Sandheden om luftforurening i København
Det siges, at luftforureningen primært kommer fra udenlandske kilder.
MEN beregninger fra DCE viser, at 90 procent af NO2 forureningen på gadeniveau i København i
myldretiden stammer fra trafikken. For partiklerne er det 65 procent, som bliver udledt fra
trafikken.
Det siges ofte, at EU's grænseværdi på 40 µg/m3 for NO2 kun er overskredet et sted i København,
nemlig på målestationen på H.C. Andersens Boulevard.
MEN der eksisterer kun to målestationer på gadeniveau.
Det vurderes, at grænseværdierne er overskredet mange steder i København. Der er tydelige
overskridelser på flere af de stærkt trafikerede gader i København. Det estimeres, at der er 1066
indikative overskridelser, hvoraf 88 steder overskrider 50 µg/m3.

Kilde: Vurdering af luft og støj, side 50

Det siges, at der ingen overskridelser er af EU's grænseværdier for partikler (PM2.5 og PM10 hhv.
25 µg/m3 og 40 µg/m3) i regionen.
MEN EU's grænseværdier er ikke så relevante ud fra et sundhedsperspektiv. Her er det mere
relevant at se på de grænseværdier, der er udarbejdet af Verdenssundhedsorganisationen WHO.
WHO’s grænseværdier er hhv. 10 µg/m3 for PM2.5 og 20 µg/m3 for PM10. Disse grænseværdier er
overskredet over hele København.

Kilde: Vurdering af luf og støj, side 54

Miljøzoner bør opdateres
Miljøzonens effekt virker ikke længere i 2020. For at nedbringe udledningen af partikler og NO2
bør miljøzoneloven derfor skærpes.
Mere ambitiøse krav om hurtig udfasning af ældre euronormer og SCRT filtre på tunge køretøjer vil
kunne bidrage positivt.
Der kan hentes inspiration i kravene fra London og forslagene om opgradering af svenske
miljøzoner. Disse repræsenterer de mest virkningsfulde miljøzoner i Europa.
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