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Indledning 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet er den 9. april 
2019 blevet anmodet af Brian Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet om ud-
arbejdelse af et notat i forbindelse med samrådsspørgsmål A ifm. L 191. Spørgs-
målet omtaler en artikel i Environment International om vurdering af trafikkens 
betydning for luftforurening i København (Brønnum-Hansen et al., 2018) og en 
artikel i Altinget fra september 2018 (Altinget, 2018) om selv-samme studie. 
Miljø- og Fødevareministeriet har bedt DCE om at belyse følgende:  

 
 Redegøre for den beskrevne metode anvendt i den videnskabelige ar-

tikel til at vurdere effekten ved at reducere trafikrelateret luftforure-
ning.  

 Redegøre for hvordan metoden i den videnskabelige artikel adskiller 
sig fra den metode DCE i øvrigt anvender til at vurdere sundhedsef-
fekter af luftforurening, herunder ift. en evt. direkte helbredseffekt 
ved NO2 (kvælstofdioxid). 

 Har eller vil artiklen give anledning til ændringer i den måde DCE i 
dag vurderer helbredseffekter af luftforurening? 

 

Redegørelse for den anvendte metode til opgørelse af trafikre-
laterede helbredseffekter i København 

Der er tale om en videnskabelig undersøgelse til bestemmelse af helbredsef-
fekter (sygelighed og død) relateret til luftforurening i Københavns Kom-
mune (Brønnum-Hansen et al., 2018). Undersøgelsen er ledet af Institut for 
Folkesundhedsvidenskab under Københavns Universitet. Den videnskabe-
lige undersøgelse er baseret på beregninger med det i Holland udviklede mo-
delsystem DYNAMO-HIA (udviklet ved National institute for Public Health 
and the Environment, se https://www.dynamo-hia.eu/). Dette modelsystem 
benytter sig af såkaldt Markov simulering, som anvendes til at beskrive syste-
mer, der ændrer sig tilfældigt (Random) over tid.  

Beregningen af fremtidig situation i DYNAMO-HIA sker ved at anvende risi-
kofaktorer (eksponering-respons-relationer) under hensyntagen til alkohol-
indtag, rygning og BMI (body-mass-index) i forhold til i udgangspunktet vel-
kendte helbredsudfald: Iskæmisk hjertesygdom (forsnævring af de årer, der 
forsyner hjertet med blod), blodprop, diabetes (sukkersyge), tyktarmskræft, 
brystkræft, lungekræft, kræft i øvre luftveje, spiserørskræft, KOL (kronisk ob-
struktiv lungesygdom) og øvrig dødelighed. Beregninger foretages i DY-
NAMO-HIA ved at sammenligne effekten af et indgreb (en intervention) med 
en referencesituation. Indgrebet eller interventionen beregnes ved at ændre 
risikofaktor eller eksponering og beregne forekomsten af diverse helbredsud-
fald efter denne ændring. 

Til den videnskabelige undersøgelse har man anvendt eksponerings-respons-
relationer for kvælstofdioxid. Disse eksponerings-respons-relationer er alle 
bestemt inden for danske epidemiologiske undersøgelser, som er foretaget for 
en kohorte på 50.000 mennesker i den danske kost-kræft-helbredskohorte ad-
ministreret af Kræftens Bekæmpelse. 
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DYNAMO-HIA er opbygget således, at der er mulighed for at tage højde for, 
at visse sygdomme fører til øget risiko for udviklingen af andre syg-
domme/helbredseffekter. Et eksempel er diabetes, hvor det er en kendt kom-
plikation, at sygdommen medfører øget risiko for blodpropper og iskæmisk 
hjertesygdom. Sådanne effekter er således medregnet i den videnskabelige 
undersøgelse. 

Befolkningsdata for København og forekomst og udvikling af helbredsudfald 
er indsamlet fra henholdsvis Danmarks Statistik og det Danske Nationale Pa-
tientregister. Helbredsudfald omfatter: Iskæmisk hjertesygdom, og blodprop-
per, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), astma og lungekræft, diabetes 
I (insulinkrævende sukkersyge) og II (gammelmands-sukkersyge). 

I den videnskabelige undersøgelse er der anvendt beregnet kvælstofdioxid-
koncentrationer fra DCE’s system ”Luften på din vej” (Jensen et al., 2017). 
Dette system indeholder beregnede årlige middelkoncentrationer for 2012 fo-
retaget med DCE’s modelsystem AirGIS, som omfatter en kombination af en 
model for langtransporteret forurening og lokalskalamodeller for bybag-
grund (UBM – Urban Background Model) og gadeluftforurening (OSPM – 
Operational Street Pollution Model). Luftkvalitetsdata angiver koncentratio-
nen ved gadedøren på adressen.  

 

Redegørelse for hvordan metoden i den videnskabelige artikel 
adskiller sig fra DCE’s metode til estimering af sundhedseffek-
ter, herunder ift. en eventuel direkte helbredseffekt ved NO2 

Der er en lang række forskelle på metoden anvendt i den videnskabelige arti-
kel og DCE’s videnskabeligt udviklede beregningsmetoder. I det følgende op-
ridses de væsentligste forskelle set fra vores perspektiv. 

Overordnet mål med opgørelserne 
Målet med den videnskabelige undersøgelse er at vurdere helbredseffekterne 
relateret til den trafikrelaterede luftforurening, og navnlig at vurdere den op-
nåede gevinst ved reduktion af eksponeringen fra den trafikgenererede luftfor-
urening. I den videnskabelige undersøgelse estimeres endvidere, hvor meget 
den forventede sygdomsfrie levetid forlænges ved reduktion i eksponeringen. 
Dette gøres for diabetes, iskæmisk hjertesygdom, KOL, lungekræft og astma. 

I forbindelse med DCE’s opgørelser under Delprogram for luft under NO-
VANA (Ellermann et al., 2018), er målet med opgørelserne at estimere helbreds-
effekterne fra den samlede luftforurening for hele befolkningen i Danmark. 
Endvidere vurderes udviklingstendensen i disse helbredseffekter. I tillæg til ar-
bejdet i forbindelse med NOVANA, så udfører DCE en lang række forsknings- 
og udredningsprojekter, hvor der er fokus på en lang række forskellige aspekter 
ved luftforurening og helbredseffekter. For eksempel undersøgelse af kilderne 
til helbredseffekterne eller studier for udvalgte områder af Danmark. 

Hvilke komponenter omfattes? 
I beregningerne af helbredseffekter i den videnskabelige undersøgelse indgår 
udelukkende koncentrationerne af NO2. NO2 anvendes i denne forbindelse 
som en repræsentant (proxy) for den samlede luftforurening fra trafik, så der 
er ikke tale om beregning af den selvstændige helbredseffekt af NO2. 
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I DCE’s beregninger indgår helbredseffekterne beregnet på baggrund af kon-
centrationer af partikler (PM2,5), ozon (O3), svovldioxid (SO2) og kulilte (CO). 
For disse tre gasser er det de direkte helbredseffekter som bestemmes, mens 
PM2,5 skal ses som repræsentant for den samlede helbredseffekt af de mange 
forskellige typer luftbårne partikler. PM2,5 er massen af partikler med en dia-
meter under 2,5 mikrometer. DCE er tillige ved at implementere ekspone-
rings-respons-funktioner for den direkte helbredseffekt af NO2 i beregnings-
modellen (se sidste afsnit). 

Eksponeringsdata  
DCE’s luftkvalitetsdata udgør fundamentet for eksponeringsdata anvendt 
både ved opgørelserne i den videnskabelige undersøgelse og ved DCS’s be-
regninger, men der er forskel på hvilke data, som anvendes ved de to forskel-
lige beregninger.  

Den videnskabelige undersøgelse bygger på luftkvalitetsdata fra DCE’s mo-
delsystem ”Luften på din vej”, hvor data stammer fra 2012. Her er luftkon-
centrationerne af NO2 beregnet som årsmiddelværdier ved samtlige adresser 
i det geografiske område. I undersøgelsen antages det, at luftkoncentrationen 
af NO2 i gadeniveau ved bopæl er repræsentativ for befolkningens ekspone-
ring for NO2.  

Ved DCE’s beregninger baseres eksponeringsdata på modelberegning af luft-
koncentrationer i bybaggrund med en geografisk opløsning på 1 km x 1 km. 
Det er almindeligt anerkendt, at luftkoncentrationen i bybaggrund er en god 
indikator for befolkningens eksponering, hvilket er basis for antagelsen om, 
at bybaggrundskoncentrationen ved bopæl er repræsentativ for eksponerin-
gen. De anvendte eksponerings-respons-funktioner er baseret på videnskabe-
lige undersøgelser fra hele verden, hvor der anvendes samme antagelse 
(WHO, 2013).  

Eksponerings-respons-funktioner 
I den videnskabelige undersøgelse anvendes eksponerings-respons-funktio-
ner fastlagt i danske epidemiologiske undersøgelser. Eksponerings-respons-
funktionerne for langtidseffekten af eksponering for NO2 er således fastlagt 
på basis af resultater fra den danske Kost-kræft-helbreds-kohorte, hvor 50.000 
individer fra København og Aarhus er fulgt siden ca. 1993.   

DCE har hovedsageligt baseret modelberegninger af helbredseffekter af luft-
forurening på WHO’s internationale review af den videnskabelige litteratur 
frem til 2013 (WHO, 2013). Her har et panel af førende sundhedsforskere ana-
lyseret og sammenfattet den tilgængelige viden på området og opstillet ek-
sponerings-respons-funktioner for de væsentligste luftforureningskompo-
nenter og for de væsentligste helbredseffekter. Efter DCE’s opfattelse er det 
aktuelt det mest autoritative fundament som basis for modelberegninger af 
helbredseffekter af luftforurening i Danmark.  

Hvordan opgøres effekten?  
I den videnskabelige opgørelse angives helbredseffekterne i form af den for-
ventede gennemsnitlige levetid. Dels samlet set, og dels som den forventede 
sygdomsfrie levetid, hvor der er tale om diabetes, iskæmisk hjertesygdom, 
KOL, lungekræft og astma. I forbindelse med artiklen i Altinget har Steffen 
Loft (Altinget, 2018), suppleret den videnskabelige artikel med data for, hvor 
mange for tidlige dødsfald, dette svarer til. 
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I DCE’s beregninger estimeres luftforureningens effekt på en lang række hel-
bredsudfald lige fra antal sygedage og hospitalsindlæggelser til kræft og for 
tidlig død. 

Geografisk område 
Den videnskabelige undersøgelse dækker udelukkende Københavnsområ-
det, og derfor alene et område, hvor trafik er den væsentligste kilde til NO2. 
DCE’s beregninger dækker hele Danmark og omfatter derfor både byområ-
der, hvor trafik er væsentligste kilde til NO2, og landområder, hvor lokal trafik 
kun bidrager til en mindre del af NO2. 

Tidsmæssig dækning 
Resultaterne præsenteret i den videnskabelige artikel angiver helbredseffek-
terne, som de vil være i 2040, hvis luftforureningen fortsætter uændret fra ni-
veauet i 2012 frem til 2040. Endvidere angives helbredseffekterne for to sce-
narier, henholdsvis hvor koncentrationen af NO2 i 2040 er reduceret hen-
holdsvis til landlig baggrundsniveau (6 µg/m3), og med 20% i forhold til kon-
centrationerne i 2012. 

DCE’s beregninger angiver typisk helbredseffekterne bestemt for et givet år 
eller bestemt som middel over en årrække. I forbindelse med rapporteringen 
fra Delprogram for luft under NOVANA, så er der tale om beregninger som 
repræsenterer de tre foregående år set i forhold til det år rapporten udkom-
mer (rapporten som udkommer i 2019 vil dække 2016-2018) samt beregninger 
af udviklingstendens i helbredseffekter. DCE laver også beregninger for sce-
narier for den fremtidige udvikling. 

 

Har eller vil artiklen give anledning til ændringer i den måde 
DCE i dag vurderer helbredseffekter af luftforureningen?  

Forskere tilknyttet DCE har igennem de senere år løbende taget initiativ til 
møder blandt de centrale institutioner i Danmark, som arbejder med hel-
bredseffekter af luftforurening. Formålet med disse møder har været at ud-
veksle erfaringer og viden omkring helbredseffekter af luftforurening. Ved 
det seneste møde i efteråret 2018 deltog repræsentanter fra DCE, AU-Health, 
KU-Institut for folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet, Kræftens Be-
kæmpelse, Sundhedsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet.  Ved mødet 
præsenterede Henrik Brønnum-Hansen den nye undersøgelse, og resulta-
terne fra den videnskabelige artikel (Brønnum-Hansen et al., 2018). Fordele 
og ulemper ved undersøgelsen blev diskuteret ved mødet. 

Ved mødet diskuteredes endvidere, hvordan der bedst muligt kan tages højde 
for den direkte helbredseffekt af NO2 i forbindelse med DCE’s modelbereg-
ninger af helbredseffekter af luftforurening i Danmark. Der var generelt op-
bakning fra forskerne ved mødet til at udvide modelberegningerne med ek-
sponerings-respons-funktioner for de direkte helbredseffekter af NO2, og til 
at foretage denne udvidelse på basis af anbefalingerne fra WHO (2013). Efter-
følgende har DCE besluttet at implementere disse eksponerings-respons-
funktioner i forbindelse med estimering af helbredseffekterne af luftforure-
ningen i Danmark i regi af Delprogram for luft under NOVANA. Resultaterne 
af de nye beregninger, hvor der nu tages hensyn til direkte effekter af kvæl-
stofdioxid, vil blive præsenteret i den kommende årsrapport fra overvåg-
ningsprogrammet, som forventes offentliggjort i juni 2019. 
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Resultaterne fra den videnskabelige undersøgelse har sammen med resulta-
terne fra en lang række nationale og internationale forskningsundersøgelser 
derfor allerede medført ændringer i den måde DCE foretager fremtidige be-
regninger.  

Fremadrettet vil DCE fortsat løbende følge med i de videnskabelige landvin-
dinger i relation til vurdering af helbredseffekterne af luftforureningen og im-
plementere disse i estimering af helbredseffekterne, så snart de er velkonsoli-
derede og det er praktisk muligt. Det er endvidere DCE’s ønske at fortsætte 
de udbytterige diskussioner med de øvrige centrale forskningsinstitutioner 
på området gennem en fastholdelse af den nævnte møderække.  
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