Opsamling fra Temamøde om transport og luftforurening
Hvor grønne er transportvanerne i Ørestad? Og hvordan ser luftforureningen ud på Amager? Det
var nogle af spørgsmålene som blev besvaret til ’Temamødet om transport og luftforurening i
Ørestad’ den 28. november 2019 hos Rambøll arrangereret af Miljøpunkt Amager i samarbejde
med Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC). Her blev de nyeste resultater fra en stor
transportvaneundersøgelse og luftforureningskortlægning fremlagt og diskuteret med
interesserede borgere. Hovedpunkter fra temamødet kan læses i dette notat.
Transportvaner i Ørestad og Amager Øst
Som del af en større transportvaneundersøgelse er transportvanerne for Ørestad, Nordhavn,
Vanløse, Amager Øst, Sydhavn, Gladsaxe og Solrød blevet undersøgt af ØICC i samarbejde med
Rambøll og By & Havn1. Motivationen og fokus for undersøgelsen var at undersøge, hvilke
byplansmæssige parametre der påvirker transportvaner for beboere og ansatte i virksomheder for
et byområde for at kunne sige hvor grønne byområderne egentlig er på transportformsområdet.
Med grønne transportformer menes kollektiv transport, gang og cykel. Syv byområder med
forskellige profiler blev udvalgt til undersøgelsen, herunder Ørestad og Amager Øst. De
byplanmæssige parametre der er blevet undersøgt er opdelt i byplansmæssige variabler og
beboervariabler.
De byplansmæssige variabler omfatter:
• Bebyggelsestæthed
• Afstand til Københavns centrum
• Prisniveau for parkering
• Metrobetjent områder
Mens de beboervariabler omfatter:
• Bilejerskab
• Pendlingafstand
• Indkomstniveau
• Gennemsnitsalder
Variablerne er blevet sammenholdt med data fra en transportvaneundersøgelse lavet af Danmarks
Tekniske Universitet (DTU), hvor transportvanerne (former og formål) er blevet undersøgt hver
dag året rundt i perioden 2014 – 2018.
De ovennævnte byområder er blevet sammenlignet på baggrund af deres karakteristika og valg af
transportmiddel. Og på baggrund af sammenligningen af byområderne er en vurdering af de
enkelte variablers påvirkning på transportvaner efterfølgende blevet lavet.
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Overodnet viser undersøgelsen:
• At beboere og ansatte i tæt bebyggelse og bynære områder har grønnere transportvaner
end i byområder, som har spredt bebyggelse og relativt længere afstand til Københavns
centrum.
• At metrobetjening har en positiv effekt på at dreje valg af transportmiddel i en grønnere
retning, hvilket bl.a. kommer til udtryk i Ørestad.
• At et relativt højere prisniveau for parkering regulerer valget af transportmiddel blandt
beboerne i et området op til et vist indkomstniveau.
• At valget om at anvende bil, for de der har en, også er betinget af andre faktorer end
bynærhed og indkomstniveau, herunder byområders forbindelse til motorvej.
Resultaterne for Ørestad og Amager Øst ses nedenfor efterfulgt af resultaterne for alle de
udvalgte byområder til sammenligning.

Figur 1: Resultat af de byplansmæssige variable og beboer variable samt transportmiddelvalg for beboer i
Ørestad (uddrag fra præsentation til ’Temamødet om transport og luftforurening’, ØICC 2019).
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Figur 2: Resultat af de byplansmæssige variable og beboer variable samt transportmiddelvalg for beboer i
Amager Øst (uddrag fra præsentation til ’Temamødet om transport og luftforurening’, ØICC 2019.

Figur 3: Samlede resultater af de byplansmæssige variable og beboer variable samt transportmiddelvalg for
beboer alle undersøgte byområder (uddrag fra præsentation til ´Temamødet om transport og
luftforurening’, ØICC 2019).

Den fulde rapport kan findes på ØICC’s hjemmeside: www.oicc.dk under nyheder eller findes her.
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På baggrund af præsentationen blev der bl.a. diskuteret, at der er flere parametre der kan have
indflydelse på valg af transportmiddel, som fx den tid det tager at transportere sig med de
forskellige transportmidler eller pris på forskellige transportmidler m.m. Der er flere ting der kan
spille ind, men på grund af begrænsede ressourcer har det været disse parametre, der blev
medtaget i denne undersøgelse. Det er ønsket, at der skal laves en opfølgende undersøgelse om
nogle år, hvor flere parametre medtages. Desuden blev det nævnt, hvilken mulig effekt åbningen
af metroen i Nordhavn og Sydhavn har på transportvanerne de kommende år og hvordan
indretningen/planlægningen af byen i fremtiden kan påvirke trafik/trængsel. Derudover blev de
fremtidig trafikale- og transportmæssige udfordringer, som Ørestad og Amager står overfor i takt
med, at der bliver bygget flere boliger og erhverv samt den planlagte udvidelse af lufthavnen i
Kastrup diskuteret. Især luftforurening blev anset som en udfordring og vakte bekymring blandt de
fremmødte.
Luftforurening
Luftforureningen i byen kommer fra mange forskellige kilder fx køretøjer (diesel og benzin),
energiproduktion (kul og biomasse), overflade slitage (fx dækslitage) samt konstruktionsarbejde
(maskiner, nedrivning af bygninger m.m.)2. Disse kilder udleder forskellige partikler og kemiske
stoffer, som er skadelig for mennesker og miljøet3. Partiklerne findes i forskellige former og
kemiske sammensætninger og kategoriseres efter deres størrelse (se tabel 1).
Partikler

Forkortelse

Grove partikler
Fine partikler
Ultrafine partikler

PM10
PM2.5
PM0.1

Størrelse (diameter) i
mikrometer (µ)
2,5 -10
< 2,5
< 0,1

Enhed
µ/m3
µ/m3
antal/m3

Tabel 1: Tabel over partikelbenævnelse og størrelse. 4

De grove partikler består ofte af støv fra slitage, trafik, pollen og lignende5. De fine partikler er ofte
dannet ud fra kemiske reaktioner i luften mellem forurenende gasser (som svovldioxid SO2 og
kvælstofdioxid NO2) fra motorer og brændeovne. De fine partikler kan transporteres med vinden
over længere afstande, og fjernes stort set kun fra luften når det regner eller sner. Mens de
ultrafine partikler bl.a. er sodpartikler som hovedsagligt stammer fra forbrændingen og
udstødningen fra dieselmotorer. De ultrafine partikler transporteres ikke særlig langt og det er i
høj grad lokale forhold som fx afstanden til trafikeret vej, der afgør hvor udsat man er. Af
partiklerne anses de fine og ultrafine partikler for særlig skadelige, da de kan ophobes i lunger
og/eller optages direkte i lungevævet og trænge ud i blodet6. Udendørs luftforurening er skyld i at
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ca. 4200 dansker dør for tidligt hvert år7, mens der i København dør ca. 550 personer for tidligt på
grund af luftforurening.
I Danmark har Miljøstyrelsen fastsat grænseværdier for luftforurening baseret på EU-direktiver,
mens World Health Organisation (WHO) har lavet nogle anbefalede grænseværdier for
luftforurening.
Partikler

Forkortelse
PM10

WHO
(µ/m3)
20

EU/DK
(µ/m3)
40

Grove partikler
(årsmiddelværdi)
Fine partikler
(årsmiddelværdi)

PM2.5

10

25

Tabel 2: Tabel over WHO anbefalede grænseværdier samt EU/DK’s grænseværdier for partikelforurening.

Der findes lovgivning om grænseværdier for grove og fine partiker, men pt ingen regulering af de
ultrafine partikler8 bl.a. fordi man ikke har kunnet dokumentere en nedre grænse for effekter.
Målinger af luftforureningen på Amager
Copenhagen Solutions Lab har i samarbejde med Google Street View-bil det sidste år målt
luftkvaliteten i alle Københavns gader9. Alle gader er blevet målt mindst tre gange og nogle gader
er blevet målt op til 30 gange. Måleinstrumentet måler koncentrationen af partikelforurening med
få sekunders mellemrum og måleresultatet er et estimat af medianen for koncentrationen af
partikelforurening for hver gade. Data er hovedsagligt indsamlet i dagtimerne mellem mandag –
fredag. Copenhagen Solutions Lab og Google Steet-view bilen vil forsat køre og måle luftkvaliteten
indtil marts 2020, hvorefter udvalgte lokaliteter i København vil blive undersøgt nærmere.
Læs mere om dataindsamling og metode her.
Med måleudstyret er det muligt at differentiere, hvor partikelforureningen stammer fra og der er
blevet målt på ultrafine partikler (PM0.1 ) og sod (black carbon). De ultrafine partikler kan kun
måles i øjeblikket, derefter begynder de at klumpe sammen. Måleudstyret er blevet valideret og
afviger med cirka 10 % fra Miljøstyrelsens målinger.
Den første halvdel af målingerne og dermed de foreløbige konklusioner viser, at koncentrationen
er større end andre. På kortet ses at koncentrationen er særlig stor i centrum og ved de store
indfaldsveje. Kortet viser også at der er nogle andre gader hvor koncentrationen er særlig stor.
Disse steder har Copenhagen Solutions Lab sammen med Google Street-view bilen foretaget flere
målinger for at identificere årsagen til den høje koncentration af luftforurening.
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Kort 1: Resultat af målinger for koncentrationen af ultrafine partikler på Amager10

Kort 2: Resultat af målinger for koncentrationen af sod på Amager11

Transport er den største hovedårsag til de ultrafine partikler, men i følge Copenhagen Solutions
Lab er der flere ting, der påvirker om koncentrationen er høj i nogle områder. Fx er der mindre
vind på smalle gader og dermed mindre luft at fortynde forureningen med. Derudover kan
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tilstedeværelsen af restauranter og cafeer, der bruger gas, også spille ind på
koncentrationsmængden af partikelforureningen. Desuden observerede Copenhagen Solutions
Lab, at på nogle gader kunne den høje koncentration af luftforurening forklares ved vejarbejde,
hvor der blev brugt gravemaskiner m.m. Der findes i øjeblikket ingen krav til gravemaskiner og
lignende om at de skal bruge filtre og ser man på mængden af vej/gravearbejde i København, så er
der mange steder, hvor der potentielt er høj luftforurening på grund af vej/grave/byggearbejdet i
København og på Amager. Men dette kræver en nærmere undersøgelse.
På baggrund af de foreløbige resultater har Copenhagen Solutions Lab i samarbejde med Gehl
Architects lavet et forsøgsprojektet på Vesterbro, hvor de har udpeget ´sikre ruter´ for
institutionsbørn, så de ikke transporterer sig på de mest luftforurenede gader når de går deres
daglige gang fra deres institutioner til fx legepladser. Flere forsøgsprojekter og områder skal
udpeges og her er flere områder i Områdefornyelsen Sundby i spil.

7

