring og
brændeovne, tilskud til hjemmerådgivning fra skorstensfejer om
miljørigtig fyring, udbygning af hjemmeside om brændeovne,
forbedring og synliggørelse af klagemuligheder og klagebehandling.
Kommunen har i henhold til brændeovnsbekendtgørelse mulighed for at
udarbejde en forskrift, der nærmere regulerer brugen af brændeovne
m.v.
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6.3

Kommunens hidtidige indsatser og tiltag

En oversigt over kommunens hidtidige indsatser på området er vist i nedenstående tabeller for de enkelte områder.
Tabel 6.2. Hidtidige indsats inden for trafik
TRAFIK
Indførelse af miljøzone – kontrol

Tung trafik

Kollektiv trafik – Metro, bustrafik.

Cykling

Energi og CO2

STATUS
Frederiksberg Kommune indførte – i samarbejde med Københavns Kommune
miljøzone 1. september 2008. Zonen omfatter hele kommunen. I zonen er der krav
om, at tunge dieselkøretøjer enten er påmonteret et godkendt partikelfilter eller har
en miljøvenlig motor med høj Euronorm. Fra 1. juli 2010 er kravene i zonen skærpet
til Euro 4 motorer (eller godkendt filter). Yderligere oplysninger om zonen kan ses på
www.miljozone.dk. Kommunens P-vagter fører kontrol med de holdende
køretøjer i zonen. Der foretages hvert år en opgørelse af antal anmeldelser . Antal af
politianmeldelser har været jævnt faldende siden zonens indførelsen.
Kommuneplan 2010 indeholder en retningslinje om, at der skal udarbejdes en
strategi for at mindske generne fra den tunge trafik, som er nødvendig for at sikre
levering af varer med videre. Strategien kan indgå i en kommende Trafik- og
Miljøhandlingsplan eller Trafik- og Mobilitetsplan.
Folketinget vedtog 1. juni lov om en Cityring. På Frederiksberg er der fastlagt tre nye
stationer: Station ved Aksel Møllers Have, Frederiksberg Station, Frederiksberg Allé
station. Cityringen forventes at være i drift fra 2018, og vil betyde en væsentligt løft
for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, hvor 85 % af alle rejsemål i tætbyen
komme til at ligge indenfor 600 meter fra en s-togs eller metrostation.
Københavns og Frederiksberg Kommune arbejder sammen med Movia på at
forbedre sammenhængen mellem de forskellige dele af den kollektive trafik, blandt
andet gennem omlægning af busruter, forbedrede omstigningsforhold i
knudepunkter og forbedre information. I efteråret 2012 vil der blandt andet ske en
styrkelse af Flintholm station som knudepunkt.
I 2009 udgjorde cykelture 34 % af alle cykelture på Frederiksberg. Ved udgangen af
2009 er der anlagt over 50 km cykelsti på Frederiksberg. Der er cykelsti- eller bane
på mere end 80% af kommunens trafikveje. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 en
cykelpolitik. Visionen er at udvikle og bevare Frederiksberg som Danmarks mest
cyklende by. Der er fastsat et mål om at 80 % af alle ture under 5 km skal foretages
på cykel eller til fods. Målene konkretiseres i en cykelhandlingsplan. I kommuneplan
2010 udpeges et grønt net af cykelforbindelser, der med udgangspunkt i den grønne
sti kan knytte byen bedre sammen.
Transportsektoren står ifølge kommunens CO2 opgørelser 2009 for ca. 29 % af
kommunens samlede CO2-udslip. Tiltagene til reduktion af CO2-udslip anføres at
være: Implementering af cykelpolitik, gennemførelse af en kampagne for
energieffektiv kørsel, opretning af flere delebilpladser samt øgning af adgangen til
delebilordningen. Dertil kommer at CO2-reducerende tiltag generelt inddrages i den
fremadrettede trafikplanlægning. CO2-handlingsplanen kan ses på

www.frederiksberg.dk
Delebiler

Der er i Frederiksberg Kommune reserveret 11 parkeringspladser til delebiler, og der
kan reserveres flere pladser efterhånden som delebilklubberne melder om behov for
det. Derudover kan delebiler frit parkere i 2-timers parkeringszonen, idet andre
parkeringsforbud, som fremgår af færdselsloven eller ved skiltning, dog skal
overholdes.

Ladestandere (elbiler)

Frederiksberg Kommune har pt. udpeget 7 lokaliteter, hvor man ønsker opstillet
ladestandere til elbiler. Derudover vil man give tilladelse til opsætning af
ladestandere på offentlig vej, hvis en operatør ønsker det af hensyn til en elbilbruger, som ikke har mulighed for at parkere og oplade sin elbil på privat grund.
Det er private operatører, der opstiller ladestandere og leverer strøm til dem.

Vejstruktur

For at afvikle biltrafikken på de bedst egnede veje og reducere biltrafikken (og støj
og luftforureningen) i lokalområderne er der i Kommuneplan 2010 fastlagt en
vejstruktur med:
Regionale veje, der afvikler trafikken mellem Københavns og Frederiksberg
Kommune og den øvrige Øresundsregion.
Overordnede trafikveje, der afvikler trafikken gennem kommunen og trafik til, fra og
mellem de frederiksbergske kvarterer.
Mindre trafikveje, der afvikler trafik til, fra og mellem de frederiksbergske kvarterer.
Lokale veje, der afvikler trafikken fra trafikvejene frem til selve turmålet/boligen.

54

Tabel 6.3. Hidtidige indsats inden for byplanlægning
BYPLANLÆGNING
Byudvikling/Områdefornyelsen

Lokalplanlægning

STATUS
I Frederiksberg Kommune har der de senere år foregået områdefornyelse i følgende
områder: Svømmehalskvarteret, Flintholm Allé Vest, Lindevangskvarteret,
Søndermarkskvarteret og Finsens Have. For at få støtte til områdefornyelse lægges der
blandt andet vægt på at løse trafikale problemer i området. Som følge heraf er der blandt
andet i Svømmehalskvarteret lavet en større trafikomlægning. Ifølge Kommuneplan
2010 forventes den primære byudvikling i de kommende år at ske i den ”urbane
struktur”. Den urbane struktur består dels af eksisterende, centrale byområder omkring
Bymidten og byens hovedstrøg, dels af 3 byudviklingsområder hvor der gives mulighed
for en mere intesiv byudvikling:
Bispeengsbuen og Nordens Plads, samt i Flintholm Nord. Byudviklingsområderne er
placeret stationsnært med gode muligheder for brug af miljøvenlig kollektiv trafik.
Frederiksberg udarbejder ca. 10 lokalplaner om året. I lokalplaner indgår bestemmelser
om trafikafviklingen, som af støj- og luftforureningsmæssige årsager søges planlagt
således, at den er til mindst muligt gene for boliger og institutioner etc. I de generelle
rammebestemmelser i Kommuneplan 2010 er der anført et krav om, at ”boliger skal
være gennemlyste”. Dog kan små boliger, såsom kollegieboliger og plejeboliger, være
ensidigt belyste, medmindre boligerne er nordvendte eller beliggende ud mod stærkt
trafikerede veje og jernbaner. Bestemmelsen sikrer, at boliger m.v. ikke kan være
”ensidige”, ud mod stærkt trafikerede veje (hvor der normalt er forhøjet luftforurening).

Tabel 6.4. Hidtidige indsats inden for miljøvenlige kommunale køretøjer/politikker
MILJØVENLIGE KOMMUNALE
KØRETØJER / POLITIKKER
Udbud kommunale køretøjer –
diesel/brændstof.

STATUS
Kommunen råder over ca. 183 køretøjer, hvoraf ca. 69 % er dieselkøretøjer, og 17 % er
benzinbiler og 14 % er elbiler (opgjort juni 2010). I forbindelse med indkøb af køretøjer
anvendes normalt Center for Grøn Transports ”Anbefalinger ved offentlige indkøb af
energieffektive og miljøvenlige biler”. Kravene vedrører bl.a. energiklassen, høj Euronorm
motor (mindst euronorm 4) samt evt. partikelfilter.

Kommunen har i 2011 (til levering februar-juni 2011 ) indkøbt 16 nye renovationskøretøjer.
Udbud – kommunale renovationsvogne Alle køretøjer overholder Euro 5 normen.
Udbud – busser Movia

Det er Movia der foretager udbud af bustrafikken. Frederiksberg Kommune kan sammen
med de øvrige kommuner, som busserne kører i, stille forslag til krav i disse udbud, men
det er Movias bestyrelse, der træffer beslutning om kravene.

Udbud - Taxaer

Kommunen har i 2009 gennemført et udbud af taxakørsel. Her er der bl.a. stillet krav
vedrørende bilernes energiklasse og partikelfiltre.

Kommunale køretøjer

Kommunen råder i dag over ca. 20 (primo 2011) el køretøjer, herunder 4 større køretøjer
over for 5.5 tons. I forbindelse med udbud at køretøjer overvejes det normalt om det
teknisk m.v. er muligt at indkøbe el-køretøjer.
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Tabel 6.5. Hidtidige indsats inden for virksomheder - luftforurening
VIRKSOMHEDER LUFTFORURENING

STATUS

I Frederiksberg Kommune er der kun
meget få egentlige
produktionsvirksomheder.
Godkendelsespligtige virksomheder,
hvoraf der findes 5 i kommunen,
reguleres normalt via
”luftvejledningen”, som stiller krav til
virksomhedernes emissioner (udslip).
Klager over mindre virksomheder og
brændeovne er omfattet af
miljøbeskyttelsesloven § 42 eller
reguleres via særlige
branchebekendtgørelser
(autoværksteder, renserier).

Kommunen har som myndighed pligt til løbende at regulere nævnte
virksomheder/aktiviteter.

INFORMATION - KAMPAGNER

STATUS

Kampagne mod unødig
tomgangskørsel

Kommunen gennemførte i 2006 en kampagne mod unødig tomgangskørsel. Kampagne
gennemførtes i et samarbejde med Frederiksberg Politi og omfattende opsætning af
plakater samt øget information på hjemmesiden

Brændeovnskampagne

Frederiksberg Kommune har ultimo 2010/2011 gennemført en kampagne for miljøvenlig
brug af brændeovne. Kampagnen har blandt andet omfattet information om korrekt brug
af brændeovne via hjemmeside og pjece mv. Der er i forbindelse med kampagne
afholdt to arrangementer om korrekt fyring (fyrmesterkurser). Kampagnen er
gennemført i samarbejde med Kommunens skorstensfejemester, som vil fortsætte
uddelingen af pjecer m.v. til byens ca. 5000 brændeovne.

Oliefyr – konvertering til fjernvarme

Der er ca. 350 ejendomme (2010) der anvender oliefyr til opvarmning. Langt
størstedelen af opvarmningen på Frederiksberg sker via fjernvarme (ca. 98 %, 2010).
Fjernvarme giver ikke anledning til lokal luftforurening på Frederiksberg, da varmen er
overskudsvarme fra kraftværkerne til elproduktion og affaldsforbrænding, hvor der sker
en effektiv røggasrensning. Frederiksberg Forsyning har senest i 2010 gennemført
kampagnen ”kom gratis på fjernvarmen”.

Information om luftforurening,
miljøzoner m.v . borgerne og
virksomheder.

På Frederiksberg Kommunens hjemmeside er der information om luftforurening,
herunder om betydningen af luftforureningen indflydelse på sundheden. Pjecen ”bliv
man syg af luften i København” udarbejdet i samarbejde med embedslægerne kan
downloades. Der er oplysninger om brændeovne, miljøzonen samt nyttige link om
luftforurening – primært til Danmark Miljøundersøgelser hjemmeside www.DCE.dk

OVERVÅGNING

STATUS

Byens grønne regnskab

Udviklingen i luftforureningen – især for partikler og NO2 for stærkt trafikeret vej (H.C.
Andersens ve)j - er anført i det grønne regnskab for Byen. Byens grønne regnskab kan
ses på www.frederikseberg.dk
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7

Forslag til indsatser og tiltag

På baggrund af analysen af muligheder og de hidtidige indsatser og
tiltag foreslås det at fokusere den fremtidige indsats for reduktion af
luftforurening på følgende indsatsområder:
•
•
•
•
•
•

trafikken
brændeovne
information om luftforurening
placering af miljøfølsomme byfunktioner
sammentænkning af klima og luftkvalitet
Koordinering

7.1

Trafikken

Trafikken vurderes at medføre det betydeligste bidrag til
luftforureningen på Frederiksberg. Med henblik på at begrænse
luftforureningen vil Frederiksberg Kommune arbejde for følgende
initiativer:
Miljøzoner med teknologikrav

Efter indførelsen af miljøzonen i september 2008 viser opgørelser nu, at
en betydelig del af forureningen med partikler og NO2 kommer fra
øvrige køretøjer (vare- og personbiler), især dieseldrevne køretøjer.
Frederiksberg Kommune vil derfor arbejde for skærpede miljøzonekrav,
som fx kunne være mindst Euro V eller godkendt rensning i 2014 for alle
dieseldrevne køretøjer (person-, vare- og lastbiler) svarende til at
køretøjerne ikke må være mere end omkring 4 år gamle i 2014.
Kommunen vil arbejde for, at kravene i miljøzone bliver gjort dynamiske
d.v.s. de tilpasses løbende de teknologiske muligheder og de skærpede
Euronormer.
Staten opfordres til at gennemføre en analyse af konsekvenserne af
udbygningen af miljøzonen med henblik på at finde den teknisk,
miljømæssigt og økonomisk optimale løsning.
Bæredygtig trafik

I kommuneplan 2010 nævnes en række generelle initiativer til forbedring
af den bæredygtige trafik og dermed luftkvaliteten;
•
•
•
•
•
•
•

Idriftsættelse af Metrocityringen i 2018
Fremme af cykeltrafikken via Cykelhandlingsplan 2010
Opbygning af net af grønne (cykel)stiforbindelse
Fremme af delebiler via særligt afsatte P-pladser
Fremme af den miljøvenlige trafikafvikling via lokalplanlægning
Anvendelsen af intelligente trængselsafgifter
Parkeringspladsplanlægning

Derudover vil der blive gennemført en særlig indsats overfor den tunge
trafik.
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Tiltagene vil blive behandlet og konkretiseret i den kommende trafik- og
mobilitetsplan (efterår 2012)
Frederiksberg Kommune vil desuden bidrage til etablering af flere
ladefaciliteter på udvalgte offentlige parkeringspladser herunder også
udvalgte parkeringspladser til eldrevne delebiler. Selve opsætningen af
ladestanderne forventes at ske i privat regi
Mere miljøvenlige køretøjer og bæredygtige drivmidler

Frederiksberg Kommune vil på kort sigt arbejde for at fremme
udbredelsen af miljøvenlige køretøjer, herunder elbiler, da disse allerede
i dag er kommercielt tilgængelige, og kørselsteknisk passer godt til en
kommune som Frederiksberg med dets beskedne areal. Elkøretøjer har
den egenskab, at de ikke generer lokal luftforurening samt at øvrige
afledede miljøeffekter, støj og klimapåvirkning (CO2) er reduceret.
Alle nye kommunale køretøjer skal være miljøvenlige dvs. have høj
Euronorm (pt. mindst Euro 5) og overholde Center for Grøn Transports
anbefalinger ved offentlige indkøb af energieffektive og miljøvenlige
biler. Personbiler skal desuden kunne leve op Frederiksberg Kommunes
nye aftale om ”cleaner car concept” dvs. typisk være A- eller B
energiklasse.
Frederiksberg Kommune vil i forbindelse med udbud af busdrift stille en
række skærpede miljøkrav til busdriften, hvilket vil ske i samarbejde
med øvrige berørte kommuner. Frederiksberg Kommune vil arbejde for
at kræve minimum Euro V eller bedre (Enhanced Environmental Vehicle
(EEV) eller Euro 6, som er normen fra 2014) i forbindelse med busdrift i
kommunen, og krav om miljøtest af busserne hvert år herunder krav om
regelmæssig miljøtest f.eks. via udskrift af OBD. Tilsvarende krav stilles
til de kommunale renovationskøretøjer, brandkøretøjer.
Endvidere vil kommunen i samarbejde med MOVIA gennemføre forsøg
med ren eldrift på udvalgte buslinjer
Kommunen vil forsat positivt overveje indkøb af eldrevne
arbejdskøretøjer, når det i øvrigt er teknisk, miljømæssigt og økonomisk
rimeligt. Ved øvrig entreprenørmateriel vil der være fokus på indkøb af
køretøjer med høj ”luftforureningsnorm”.
Tilsvarende krav stilles ved udbud af kommunale opgaver.

7.2

Brændeovne

Kommunen vil udarbejde en forskrift for brændeovne og kedler. Mulige
kommunale tiltag kunne være forbud mod brug af brændeovne og
kedler i baggårde, krav til brændslet, krav om skorstenshøjde over
tagryg ved aktive brændeovne, krav om bedst tilgængelig teknologi ved
udskiftning af brændeovne og kedler i hele kommunen grundet høj
befolkningstæthed.
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Kommunen vil styrke informationen omkring brug af brændeovne i
form af informationskampagne om miljørigtig fyring og brændeovne, og
overveje hjemmerådgivning fra skorstensfejer om miljørigtig fyring,
udbygning af hjemmeside om brændeovne, samt synliggørelse af
klagemuligheder.
Staten opfordres til at foretage yderlige undersøgelser af brændeovnens
betydning for luftkvaliteten i byområder. Staten opfordres desuden til at
udarbejde forslag til, hvorledes forureningen fra brændeovne kan
reduceres fx via skrappere regler over for brændeovne samt evt.
ændrede afgifter på træfyring.

7.3

Information om luftforurening

Øget information om luftforurening på Frederiksberg kan bidrage til at
øge borgernes viden om luftforurening, og dermed øge deres
forudsætninger for at vurdere risikoen. Der er større chance for at øget
information kan aflive myter end at det skaber større utryghed. Det kan
også være en motivationsfaktor for at ændre adfærd, så udsættelse for
luftforurening begrænses. Endelig er der et øget folkelig ønske om øget
information stilles til rådighed i let tilgængelig form på internettet.
WebGIS applikation om luften på din vej på Frederiksberg

Kommunen vil overveje at oprette en WebGIS applikation, hvor
offentligheden via internettet interaktivt kan se, zoome og panorerer i
GIS kort med luftforureningsdata for Frederiksberg Kommune på
adresseniveau. DCE har tidligere udarbejdet et eksempel på en sådan
WebGIS applikation i forbindelse med Forskningens Døgn i foråret 2010
i Roskilde, se Figur 7.1. Der skal knyttes relevant information til et
sådant værktøj, så brugeren kan forstå den præsenterede information.

Figur 7.1. Årsmiddel koncentrationer for NO2 i 2010 langs vejnettet i Roskilde.
Koncentrationer gælder i stueetagen af den nærtliggende bebyggelse.

Kommunen vil i den sammenhæng overveje at udvikle et Webbaseret
rutevejledningsværktøj for cyklister og andre fx motionister, således at
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de har en mulighed for at vælge selvvalgte ruter gennem byen med
mindre luftforurening og dermed mindre eksponering.
Luftudsigt for Frederiksberg

Kommunen vil overveje at abonnere på en luftudsigt for Frederiksberg.
Luftudsigten giver en tre-døgns prognose for, hvordan luftforureningen
på udvalgte gader vil udvikle sig, og er fx operationel i København og
Aalborg. Man får en generel udsigt for byens udvalgte gader (Figur 7.2,
øverst) og en særlig luftudsigt for udvalgte trafikerede gadestrækninger
i byen (Figur 7.2, nederst). Servicen omkring luftudsigten leveres af DCE.
Informationerne giver brugeren mulighed for at planlægge aktiviteter på
tidspunkter, hvor luftforureningen er lav. Servicen er særlig relevant for
personer med luftvejslidelser fx astma, som kan undgå at opholde sig
udendørs under forhøjet luftforurening eller justere medicinindtag efter
luftforureningen. Omkring 5-8% af alle danske børn har astma.

Figur 7.2. Eksempel på luftudsigt i København den 4. januar 2011 og 3 dage frem.

Byens Grønne Regnskab

Kommunen vil opdatere Byens Grønne Regnskab med informationer om
udviklingen i PM2.5, som der er en målværdi for, som bliver en bindende
grænseværdi i 2015. Byens grønne regnskab bruger CO, NO2 og PM10
som indikatorer for luftkvalitet. PM2.5 samt antal partikler bør også
inddrages, da der gennemføres løbende målinger heraf for H.C.
Andersens Boulevard. CO vil evt. blive udeladt, da niveauerne er så lave
at de udgør en mindre risiko.

7.4

Placering af miljøfølsomme byfunktioner

Følsomme byfunktioner er fx institutioner, hospitaler, plejehjem etc.,
hvor risikogrupper i forhold til luftforurening opholder sig. Det er derfor
hensigtsmæssigt at der i lokaliseringen af disse funktioner lægges vægt
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på at disse funktioner så vidt muligt ikke ligger på stærkt trafikerede
gader med forhøjet luftforurening.
Den førnævnte WebGIS applikation om luftkvaliteten på vejene på
Frederiksberg vil være et værktøj til at skabe overblik over
luftforureningen alle steder på Frederiksberg, som også kan bruges i byog trafikplanlægningen.
Ved placering og indretning af en følsom institution vil der også blive set
på ventilationsforholdene. Ofte vil det være muligt at trække luft ind fra
den siden af bygningen, som er bedst beskyttet mod luftforurening fra
trafikerede gaderum etc.
Frederiksberg Kommune vil i planlægningen have fokus på lokalisering
og teknisk forebyggelse af følsomme byfunktioner overfor
luftforurening.

7.5

Samtænkning af klima og luftkvalitet

Frederiksberg Kommune vil indarbejde hensyn til reduktion af
sundhedsskadelig luftforurening i bestræbelserne på at reducere CO2
emissionen som klimakommune.
Eksempelvis bør der lægges vægt på at omstilling af el- og
varmeproduktion sker med teknologier, som ikke bidrager med
luftforurening såsom solceller, vindmøller, geotermi mv. Forbrænding af
biomasse giver sundhedsskadelig forurening i form af partikler, NOx
mv, og bør derfor kun anvendes under forudsætning af, at der en en
effektiv rensning af røggasser etc. Hvis brændeovne og kedler skal
spille en større rolle i fremtidens varmeforsyning skal det ske med en
langt renere teknologi end det er muligt i dag.
For transport vil der blive lagt vægt på teknologier, som ikke giver lokal
luftforurening (el, hybrid plug-in, evt. brint).
Koordinering af indsatserne
Frederiksberg Kommune vil i samarbejde med Københavns Kommune
arbejde for at udbygningen af miljøzonen og strategiens øvrige
luftforureningstiltag (fx over for brændeovne) koordineres bedst muligt.
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8

Konsekvensvurdering af tiltag

I Tabel 8.1 er der foretaget en overordnet kvalitativ vurdering af
konsekvenserne ved gennemførelse af tiltagene: miljømæssigt, teknisk,
og økonomisk. Miljømæssigt belyses luftkvalitet, CO2 og støj. Teknisk
vurderes eventuelle tekniske vanskeligheder ved at gennemføre
tiltagene. Økonomisk vurderes investeringen forbundet med tiltaget og
driftsomkostningerne, og hvilke aktører som bærer omkostningerne.

Tabel 8.1. Kvalitativ konsekvensvurdering af fremtidige indsats og tiltag til reduktion af sundhedsskadelig luftforurening. ”X”
indikerer lille, ”XX” mellem, og ”XXX” stor. For luftkvalitet, CO2 og støj indikerer ”X” en lille reduktion.

Indsats og tiltag

Luft

CO2

Støj

Teknisk

Investering
Stat

Driftomkostninger

Kommune Bruger Stat Kommune Bruger

1. Trafik

Teknologiske virkemidler:
Skærpet miljøzone

XXX

XX

Planmæssige virkemidler:
Flere ladefaciliteter til elbiler og
eldrevne delebiler

X

X

X

Miljøkrav til tung trafik

X

X

X

Fremme af miljøvenlig kollektiv
trafik

X

X

X

X

X
XX

X

X

X
X

X

X

Fremme af cykeltrafik

X

X

X

X

X

Fremme af delebiler

X

X

X

X

X

Fremme miljøvenlig trafikafvikling
og mindre motoriseret trafik
gennem trafik- og byplanlægning

X

X

X

X

X

Miljøkrav til kommunens egne
køretøjer og udliciteret kørsel

X

X

X

XX

XX

X

X

Miljøkrav til busdrift

X

X

X

XX

XX

X

X

Miljøkrav til kommunens egne
køretøjer og udliciterede
transportopgaver

2. Brændeovne
Kortlægning

X

Kommunal forskrift

X

X

Information og rådgivning

X

X

Luften på din vej

X

X

Luftudsigt

X

X

X
X

3. Information om luftforurening

Grønt regnskab

X
X

X

4. Miljøfølsomme byfunktioner

XX

5. Samtænkning af strategi for
klima og luftkvalitet

X

XX
X

XX
XX

XX

XX

XX

X

X

X

Tabel 8.2 viser en kvalitativ aktøranalyse, som skitserer hvilke aktører
som er relevante for implementering af de forskellige tiltag (Staten,
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Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, energiselskaber,
busselskaber, transportselskaber, delebilklubber, bilister, borgere samt
skorstensfejere).
Tabel 8.2. Aktøranalyse i forhold til fremtidige indsats og
tiltag til reduktion af sundhedsskadelig luftforurening

Indsats og tiltag

Stat Freder Køben Energis Bussel Transpo Delebil Biliste Borge Skorst
iksber havns elskab skaber rtselska klubbe r
re ensfej
g Komm er
ber
r
ere
Komm une
une

1. Trafik

Teknologiske virkemidler:
Skærpet miljøzone

X

X

X

Planmæssige virkemidler:
Flere ladefaciliteter til elbiler og eldrevne delebiler

X

Miljøkrav til tunge køretøjer

X

Fremme af miljøvenlig kollektiv trafik

X

X

X

X
X

X

X

Fremme af cykeltrafik

X

Fremme af delebiler

X

Fremme miljøvenlig trafikafvikling og mindre motoriseret
trafik gennem trafik- og byplanlægning

X

Miljøkrav til kommunens egne køretøjer og
udliciterede transportopgaver

X

X

Miljøkrav til kommunens egne køretøjer og udliciteret
kørsel

X

X

Miljøkrav til busdrift

X

X
X

X

X

2. Brændeovne
Kortlægning

X

Kommunal forskrift

X

X

X
X

Information og rådgivning

X

X

X

X

X

3. Information om luftforurening
Luften på din vej

X

Luftudsigt

X

Grønt regnskab

X

4. Miljøfølsomme byfunktioner
5. Samtænkning af strategi for klima og luftkvalitet

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Bilag 1 Euro emissionsnormer

Euro emissionsnormer er opsummeret i nedenstående tabeller for hhv.
personbiler, varebiler og lastbiler/busser (www.dieselnet.com). Alle
datoer referer til typegodkendelse. EU direktiverne specificerer også en
anden dato – et år senere, hvis ikke andet er nævnt – som referer til
første indregistrering af eksisterende tidligere typegodkendte modeller.
Person- og varebiler testet gennem en bestemt kørecyklus på et rullefelt
og emissionen opsamles og skal være under grænseværdien. For tunge
køretøjer (lastbiler og busser) er det selve motoren som testes gennem en
motorbelastningstest.

EU Emissionsstandarder for personbiler

Trin

CO

Dato

HC

HC+NOx

NOx

Partikel
antal

PM

g/km

Antal/km

Diesel
Euro 1†

1992.07

2.72 (3.16)

-

0.97 (1.13)

-

0.14 (0.18)

-

Euro 2, IDI

1996.01

1.0

-

0.7

-

0.08

-

Euro 2, DI

1996.01a

1.0

-

0.9

-

0.10

-

Euro 3

2000.01

0.64

-

0.56

0.50

0.05

-

Euro 4

2005.01

0.50

-

0.30

0.25

0.025

-

f

Euro 5a

b

2009.09

0.50

-

0.23

0.18

0.005

-

Euro 5b

2011.09c

0.50

-

0.23

0.18

0.005f

6.0×1011

Euro 6

2014.09

0.50

-

0.17

0.08

0.005f

6.0×1011

Euro 1†

1992.07

2.72 (3.16)

-

0.97 (1.13)

-

-

-

Euro 2

1996.01

2.2

-

0.5

-

-

-

Euro 3

2000.01

2.30

0.20

-

0.15

-

-

Euro 4

2005.01

1.0

0.10

-

0.08

-

Benzin

b

d

e,f

Euro 5

2009.09

1.0

0.10

-

0.06

0.005

-

Euro 6

2014.09

1.0

0.10d

-

0.06

0.005e,f

-

* For Euro 1-4 var personbiler >2.500 kg typegodkendt som varebiler (kategori N1)
† Værdier i parentes er grænseværdier vedr. overenstemmelse i produktionen
a - indtil 1999.09.30 (efter denne dato skal DI motorer overholder IDI grænseværdier)
b - 2011.01 for alle modeller
c - 2013.01 for alle modeller
d - og NMHC (Non Metan Hydrocarboner) = 0.068 g/km
e – gælder kune for biler med DI motorer
f - 0.0045 g/km under anvendelse af PMP måle procedure
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EU emissionsstandarder for varebiler (diesel)

Kategori†

Trin

CO

Date

HC

HC+NOx

NOx

Partikel
Antal

PM

g/km

antal/km

Diesel
N1, klasse I
≤1305 kg

Euro 1

1994.10

2.72

-

0.97

-

0.14

-

Euro 2 IDI

1998.01

1.0

-

0.70

-

0.08

-

Euro 2 DI

1998.01

1.0

-

0.90

-

0.10

-

Euro 3

2000.01

0.64

-

0.56

0.50

0.05

-

Euro 4

2005.01

0.50

-

0.30

0.25

0.025

-

0.18

f

0.005

-

f

Euro 5a

N1, klasse II
1305-1760 kg

2009.09

d

0.50

-

0.23

2011.09

0.50

-

0.23

0.18

0.005

6.0×1011

Euro 6

2014.09

0.50

-

0.17

0.08

0.005f

6.0×1011

Euro 1

1994.10

5.17

-

1.40

-

0.19

-

Euro 2 IDI

1998.01

1.25

-

1.0

-

0.12

-

a

Euro 2 DI

1998.01

1.25

-

1.30

-

0.14

-

Euro 3

2001.01

0.80

-

0.72

0.65

0.07

-

Euro 4

2006.01

0.63

-

0.39

0.33

0.04

c

2010.09

d

0.63

-

0.295

-

0.235

f

0.005

-

f

Euro 5b

2011.09

0.63

-

0.295

0.235

0.005

6.0×1011

Euro 6

2015.09

0.63

-

0.195

0.105

0.005f

6.0×1011

Euro 1

1994.10

6.90

-

1.70

-

0.25

-

Euro 2 IDI

1998.01

1.5

-

1.20

-

0.17

-

a

Euro 2 DI

1998.01

1.5

-

1.60

-

0.20

-

Euro 3

2001.01

0.95

-

0.86

0.78

0.10

-

Euro 4

2006.01

0.74

-

0.46

0.39

0.06

Euro 5a

N2

b

Euro 5b

Euro 5a

N1, klasse III
>1760 kg

a

c

2010.09

d

0.74

-

0.350

-

0.280

f

0.005

-

f

Euro 5b

2011.09

0.74

-

0.350

0.280

0.005

6.0×1011

Euro 6

2015.09

0.74

-

0.215

0.125

0.005f

6.0×1011

Euro 5a

2010.09c

0.74

-

0.350

0.280

0.005f

-

Euro 5b

d

2011.09

0.74

-

0.350

0.280

f

0.005

6.0×1011

Euro 6

2015.09

0.74

-

0.215

0.125

0.005f

6.0×1011
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EU emissionsstandarder for varebiler (benzin)

Kategori†

Trin

Dato

CO

HC

HC+NOx

NOx

Partikel
antal

PM

g/km

N1, Class I
≤1305 kg

N1, Class II
1305-1760 kg

Euro 1

1994.10

2.72

-

0.97

-

-

-

Euro 2

1998.01

2.2

-

0.50

-

-

-

Euro 3

2000.01

2.3

0.20

-

0.15

-

-

Euro 4

2005.01

1.0

0.1

-

0.08

-

-

Euro 5

2009.09b

1.0

0.10g

-

0.06

0.005e,f

-

g

e,f

Euro 6

2014.09

1.0

0.10

-

0.06

0.005

-

Euro 1

1994.10

5.17

-

1.40

-

-

-

Euro 2

1998.01

4.0

-

0.65

-

-

-

Euro 3

2001.01

4.17

0.25

-

0.18

-

-

Euro 4

2006.01

1.81

0.13

-

0.10

-

Euro 5

N1, Class III
>1760 kg

c

2010.09

1.81

h

0.13

h

-

0.075

e,f

-

e,f

0.005

Euro 6

2015.09

1.81

0.13

-

0.075

0.005

-

Euro 1

1994.10

6.90

-

1.70

-

-

-

Euro 2

1998.01

5.0

-

0.80

-

-

-

Euro 3

2001.01

5.22

0.29

-

0.21

-

-

Euro 4

2006.01

2.27

0.16

-

0.11

-

2.27

i

0.16

2.27

i

0.16

2.27

i

0.16

2.27

i

Euro 5
Euro 6

N2

antal/km

Euro 5
Euro 6

c

2010.09
2015.09

c

2010.09
2015.09

0.16

-

0.082
0.082
0.082
0.082

e,f

-

e,f

-

e,f

-

e,f

-

0.005
0.005
0.005
0.005

† For Euro 1/2 var kategori N1 vægtklasserne: klasse I ≤ 1250 kg, klasse II 1250-1700 kg, klasse III > 1700 kg.
a - indtil 1999.09.30 (efter denne dato må DI motorer overholde IDI grænseværdier)
b - 2011.01 for alle modeller
c - 2012.01 for alle modeller
d - 2013.01 for alle modeller
e – gælder kun for DI motorer
f - 0.0045 g/km med PMP måle procedure
g - og NMHC = 0.068 g/km
h - og NMHC = 0.090 g/km
i - og NMHC = 0.108 g/km
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EU emissionsstander for tunge køretøjer (diesel lastbiler og busser, ikke ETC test)

Trin

Dato

Test

CO

HC

NOx

PM

Røg
røg in m -1

g/kWh
Euro I

Euro II

Euro III

1992, < 85 kW

4.5

1.1

8.0

0.612

1992, > 85 kW

4.5

1.1

8.0

0.36

1996.10

4.0

1.1

7.0

0.25

1998.10

4.0

1.1

7.0

0.15

ECE R-49

1999.10, EEVs only

ESC & ELR

1.5

0.25

2.0

0.02

0.15

2000.10

ESC & ELR

2.1

0.66

5.0

0.10
0.13a

0.8

Euro IV

2005.10

1.5

0.46

3.5

0.02

0.5

Euro V

2008.10

1.5

0.46

2.0

0.02

0.5

Euro VI

2013.01

1.5

0.13

0.4

0.01

3

a – for motorer med en cylinderstørrelse mindre end 0,75 dm og omdrejninger mere end 3000 min-1

EU emissionsstander for tunge køretøjer (diesel og gas lastbiler og busser) (ETC test)

Tier

Date

Test

CO

NMHC

CH4a

NOx

PMb

g/kWh
Euro III

1999.10, EEVs only

ETC

3.0

0.40

0.65

2.0

0.02

2000.10

ETC

5.45

0.78

1.6

5.0

0.16
0.21c

Euro IV

2005.10

4.0

0.55

1.1

3.5

0.03

Euro V

2008.10

4.0

0.55

1.1

2.0

0.03

0.5

0.4

0.01

Euro VI

2013.01

4.0

d

0.16

a – kun for gas motorer (Euro III-V: kun NG; Euro VI: NG + LPG)
b – ikke gældende for gas motorer på Euro III-IV trin
c - for motorer med en cylinderstørrelse mindre end 0,75 dm3 og omdrejninger mere end 3000 min-1
d – Total HC for diesel motorer
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