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Sammenfatning og konklusion 

EU-kommissionen har den 26. oktober 2022 offentliggjort et forslag til nyt luft-
kvalitetsdirektiv til erstatning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 
om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EU, 2008) og datterdirektivet om 
arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luf-
ten (EU, 2004). DCE har på kort tid udarbejdet en vurdering af luftkvaliteten 
i Danmark i forhold til EU-kommissionens nye forslag til målsætninger for 
luftkvaliteten i EU.   

EU-kommissionens forslag lægger op til ændringer af de fleste af målsætnin-
gerne for luftkvaliteten i EU. De væsentligste ændringer i det nye forslag er 
fra et danske perspektiv følgende: 

• Kraftig skærpelse af grænseværdierne for PM2,5, PM10 og nitrogendioxid. 
• Indførelse af grænseværdier for døgnmiddelkoncentrationer af PM2,5 og 

nitrogendioxid. 
• Skærpelse af grænseværdier for svovldioxid og indførelse af grænseværdi 

for årsmiddelkoncentration af svovldioxid. 
• Indførelse af grænsemiddelværdi for døgnmiddelværdi af carbonmo-

noxid. 
• Skærpelse af grænseværdi for benzen 
• Mindre skærpelser for arsen, cadmium og nikkel. Dels er de eksisterende 

målværdier foreslået ændret til grænseværdier og dels er der indført deci-
mal på de foreslåede grænseværdier for arsen og cadmium. 

• Skærpelse for benz(a)pyren hvor målværdi er foreslået ændret til grænse-
værdi, og der er indført decimal på den foreslåede grænseværdi. I praksis 
betyder denne decimal en skærpelse af målsætningen med 33%. 

• Tidsfrist for overholdelse af de langsigtede målsætninger for ozon er fore-
slået fastlagt til 2030. 

For den største del af luftforureningsparametrene ligger målingerne ved de 
danske målestationer markant under de nye foreslåede grænseværdier i 
2020/2021. Dette drejer sig om svovldioxid, carbonmonoxid, benzen, arsen, 
bly, cadmium, nikkel og benz(a)pyren. Da der er fald i udledningerne (Niel-
sen et al., 2023, CEIP, 2022), og de målte koncentrationer for alle disse luftfor-
ureningskomponenter er aftagende (Ellermann et al., 2022a, 2002b), vil det 
være meget lidt sandsynligt, at der skulle kunne være overskridelse af græn-
seværdierne for disse luftforureningskomponenter i 2030. 

For PM2,5, PM10 og nitrogendioxid er situationen anderledes, fordi de målte 
koncentrationer i 2021 ligger over eller på niveau med de foreslåede grænse-
værdier ved gademålestationen på H.C. Andersens Boulevard, mens der ved 
alle andre målestationer måles værdier lidt lavere eller væsentligt lavere end 
de foreslåede grænseværdier. Derfor er der foretaget en grundigere vurdering 
af udviklingen frem mod 2030 på basis af udviklingstendens for udledninger 
og scenarieberegninger med DCE’s luftkvalitetsmodeller. Konklusionen er, at 
der for alle tre luftforureningskomponenter forventesat overholde de nye for-
slag til grænseværdier, såfremt Danmark og de øvrige europæiske lande lever 
op til de forventede reduktioner af udledningerne. 
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Målværdierne til beskyttelse af menneskers sundhed og plantevækst mod de 
skadelige effekter af ozon er stort set uændrede i det nye forslag bortset fra en 
mindre skærpelse af antallet af gange, hvor den daglige maksimale 8-timers-
middelværdi må overskride grænsen på 120µg/m3. De nuværende målvær-
dier overholdes med god margin, og der forventes ikke problemer med over-
holdelse af de foreslåede målværdier i 2030. De langsigtede målsætninger for 
ozon er uændrede i forhold til beskyttelse af plantevækst, mens der er sket en 
skærpelse af den langsigtede målsætning for beskyttelse af menneskers sund-
hed. Det er desuden foreslået, at de langsigtede målsætninger for ozon skal 
overholdes i 2030. På basis af de nuværende ozonniveauer og stort set uæn-
drede luftkoncentrationer i de seneste 20 år forventes det, at Danmark ikke vil 
kunne overholde de foreslåede langsigtede målsætninger i 2030. 

Forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv indeholder fortsat kritiske niveauer for 
nitrogenoxider og svovldioxid til beskyttelse af natur og vegetation mod de 
skadelige effekter fra disse luftforureningskomponenter. Der er ikke foreslået 
skærpelse af de kritiske niveauer, og da Danmark overholder de nuværende 
kritiske niveauer med god margin forventes der ikke problemer med overhol-
delse af disse i 2030. 

I forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv er der lagt op til en skærpelse af de nu-
værende krav for eksponeringskoncentrationen af PM2,5, og der er indført til-
svarende krav for eksponeringskoncentrationen af nitrogendioxid. For begge 
luftforureningskomponenter er det foreslået, at eksponeringskoncentrationen 
skal falde med 25% over en tiårig periode (EU, 2022). Reduktionskravet skal 
gælde fra 2030 og hvert år fremover. Reduktionskravet er gældende indtil den 
gennemsnitlige eksponeringskoncentration kommer i overensstemmelse med 
de foreslåede målsætninger for eksponeringskoncentrationen, som for PM2,5 
er foreslået til 5 µg/m3 og for nitrogendioxid til 10 µg/m3 (EU, 2022). For PM2,5 
viser fremskrivninger baseret på målinger og modelberegninger, at Danmark 
vil kunne leve op til de foreslåede krav til den gennemsnitlige eksponerings-
koncentration, men det er kun lige akkurat, at det kan lade sig gøre, når PM2,5 
korrigeres for bidraget fra naturlige kilder til PM2,5. For overholdelse af ek-
sponeringskoncentrationen er det nødvendigt, at Danmark og de øvrige eu-
ropæiske lande lever op til de forventede reduktioner af udledningerne. 

For nitrogendioxid overholdes den foreslåede målsætning for eksponerings-
koncentrationen på 10 µg/m3 allerede i Danmark i 2021, og der vil dermed 
ikke være problemer med at overholde kravene til eksponeringskoncentrati-
onen for nitrogendioxid. 

Grundet kort tidsfrist til udarbejdelse af fremskrivningerne for PM2,5, PM10 og 
nitrogendioxid er fremskrivningerne baseret på foreliggende materiale, og 
det har været nødvendigt at foretage en række antagelser, hvilket fører til re-
lativt høj usikkerhed på fremskrivningerne. Derfor anbefales det, at der igang-
sættes arbejde, hvor fremskrivningerne kan baseres på mere opdaterede sce-
narier for udviklingen i udledningerne, størrelsen af det naturlige bidrag do-
kumenteres yderligere, og det undersøges, hvordan de naturlige variationer i 
de meteorologiske forhold påvirker det naturlige bidrag til PM2,5.  
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1 Indledning 

Den 26. oktober 2022 offentliggjorde EU-kommissionen sit forslag til et revi-
deret luftkvalitetsdirektiv (EU, 2022). Forslaget til nyt direktiv samler Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EU, 
2008) og datterdirektivet om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykli-
ske aromatiske kulbrinter i luften (EU, 2004) til et direktiv.  

Forslaget til nyt direktiv angiver en række nye grænseværdier, målværdier og 
reduktionsforpligtigelser for luftkvaliteten i EU’s medlemslande. Overordnet 
set lægges der op til en forbedring af luftkvalitet i EU, hvor der navnlig har 
været fokus på forbedring af luftkvaliteten for de mest betydningsfulde hel-
bredsskadelige luftforureningskomponenter. De foreslåede målsætninger har 
også til formål at opnå en bedre overensstemmelse mellem EU’s målsætninger 
og de retningslinjer, som WHO offentliggjorde i 2021 (WHO, 2021). 

Miljøministeriet har den 2. november 2022 anmodet DCE om en vurdering af, 
om Danmark forventes at kunne nå de mål direktivet opstiller for luftkvalite-
ten i forslagets bilag 1, herunder grænseværdierne for 2030, målværdierne for 
ozon og det løbende reduktionsmål for PM2,5 og nitrogendioxid. 

I dette notat præsenteres DCE’s vurderinger, som er udarbejdet ud fra føl-
gende forudsætninger: 

• De seneste opgørelser for luftkvaliteten i Danmark (Ellermann et al., 2022a, 
2022b). For de fleste luftforureningskomponenter foreligger der data for 
2021, mens de mest opdaterede tal for arsen, cadmium, nikkel og 
benz(a)pyren er fra 2020. 

• De seneste fremskrivninger for udviklingen i udledningerne af luftforure-
ning i Danmark (Nielsen et al., 2023). 

• Foreliggende modelberegninger for udviklingen af luftkvaliteten for fine 
partikler (PM2,5) frem til 2030 (Jensen et al., 2019). 

Udviklingen i udledningerne og modelberegningerne beskrives kun i det om-
fang, det har været nødvendigt for at kunne vurdere, hvor Danmark ligger i 
forhold til direktivforslagets nye luftkvalitetsmålsætninger. 

DCE er for nuværende i gang med en opdatering af de modelberegnede prog-
noser for luftkvaliteten i 2030, men da tidsrammen for udarbejdelse af notatet 
har været kort har det ikke været muligt at inddrage disse ved vurderingerne. 

I Kapitel 2 præsenteres resultaterne af vurdering af alle de luftforurenings-
komponenter, hvor der i de nye forslag til EU-direktiv angives grænsevær-
dier. I Kapitel 3 præsenteres resultaterne af vurdering af de nye målværdier 
for ozon og i Kapitel 4 præsenteres Danmarks mulighed for overholdelse af 
krav til reduktion af de gennemsnitlige eksponeringskoncentrationer for 
PM2,5 og nitrogendioxid.    
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2 Mulighed for overholdelse af nye forslag til 
grænseværdier 

I Tabel 2.1 præsenteres EU-kommissionens forslag til nye grænseværdier, 
som skal være gældende fra 2030. Til sammenligning angives også de eksiste-
rende grænseværdier for PM2,5, PM10, nitrogendioxid, svovldioxid, carbon-
monoxid, bly, benzen (EU, 2008) og målværdier for arsen, cadmium, nikkel 
og benz(a)pyren (EU. 2004). 

I det nye direktiv er de hidtidige målværdier for arsen, cadmium, nikkel og 
benz(a)pyren erstattet med grænseværdier. Grænseværdier er bindende og 
må ikke overskrides, mens målværdier er niveauer, der sigtes efter.  

De væsentligste ændringer i det nye forslag er følgende: 

• Kraftig skærpelse af grænseværdierne for PM2,5, PM10 og nitrogendioxid. 
• Indførelse af grænseværdier for døgnmiddelkoncentrationer af PM2,5 og 

nitrogendioxid. 
• Skærpelse af grænseværdier for svovldioxid og indførelse af grænseværdi 

for årsmiddelkoncentration af svovldioxid. 
• Indførelse af grænsemiddelværdi for døgnmiddelværdi af carbonmo-

noxid. 
• Skærpelse af grænseværdi for benzen. 
• Mindre skærpelser for arsen, cadmium og nikkel. Dels er de eksisterende 

målværdier foreslået ændret til grænseværdier, og dels er der indført de-
cimal på de foreslåede grænseværdier for arsen og cadmium. 

• Skærpelse for benz(a)pyren, hvor målværdi er foreslået ændret til grænse-
værdi, og der er indført decimal på den foreslåede grænseværdi. I praksis 
betyder denne decimal en skærpelse af målsætningen med 33%. 

• Tidsfrist for overholdelse af de langsigtede målsætninger for ozon er fore-
slået fastlagt til 2030. 

I Tabel 2.2 sammenlignes de foreslåede grænseværdier med de seneste tilgæn-
gelige måledata fra de danske målestationer. For PM2,5, PM10, nitrogendioxid, 
svovldioxid og carbonmonoxid er det data fra 2021 (Ellermann et al., 2022a), 
mens data for benzen, arsen, bly, cadmium, nikkel og benz(a)pyren er fra 2020 
(Ellermann et al., 2022b).  

For den største del af luftforureningsparametrene måles der ved de danske 
målestationer værdier et godt stykke under de nye foreslåede grænseværdier 
allerede her i 2020/2021. Dette drejer sig om svovldioxid, carbonmonoxid, 
benzen, arsen, bly, cadmium, nikkel og benz(a)pyren. Da der er fald i udled-
ningerne (Nielsen et al.,2023, CEIP, 2022), og de målte koncentrationer for alle 
disse luftforureningskomponenter er aftagende (Ellermann et al, 2022a, 
2002b), forventes der ikke overskridelse af grænseværdierne for disse luftfor-
ureningskomponenter i 2030. 

For PM2,5, PM10 og nitrogendioxid er situationen anderledes, fordi de målte 
koncentrationer i 2021 ligger over eller på niveau med de foreslåede grænse-
værdier (Tabel 2.2) ved gademålestationen på H.C. Andersens Boulevard. 
Ved alle andre målestationer måles værdier lidt lavere eller væsentligt lavere 
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end de foreslåede grænseværdier. Derfor er der behov for en mere detaljeret 
vurdering af udviklingstendensen frem til 2030 for navnlig gademålestatio-
nen på H.C. Andersens Boulevard.   

Table 2.1. Oversigt over de nye forslag til grænseværdier (EU, 2022) og de nuværende grænseværdier (EU, 2008) og 
målværdier (EU, 2004). Bemærk at enhederne varierer for de forskellige luftforurenigskomponenter. Kolonnerne med ”Højeste 
antal overskridelser per år” angiver, hvor mange gange den angivne luftkoncentration må overskrides per kalenderår. Bemærk 
endvidere at de angivne decimaler har betydning, fordi vurdering af overskridelser foretages efter afrunding af de målte 
gennemsnitsværdier til det angivne antal decimaler.   

  Nyt direktivforslag (EU, 2022) Luftkvalitetsdirektiet (EU, 2008) Datterdirektiv (EU, 
2004) 

  Grænse-
værdi 

Højeste antal 
overskridelser 

per år 
Grænse-

værdi 
Højeste antal 

overskridelser 
per år 

Målværdi 

PM2,5           

Døgn 25 µg/m3 18 -     

Årsmiddel 10 µg/m3   25 µg/m3     

PM10           

Døgn 45 µg/m3 18 50 µg/m3 35   

Årsmiddel 20 µg/m3   40 µg/m3     

Nitrogendioxid (NO2)           

Time 200 µg/m3 1 200 µg/m3 18   

Døgn 50 µg/m3 18 -     

Årsmiddel 20 µg/m3   40 µg/m3     

Svovldioxid (SO2)           

Time 350 µg/m3 1 350 µg/m3 24   

Døgn 50 µg/m3 18 125 µg/m3 3   

Årsmiddel 20 µg/m3         

Carbonmonoxid (CO)           
Maks daglig 8-timers mid-
del 10 mg/m3   10 mg/m3     

Døgn 4 mg/m3 18       

Benzen           

Årsmiddel 3,4 µg/m3   5 µg/m3     

Bly (Pb)           

Årsmiddel 0,5 µg/m3   0,5 µg/m3     

Arsen (As)           

Årsmiddel 6,0 ng/m3       6 ng/m3 

Cadmium (Cd)           

Årsmiddel 5,0 ng/m3       5 ng/m3 

Nikkel (Ni)           

Årsmiddel 20 ng/m3       20 ng/m3 

Benz(a)pyren           

Årsmiddel 1,0 ng/m3       1 ng/m3 
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Tabel 2.2. Sammenligning mellem de nye forslag til grænseværdier (EU, 2022) og de senest tilgængelige måleresultater fra 
de danske målestationer (Ellermann et al., 2022a, 2022b). Årstal for måleresultaterne er angivet i første kolonne. Bemærk at 
enhederne varierer for de forskellige luftforurenigskomponenter. Kolonnerne med ”Højeste antal overskridelser per år” angiver, 
hvor mange gange den angivne luftkoncentration må overskrides per kalenderår. Bemærk endvidere at de angivne decimaler 
har betydning, fordi vurdering af overskridelser foretages efter afrunding af de målte gennemsnitsværdier til det angivne antal 
decimaler. 

  
  Enhed 

Nyt direktivforslag (EU, 
2022) Luftkoncentrationer 2020/2021 

Grænse-
værdi 
2030 

Højeste antal 
overskridel-

ser per år 
Højeste værdi 

Antal til-
fælde over 
grænsen 

per år 

Antal måle-
stationer 

med over-
skridelser 

PM2,5            

Døgn 2021 µg/m3 25 18 47 11 0  

Årsmiddel 2021 µg/m3 10   10   0 

PM10            

Døgn 2021 µg/m3 45 18 69 12 0 

Årsmiddel 2021 µg/m3 20   23   1 

Nitrogendioxid (NO2)            

Time 2021 µg/m3 200 1 136 0 0 

Døgn 2021 µg/m3 50 18 59 5 0 

Årsmiddel 2021 µg/m3 20  27  1 

Svovldioxid (SO2)            

Time 2021 µg/m3 350 1 54 0 0 

Døgn 2021 µg/m3 50 18 12 0 0 

Årsmiddel 2021 µg/m3 20  0,65  0 

Carbonmonoxid (CO)       

Maks daglig 8-timers middel 
2021 mg/m3 10  0,9  0 

Døgn 2021 mg/m3 4 18 0,5 0 0 

Benzen            

Årsmiddel 2020 µg/m3 3,4   0,6  0 

Bly (Pb)            

Årsmiddel 2020 µg/m3 0,5  0,002   0 

Arsen (As)            

Årsmiddel 2020 ng/m3 6,0   0,4  0 

Cadmium (Cd)            

Årsmiddel 2020 ng/m3 5,0  0,1  0 

Nikkel (Ni)            

Årsmiddel 2020 ng/m3 20,0  2  0 

Benz(a)pyren            

Årsmiddel 2020 ng/m3 1,0  0,1   0 
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2.1 Udvikling for PM2,5 frem til 2030 

2.1 

For PM2,5 ligger årsmiddelkoncentration ved gademålestationen på H.C. An-
dersens Boulevard på 10 µg/m3 i 2021, hvilket svarer til grænseværdien, mens 
øvrige danske målestationer ligger lidt under grænseværdien (Ellermann et 
al., 2022a). Figur 2.1 viser udviklingstendensen for PM2,5 siden begyndelsen 
af målingerne i 2007 for alle de danske målestationer (Ellermann et al., 2022a). 
Der ses betydeligt fald siden begyndelsen af målingerne. 

 

PM2,5 stammer fra mange forskellige kilder, hvoraf den langtransporterede 
andel er langt den væsentligste. Derfor er modelberegninger det bedste red-
skab til vurdering af den forventede udvikling frem til 2030. De senest offent-
liggjorte modelberegninger af udviklingen for PM2,5 frem mod 2030 blev gen-
nemført i 2019 (Jensen et al., 2019). Der blev anvendt flere forskellige scenarier 
for udviklingen i danske og europæiske udledninger. Dels et basisscenarie 
baseret på de dengang vedtagne tiltag og dels et scenarie med en række ekstra 
klimarettede tiltag (herefter klimascenariet). De to scenarier er beskrevet 
yderligere i Jensen et al. (2019). Modelberegningerne med DCE’s luftkvalitets-
modeller med klimascenariet viser et gennemsnitligt fald i årsgennemsnit for 
gadekoncentrationerne af PM2,5 på omkring 26% fra 2016 til 2030 (Jensen et 
al., 2019). Der er endvidere kun en lille forskel mellem basisscenariet og kli-
mascenariet for PM2,5 (Jensen et a., 2019). Et forsigtigt skøn giver et fald ved 
målestationen på H.C. Andersens Boulevard på omkring 17% fra 2021 til 2030, 
når der antages en simpel lineær ændring for perioden fra 2016 til 2030.  

 
Figur 2.1. Udviklingstendens for årsmiddelværdier af PM2,5 (Ellermann et al., 2022a). Den 
øverste stiplede linje angiver EU’s grænseværdi (EU, 2008), mens den nederste stiplede 
linje angiver det nye forslag til grænseværdi (EU, 2022).  
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I EU’s forslag indføres der en ny grænseværdi i relation til eksponering for 
PM2,5 i høje koncentrationer gennem kort tid. Den foreslåede grænseværdi an-
giver, at døgnmiddelkoncentrationen af PM2,5 ikke må overskride 25 µg/m3 
mere end 18 gange per år. Af Tabel 2 fremgår, at der ved gademålestationen 
på H.C. Andersens Boulevard måles 11 overskridelser af 25 µg/m3 med den 
højeste døgnmiddelkoncentration på 47 µg/m3. Disse høje døgnmiddelvær-
dier observeres typisk i forbindelse med episoder med langtransport af stærkt 
forurenet luft fra landende syd for Danmark. Der kan derfor være en del va-
riation mellem årene, og der vil kunne være år, hvor antallet af episoder er 
større end i 2021. På trods af de naturlige variationer i antallet af langtrans-
portepisoder, så forventes der ikke problemer med overskridelse af korttids-
grænseværdien for PM2,5 i 2030. Denne konklusion skal ses på baggrund af de 
forventede fald i PM2,5 frem mod 2030, som vil medvirke til at mindske antal-
let af døgnmiddelværdier højere end 25 µg/m3.  

Da der allerede er overholdelse af grænseværdierne i 2021, er den vigtigste 
konklusion, at scenarieberegningerne angiver et fald frem mod 2030. Konklu-
sionen bliver derfor, at der ikke forventes problemer med overholdelse af de 
nye forslag til grænseværdier for PM2,5 i 2030. Det er dog en forudsætning, at 
Danmark og de øvrige europæiske lande lever op til de forventede reduktio-
ner af udledningerne.         

2.2 Udvikling for PM10 frem til 2030 
For PM10 ligger årsmiddelkoncentrationen ved gademålestationen på H.C. 
Andersens Boulevard på 23 µg/m3 i 2021 (Ellermann et al., 2022a), hvilket er 
omkring 12% over grænseværdien foreslået for 2030. Den næsthøjeste kon-
centration måles ved gademålestationen på Jagtvej, hvor årsmiddelkoncen-
trationen ligger omkring 15% under grænseværdien (Ellermann et al., 2022a).  

Figur 2 viser udviklingstendensen for PM10 siden begyndelsen af målingerne 
i 2007 for alle de danske målestationer (Ellermann et al, 2022a). Der ses bety-
deligt fald siden begyndelsen af målingerne, og navnlig er der et tydeligt fald 
gennem den seneste årrække. 
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Da PM10, ligesom PM2,5, stammer fra mange forskellige kilder, hvoraf den 
langtransporterede andel er langt den væsentligste, er modelberegninger li-
geledes det bedste redskab til vurdering af den forventede udvikling frem til 
2030. De ovenfor nævnte modelberegninger af udviklingen for PM2,5 frem 
mod 2030 inkluderer også beregninger for PM10. Modelberegningerne med 
DCE-luftkvalitetsmodeller med klimascenariet viser et gennemsnitligt fald i 
årsgennemsnit for gadekoncentrationerne af PM10 på omkring 18% µg/m3 fra 
2016 til 2030 (Jensen et al., 2019). Der er endvidere kun en lille forskel mellem 
basisscenariet og klimascenariet for PM10 (Jensen et a., 2019). Et forsigtigt skøn 
giver et fald ved målestationen på H.C. Andersens Boulevard på omkring 12% 
fra 2021 til 2030, når der antages en simpel lineær ændring for perioden for 
2016 til 2030.  

Da årsmiddelkoncentrationen for PM10 ligger omkring 12% over grænsevær-
dien for 2030, må det forventes, at PM10 på gademålestationen på H.C. Ander-
sens Boulevard vil ligge på niveau med grænseværdien i 2030. Der er derfor 
risiko for overskridelse af PM10. 

Det nye forslag til luftkvalitetsdirektiv giver ligesom det gældende direktiv 
mulighed for at fratrække PM10 fra naturlige kilder og PM10 fra saltning af 
vejen om vinteren (EU, 2022). Denne option har ikke været anvendt i Dan-
mark i de seneste år, da det ikke har været nødvendigt for overholdelse af de 
eksisterende grænseværdier. Den seneste opgørelse fra 2017 viser, at hav- og 
vejsalt ved H.C. Andersens Boulevard i årsmiddel udgjorde omkring 3 µg/m3 
af PM10. Hav- og vejsalt varierer med de naturlige variationer i de meteorolo-
giske forhold. Niveauet ligger på omkring 3 µg/m3.  

 
Figur 2.2. Udviklingstendens for årsmiddelværdier af PM10 (Ellermann et al., 2022a). Den 
øverste stiplede linje angiver EU’s grænseværdi (EU, 2008), mens den nederste stiplede 
linje angiver det nye forslag til grænseværdi (EU, 2022). 
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Hvis muligheden for fratrækning af hav- og vejsalt tages i brug, vil PM10 ved 
gademålestationen på H.C. Andersens Boulevard forventeligt komme til at 
ligge under grænseværdien i 2030. Dertil kommer, at der også vil være mu-
lighed for at fratrække PM10 fra andre naturlige kilder (for eksempel partikler 
dannet ud fra udledninger fra planter), hvilket dog kræver fremskaffelse af 
dokumentation for de øvrige naturlige kilders bidrag til PM10.  

I EU’s forslag til nyt direktiv foreslås en skærpelse af grænseværdien i relation 
til eksponering for PM10 i høje koncentrationer gennem kort tid. Den foreslå-
ede grænseværdi angiver, at døgnmiddelkoncentrationen af PM10 ikke må 
overskride 45 µg/m3 mere end 18 gange per år, hvor den i det nuværende 
direktiv angiver, at 50 µg/m3 ikke må overskrides mere end 35 gange per år. 
Af Tabel 2 fremgår, at der ved gademålestationen på H.C. Andersens Boule-
vard i 2021 måles 12 overskridelser af 45 µg/m3 med den højeste døgnmid-
delkoncentration på 69 µg/m3. Ved de øvrige målestationer måles væsentligt 
lavere koncentrationer (Ellermann et al., 2020a). 

Som for PM2,5 observeres de høje døgnmiddelværdier typisk i forbindelse 
med episoder med langtransport af stærkt forurenet luft fra landende syd for 
Danmark. Der kan derfor være en del variation mellem årene, og der vil 
kunne være år, hvor antallet af episoder er større end i 2021. På trods af de 
naturlige variationer i antallet af langtransportepisoder, forventes der ikke 
problemer med overskridelse af korttidsgrænseværdien for PM10 i 2030. 
Denne konklusion skal ses på baggrund af de forventede fald i PM10 frem mod 
2030, som vil medvirke til at mindske antallet af døgnmiddelværdier højere 
end 45 µg/m3. 

Da gademålestationen på H.C. Andersens Boulevard er den eneste målesta-
tion med årsmiddelværdier højere end grænseværdien, vil overholdelse af de 
foreslåede grænseværdier på H.C. Andersens Boulevard alt i alt føre til den 
konklusion, at der ikke forventes overskridelse af grænseværdier for PM10 i 
Danmark i 2030. Som for PM2,5 er det en forudsætning, at Danmark og de øv-
rige europæiske lande lever op til de forventede reduktioner af udlednin-
gerne. 

2.3 Udvikling for nitrogendioxid frem til 2030 
Den højeste årsmiddelkoncentration for nitrogendioxid ses ved gademålesta-
tionen på H.C. Andersens Boulevard, hvor der måles en årsmiddelkoncentra-
tion på omkring 27 µg/m3 i 2021, hvilket ligger omkring 35% over den fore-
slåede nye grænseværdi (Ellermann et al., 2022a). Årsmiddelkoncentratio-
nerne ved de øvrige gademålestationer ligger på niveau med eller under 
grænseværdien. Udfordringerne med overholdelse af den foreslåede grænse-
værdi i 2030 ligger igen alene på udviklingstendensen for nitrogendioxid ved 
H.C. Andersens Boulevard. 

Figur 3 viser udviklingstendensen for nitrogendioxid ved alle de danske må-
lestationer. Der observeres et tydeligt fald ved alle målestationerne, hvilket 
navnlig er tydeligt for de seneste 10-15 år ved gademålestationerne. Disse 
store fald hænger sammen med, at vejtrafikken er den vigtigste kilde til nitro-
gendioxid på tæt trafikerede vejstrækninger og udskiftningen af køretøjspar-
ken har ført til store reduktioner i udledningerne fra vejtrafikken igennem den 
seneste årrække. Det store bidrag fra vejtrafikken ses også ved den store for-
skel mellem koncentrationerne målt ved gademålestationer og i bybaggrund. 
For H.C. Andersens Boulevard måles årsmiddelkoncentrationen til 27 µg/m3, 
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mens der ved bybaggrundsmålestationen på H.C. Ørsted Instituttet i Køben-
havn måles omkring 37% af dette (Ellermann et al., 2022a). 

Da den største del af nitrogendioxid ved gademålestationen på H.C. Ander-
sens Boulevard stammer fra trafikken på gaden, kan man få information om 
den forventede udviklingstendens frem mod 2030 ved at kigge på progno-
serne for udviklingen i udledningerne fra vejtrafikken. Figur 4 viser udviklin-
gen i gadebidraget til årsmiddelkoncentrationerne af nitrogendioxid ved H.C. 
Andersens Boulevard. Gadebidraget beregnes som forskellen mellem årsmid-
delkoncentrationerne målt ved gademålestationen og i bybaggrund. Figur 4 
viser til sammenligning også udviklingen i udledningerne af nitrogenoxider 
fra vejtrafikken i Danmark. Udviklingen i gadebidraget har i de seneste 10 års 
tid fulgt udviklingen i udledningerne fra vejtrafikken. Før dette var der ikke 
den sammen sammenhæng mellem gadebidraget til nitrogendioxid og udled-
ningerne fra vejtrafikken, hvilket blandt andet hænger sammen med VW-
skandalen, hvor bilfabrikanterne bevidst omgik reglerne med det resultat, at 
personbiler udledte mere nitrogendioxid end de måtte. Det hænger også sam-
men med, at andelen af dieselbiler med oxiderende katalysator blev øget i 
denne periode, mens der i de seneste 10 års tid er kommet en stigende andel 
af køretøjer med SCR-katalysatorer, som reducerer udledningerne af nitro-
gendioxid. 

 

 
Figur 2.3. Udviklingstendens for årsmiddelværdier af nitrogendioxid (Ellermann et al., 
2022a). Den øverste stiplede linje angiver EU’s grænseværdi (EU, 2008), mens den ne-
derste stiplede linje angiver det nye forslag til grænseværdi (EU, 2022).  
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Den gode sammenhæng mellem udviklingen i gadebidraget og udlednin-
gerne gennem de seneste 10 års tid godtgør, at den fremtidige udvikling i ud-
ledningerne af nitrogenoxider fra vejtrafikken kan baseres på fremskrivnin-
gerne af udledningerne fra vejtrafikken. Fra 2021 til 2030 forventes et fald i 
udledningerne af nitrogenoxider fra vejtrafikken i Danmark på omkring 60% 
(Nielsen et al., 2023). På basis af det store fald i udledningerne skønnes det, at 
gadebidraget vil falde med omkring 10 µg/m3 fra 2021 til 2030. Faldet i selve 
gadebidraget vil dermed være tilstrækkeligt til, at årsmiddelkoncentratio-
nerne ved gademålestationen på H.C. Andersens Boulevard forventeligt vil 
falde fra de 27 µg/m3 i 2021 til omkring 17 µg/m3 i 2030, hvilket er godt under 
den foreslåede grænseværdi for 2030. Oven i dette vil der ske et fald i bybag-
grundskoncentrationerne, da de samlede danske udledninger af nitrogenoxi-
der forventes at falde med omkring 30% fra 2021 til 2030 (Nielsen et al., 2023). 
Samlet set betyder dette, at den forventede årsmiddelkoncentration af nitro-
gendioxid ved H.C. Andersens Boulevard vil ligge under 17 µg/m3 i 2030. 

I EU’s forslag er der to grænseværdier i relation til eksponering for nitrogen-
dioxid i høje koncentrationer gennem kort tid: 

• Den ene er en videreførelse fra det gældende luftkvalitetsdirektiv og gæl-
der for timemiddelværdier. Der er lavet en mindre skærpelse af denne 
grænseværdi, da timemiddelværdien ikke må overskride 200 µg/m3 mere 
end 1 gange per år, hvor den må overskrides 18 gange per år efter det gæl-
dende direktiv.  

• Den anden er en ny grænseværdi baseret på døgnmiddelkoncentrationen 
af nitrogendioxid. Forslaget angiver, at døgnmiddelværdien ikke må over-
skride 50 µg/m3 mere end 18 gange per kalenderår. 

Begge korttidsgrænseværdier bliver overholdt med god margin på alle måle-
stationer i 2021. Når der så ovenikøbet forventes et stort fald i udledningerne 
af nitrogenoxider frem til 2030, forventes der ikke overskridelse af disse kort-
tidsgrænseværdier i 2030. 

 
Figur 2.4. Udviklingstendens for gadebidraget til nitrogendioxid på gademålestationen på 
H.C. Andersens Boulevard (Ellermann et al., 2022a) sammenholdt med udviklingstendens 
for danske udledninger af nitrogendioxid fra vejtrafik i Danmark (Nielsen et al., 2023).  
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Konklusionen er dermed, at der ikke forventes overskridelse af de nye græn-
seværdier for nitrogendioxid foreslået i EU’s udkast til nyt luftkvalitetsdirek-
tiv. Dette fortsætter dog, at forventningerne til fald i de danske udledninger 
af nitrogenoxider frem til 2030 holder.     
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3 Mulighed for overholdelse af nye forslag til 
målværdier for ozon 

Luftkvaliteten for ozon er reguleret i EU’s luftkvalitetsdirektiv (EU, 2008) via 
målværdier, som har til mål af beskytte menneskers sundhed og plantevækst 
mod de skadelige effekter fra ozon (Tabel 3.1).  

Målværdierne til beskyttelse af menneskers sundhed er baseret på den dag-
lige maksimale 8-timersmiddelværdi, som i det nugældende direktiv ikke må 
overskride 120 µg/m3 mere end 25 gange per år beregnet som gennemsnit 
over tre år (detaljer om beregning af den daglige maksimale 8-timersmiddel-
værdi kan findes i EU, 2008). I forslaget til nyt direktiv er der sket en mindre 
skærpelse af denne målværdi, da 120 µg/m3 kun må overskrides 18 gange om 
året som gennemsnit over tre år. Målingerne af ozon ved de danske målesta-
tioner gennem de seneste 10 år (Ellermann et al., 2021) har ikke givet anled-
ning til overskridelse af den nuværende målværdi, og antallet af overskridel-
ser har i gennemsnit for treårsperioderne ligget på maksimalt 10 overskridel-
ser per år. Det forventes derfor, at der ikke vil være overskridelse af den nye 
foreslåede målværdi for 2030, selv om der forventes nogenlunde uændret 
ozonniveau frem til 2030 (Ellermann et al., 2021). 

Målværdien til beskyttelse af plantevækst er baseret på parameteren kaldet 
AOT40, som beregnes ved at summere ozonkoncentrationerne over 40 ppb 
(=80 µg/m3) i sommerperioden fra maj til og med juli. AOT40 må ikke over-
stige 18.000 µg/m3·timer beregnet som gennemsnit for 5 kalenderår (EU, 
2008). Denne målværdi er foreslået bibeholdt i forslaget til nyt luftkvalitetsdi-
rektiv (EU, 2022). Der har igennem de seneste 20 år ikke været overskridelse 
af denne målværdi (Ellermann et al., 2021), og da ozonniveauet har været 
uændret på landbaggrundsmålestationerne i de seneste årtier, forventes der 
ikke overskridelse af målværdien til beskyttelse af plantevækst i 2030. 

  

 

  

Table 3.1. Oversigt over de nye forslag og de nuværende målværdier for den daglige maksimale 8-timersmiddelværdi for ozon 
til beskyttelse af menneskers sundhed og AOT40 til beskyttelse af plantevækst (EU, 2008, 2022). Kolonnerne med ”Højeste 
antal overskridelser per år” angiver, hvor mange gange den angivne luftkoncentration må overskrides per kalenderår. De 
nærmere detaljer for beregning af de to parametre er angivet i luftkvalitetsdirektivet (EU, 2008).   

 Midlingstid 

EU 2008 EU 2020 

Grænse 
Højeste antal 

overskridelser 
per år 

Grænse 
Højeste antal 

overskridelser 
per år 

Menneskers sundhed      
Daglig maksimal 8-
timersmiddelværdi 

Gennemsnit over 3 år 120µg/m3 25 120µg/m3 18 

Beskyttelse af plantevækst      
AOT40 beregnet fra 
timemiddelværdier 

Maj-juli, 
gennemsnit over 5 år 

18.000µg/m3 . timer  18.000µg/m3 . timer  
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Både i det nuværende og i forslaget til nyt direktiv er der fastlagt en langsigtet 
målsætning for beskyttelse af menneskers sundhed og plantevækst (Tabel 
3.2). Der er ikke fastsat dato for, hvornår denne langsigtede målsætning skal 
være overholdt i det nugældende luftkvalitetsdirektiv (EU, 2008), men i for-
slaget til nyt direktiv angives, at de langsigtede målsætninger skal overholdes 
i 2030 (EU, 2022). I udkastet til nyt direktiv er der foreslået en mindre skær-
pelse af målsætningen for beskyttelse af menneskers sundhed, idet 120 µg/m3 
ikke må overskrides i det nuværende direktiv, mens grænsen i det nye forslag 
er nedsat til 100 µg/m3, som skal overholdes for 99-percentilen (svarende til 
3. højeste værdi), der er gældende. Målsætningen til beskyttelse af plante-
vækst er uændret i det nye forslag. 

Ozonkoncentrationerne i Danmark har gennem de seneste år ligget på et ni-
veau, hvor både den maksimale 8-timersmiddelværdi og AOT40 ligger over 
de langsigtede målsætninger, og ozonniveauet har stort set været uændret 
gennem de seneste 20 år (Ellermann et al., 2021, 2022b). Derfor forventes det, 
at Danmark ikke vil kunne overholde de langsigtede målsætninger i 2030, 
hvor det er foreslået, at disse målsætninger skal træde i kraft.    

 

 

Table 3.2. Oversigt over de nye forslag og de nuværende langsigtede målsætninger for den daglige maksimale 8-
timersmiddelværdi for ozon til beskyttelse af menneskers sundhed og AOT40 til beskyttelse af plantevækst (EU, 2008, EU 
2022). Kolonnerne med ”Højeste antal overskridelser per år” angiver, hvor mange gange den angivne luftkoncentration må 
overskrides per kalenderår. De nærmere detaljer for beregning af de to parametre er angivet i luftkvalitetsdirektivet (EU, 2008). 
  EU 2008 EU 2020 

Grænse 
Højeste antal 

overskridelser 
per år 

Grænse 
Højeste antal 

overskridelser 
per år 

Menneskers sundhed      
Daglig maksimal 8-timersmiddelværdi Kalenderåret 120 µg/m3 0 120 µg/m3 2* 
Beskyttelse af plantevækst      
AOT40 beregnet fra timemiddelværdier Maj-juli 6.000 µg/m3 . timer  6.000 µg/m3 . timer  
* Grænsen gælder for 99-percentilen dvs. 3. højeste værdi 
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4 Mulighed for overholdelse af kritiske ni-
veauer 

Det nuværende luftkvalitetsdirektiv angiver kritiske niveauer for svovldioxid 
og nitrogenoxider, og disse er bibeholdt uændret i det nye forslag til luftkva-
litetsdirektiv. For svovldioxid gælder, at årsmiddel- og vinterhalvårsmiddel-
koncentrationen ikke må overskride 20 µg/m3, og for nitrogenoxider må års-
middelkoncentrationen ikke overskride 30 µg/m3 (EU, 2008, 2022). De kriti-
ske niveauer er ikke gældende for agglomerationer. I Danmark overholdes de 
kritiske niveauer med en stor margin (Ellermann et al., 2021). Da fremskriv-
ningerne ovenikøbet viser fald i udledningerne af begge luftforureningskom-
ponenter (Nielsen et al, 2023), forventes overholdelse af de kritiske niveauer i 
2030.   
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5 Mulighed for overholdelse af krav om re-
duktion af gennemsnitlig eksponeringskon-
centration 

Den gennemsnitlige eksponeringskoncentration er en parameter, som anven-
des i EU-sammenhæng til vurdering af befolkningens eksponering for luftfor-
ureningen. Den gennemsnitlige eksponeringskoncentration beregnes på basis 
af målinger af luftkoncentrationerne i bybaggrund i udvalgte byer i medlems-
landene.  

Den gennemsnitlige eksponeringskoncentration beregnes i Danmark som 
gennemsnit af årsmiddelkoncentrationerne målt ved bybaggrundsmålestati-
onerne i København, Aarhus og Aalborg. Endvidere beregnes gennemsnit 
over tre år for i et vist omfang at tage højde for de naturlige variationer i de 
meteorologiske forhold. 

I det nuværende luftkvalitetsdirektiv er der for PM2,5 både fastlagt en mål-
værdi for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration og der er fastlagt 
krav om en vis reduktion af den gennemsnitlige eksponeringskoncentration 
(EU, 2008). For Danmark gælder, at den gennemsnitlige eksponeringskoncen-
tration skal være faldet med 14% i perioden fra 2010 (gennemsnit af 2008-
2010) til 2020 (gennemsnit af 2018-2020). For alle EU-lande gælder, at den gen-
nemsnitlige eksponeringskoncentration ikke må overstige 15 µg/m3 fra 2015. 
Danmark har overholdt begge disse krav (Ellermann et al., 2022b). 

I forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv er der lagt op til en skærpelse af de nu-
værende krav for eksponeringskoncentrationen af PM2,5, og der er indført til-
svarende krav for eksponeringskoncentrationen af nitrogendioxid. 

5.1 Målsætning og reduktionskrav for eksponeringskoncen-
tration af PM2,5. 

Det nye forslag til reduktion af eksponeringskoncentrationen for PM2,5 angi-
ver, at eksponeringskoncentrationen skal falde med 25% over en tiårig peri-
ode (EU, 2022). Reduktionskravet skal gælde fra 2030 og hvert år fremover. 
Til eksempel betyder dette, at eksponeringskoncentrationen i 2030 (gennem-
snit af 2028-2030) skal være 25% lavere end målt i 2020 (gennemsnit af 2018-
2020). Reduktionskravet er gældende, indtil den gennemsnitlige ekspone-
ringskoncentration kommer i overensstemmelse med den foreslåede målsæt-
ning for eksponeringskoncentrationen, som for PM2,5 er fastlagt til 5 µg/m3 
(EU, 2022).  

Den gennemsnitlige eksponeringskoncentration kan korrigeres for det natur-
lige bidrag til PM2,5 i bybaggrund (EU, 2008), hvilket dog ikke er blevet an-
vendt ved den hidtidige indberetning af den gennemsnitlige eksponerings-
koncentration til EU. Dette er ikke blevet gjort, da det ikke var nødvendigt for 
at dokumentere overholdelse af kravene. I forbindelse med vurderingen af 
mulighederne for at overholde de skærpede krav er der imidlertid korrigeret 
for det naturlige bidrag. 
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Grundet den korte tidsfrist til udarbejdelse af dette notat har det været nød-
vendigt at lave en række antagelser for at kunne vurdere udviklingstenden-
sen frem mod 2030. Disse antagelser er beskrevet i det følgende: 

• Det naturlige bidrag til den gennemsnitlige eksponeringskoncentration er 
ikke hidtil beregnet, men ud fra modelberegninger (Ellermann et al., 
2022b) kan vi estimere det naturlige bidrag til den gennemsnitlige ekspo-
neringskoncentration til 1,5 µg/m3 som årsmiddel for 2021. Det er antaget, 
at det naturlige bidrag er konstant i perioden fra 2010 til 2040, hvilket er 
begrundet i, at de naturlige bidrag hovedsageligt stammer fra havsalt og 
plantevækst. Der vil være variation fra år til år grundet de naturlige vari-
ationer i de meteorologiske forhold, men det har ikke været muligt inden 
for rammerne af denne opgave at undersøge denne variation. 

• Ud fra måleresultaterne er der lavet en eksponentiel ekstrapolation frem i 
tiden på basis af de hidtidige målinger af den gennemsnitlige ekspone-
ringskoncentration.  

• Jensen et al. (2019) udarbejdede i 2019 en modelfremskrivning af udviklin-
gen af den gennemsnitlige eksponeringskoncentration fra 2016 til 2030. Et 
af scenarierne for udviklingen af udledningerne involverede en række nye 
tiltag og blev betegnet klimascenariet. Da der efter 2019 er blevet lavet en 
række tiltag af hensyn til begrænsning af klimaeffekterne, anses klimasce-
nariet for i store træk at være i overensstemmelse med forholdene i dag. 
Klimascenariet gav en reduktion på den gennemsnitlige eksponeringskon-
centration på omkring 22% fra 2016 til 2030 (Jensen et al., 2019). Ved at 
antage et lineært fald i perioden fra 2016 til 2030 er det estimeret, at der vil 
være et fald på omkring 15% fra 2021 til 2030. 

• Det er endvidere antaget, at det modelberegnede fald på 15% fra 2021 til 
2030 gælder for de menneskeskabte kilder, og ikke det naturlige bidrag. 
Denne antagelse betyder, at modelestimatet for udviklingen i den gennem-
snitlige eksponeringskoncentration efter korrektion for det naturlige bi-
drag kan estimeres til omkring 20%.     

 

Figur 5 viser udviklingstendensen og prognoserne for udviklingen i den gen-
nemsnitlige eksponeringskoncentration for PM2,5 både før og efter korrektion 
for det naturlige bidrag. Endvidere vises også den teoretiske kurve, som skal 
overholdes for at leve op til reduktionskravet på 25% set over 10 år gældende 
for 2030 og fremefter. Den teoretiske kurve er baseret på en jævn forbedring 
med en årlig reduktion på 2,85%. Endelig viser figuren også den forslåede 
målsætning for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration på 5 µg/m3 
(EU, 2008). Bemærk dog at målsætningen er lagt på 5,49 µg/m3 i stedet for 5. 
Dette er fordi vurdering af overholdelse af målsætningen er baseret på det 
antal decimaler, som er angivet i forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv, og når 
der afrundes til heltal, bliver der først tale om en overskridelse ved 5,5 µg/m3. 

Figur 5 viser, at den teoretiske kurve med et jævnt fald på 25% over ti år vil 
føre til overholdelse af målsætningen for den gennemsnitlige eksponerings-
koncentration i 2036, mens det vil ske i 2029 når det naturlige bidrag er fra-
trukket. Det fremgår også tydeligt, at en eksponentiel fremskrivning på basis 
af målingerne af den gennemsnitlige eksponeringskoncentration vil give en 
relativt hurtig overholdelse af målsætningen for den gennemsnitlige ekspo-
neringskoncentration. Med det naturlige bidrag forventes det i 2031 og uden 
det naturlige bidrag, så forventes det i 2026. Modelfremskrivningen med det 
naturlige bidrag viser, at målsætningen først vil overholdes efter 2040, mens 
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fratrækning af det naturlige bidrag vil føre til overholdelse af målsætningen i 
2030.  

 

Fremskrivningerne viser, at der vil kunne være vanskeligheder ved overhol-
delse af reduktionskravet, hvis der ikke korrigeres for det naturlige bidrag. 
Når det naturlige bidrag fratrækkes, så viser fremskrivningerne at målsætnin-
gen for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration vil kunne være over-
holdt senest i 2030. Reduktionskravet på 25% over ti år betyder derfor mindre 
for Danmark ud over det stiller krav om en reduktion i den gennemsnitlige 
eksponeringskoncentration i perioden frem til 2030. 

 

 
Figur 5. Udviklingstendens for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration. Øverst in-
klusiv det naturlige bidrag og nederst med det naturlige bidrag til PM2,5 fratrukket. Endvi-
dere tre fremskrivninger for perioden fra 2021 og fremefter. Den punkterede linje angiver 
den foreslåede målsætning for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration for PM2,5 
(EU, 2008). Bemærk at målsætningen er lagt på 5,49 µg/m3 i stedet for 5 µg/m3, fordi vur-
dering af overholdelse af målsætningen er baseret på det antal decimaler, som er angivet 
i forslaget til nyt luftkvalitetsdirektiv, og når der afrundes til heltal, bliver der først tale om 
en overskridelse ved 5,5 µg/m3 (EU, 2022). 
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Det skal understreges, at de ovenfor præsenterede fremskrivningerne er ud-
arbejdet på basis af en række antagelser, og at disse antagelser giver en relativt 
stor usikkerhed på fremskrivningerne. Der bør derfor snarest muligt sættes 
gang i yderligere arbejde, hvor: 

• mere opdaterede scenarier for udviklingen i udledningerne anvendes til 
nye modelberegninger af den fremtidige udvikling i den gennemsnitlige 
eksponeringskoncentration,  

• størrelsen af det naturlige bidrag dokumenteres yderligere, og  
• det undersøges, hvordan de naturlige variationer i de meteorologiske for-

hold påvirker det naturlige bidrag til PM2,5, så disse variationer kan ind-
drages i forbindelse med vurderingen af mulighed for overholdelse af krav 
i det reviderede luftkvalitetsdirektiv i Danmark.   

5.2 Målsætning og reduktionskrav for eksponeringskoncen-
tration af nitrogendioxid 

For nitrogendioxid er der foreslået helt nye krav i relation til eksponerings-
koncentrationen. Lige som for PM2,5, er der foreslået et krav om at ekspone-
ringskoncentrationen for nitrogendioxid skal falde med 25% over en tiårig pe-
riode (EU, 2022). Reduktionskravet skal gælde fra 2030 og hvert år fremover 
ind til den foreslåede målsætning for eksponeringskoncentration er nået. For 
nitrogendioxid er der foreslået en målsætning på 10 µg/m3 (EU, 2022). 

Ud fra målingerne af nitrogendioxid ved bybaggrundsmålestationerne i Kø-
benhavn, Aarhus og Aalborg (Ellermann et al., 2022b) beregnes den gennem-
snitlige eksponeringskoncentration til 9,7 µg/m3 i 2021 (gennemsnit for 2019-
2021). Dermed overholdes den foreslåede målsætning for eksponeringskon-
centrationen på 10 µg/m3 allerede i Danmark. Det betyder, at reduktionskra-
vet ikke kommer i spil i Danmark, og at kravene til eksponeringskoncentrati-
onen for nitrogendioxid kan overholdes. Denne konklusion underbygges af 
den forventede store reduktion i udledningerne af nitrogendioxid fra vejtra-
fikken i Danmark frem til 2040 (Nielsen et al., 2023). 
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