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Vores arbejde med luftkvalitet 

• Jeg har undervist 18 år på Danmarks Tekniske Universitet 
med speciale i luftforurening/helbredsskader. 
 

• Jeg arbejder med luftforurening fra skibe, brændefyring, 
vejtrafik, entreprenørmaskiner, stearinlys m.v. 
 

• Forurening af udeluften, indeklimaet og arbejdsmiljøet.   
 

• Arbejder mest internationalt i FN og EU regi, men også i 
en række medlemsstater (incl. Danmark), og i helt andre 
dele af verden; Mexico, Grønland, Island m.v. 
 

• Politisk rådgivning, ekspertgrupper, måleprojekter m.v. 

 



Ny ekspertgruppe 

Københavns kommunes ekspertgruppe for luftforurening: 

• Statens Institut for Folkesundhed  

• Rådet for Grøn Omstilling 

• Kræftens Bekæmpelse 

• Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

• Danmarks Tekniske Universitet 

• DCE ved Aarhus Universitet 
 

• Ny opdateret rapport om luftforurening og helbredsskader 
i København i løbet af marts.  



Brændeovne er hyggelige 

• Præcis ligesom rygning er hyggeligt … men de tilknyttede 
skader på folkesundheden og klimaet hører ikke hjemme 
i et moderne samfund.  
 

• Hvis cigaretter og brændeovne blev opfundet i dag, så 
var de aldrig blevet tilladt.  
 

• Fremtidens grønne samfund er røgfrit - det gælder både 
boligopvarmning, transport og andre områder. 
 

• Vi skal have røgfri boligområder ligesom vi har røgfri fly. 
Man skal med sindsro kunne stille barnevognen i haven.  



Helbredsskader af brænderøg 

Brænderøg øger risikoen for: 
 

• Hjertekarsygdomme, blodpropper og derved tidlig død. 
 

• Luftvejslidelser: Astma, bronkitis og rygerlunger. 
 

• Kræft: Kræftfremkaldende på højeste niveau (WHO). 
 

• Nedsat intelligens og lungekapacitet hos børn. 
 

• Sygedage og B-dage. 
 

• Mistanke: Alzheimers demens, Parkinsons sygdom m.v. 

 REF se originalkilder hos: https://woodsmokepollution.org/references.html   
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Bred enighed om helbredsskader 

”Partiklerne er sundhedsskadelige, fordi 
de afsættes i lungerne, hvorfra de 
forvolder eller forværre alt fra KOL, 
kræft, astma og hjertekar-sygdomme.”  
Professor Steffen Loft, Institut for 
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 

Ingeniøren 19 jan. 2018 



Brænderøg i København 

• I København er meget lidt brændefyring, og brændeovne dækker 
derfor ca. 0,4 % af energiforbruget i byen. (DCE, 2017) 
 

• Men brænderøg står for 30 % af partikeludledningen. (DCE, 2017) 
 

• De kun 16.000 brændeovne i København udleder lige så mange 
fine partikler i en fyringssæson, som al vejtrafikken i København 
udleder på et helt år. (DCE, 2017) 
 

• Ved at erstatte lidt brændefyring med isolering og fjernvarme kan 
partikeludledningen altså reduceres lige, så meget som ved at 
forbyde alle biler i byen året rundt …   
 

• Men derfor skal vi selvfølgelig forsat fokusere på forureningen fra 
trafikken … og forurening fra omegnskommuner og udlandet  

REF: DCE, 2017, Videnskabelig rapport nr. 217, Aarhus Universitet 



Helbredsskader i København  

• De 16.000 brændeovne i København udleder ca. 95 ton fine 
partikler og 18 tons NOx til udeluften hvert år. (DCE, 2017)  
 

• Helbredsomkostningen er ca. 175 mio. kr årligt. (DCE, 2019)  
 

• En gennemsnitlig ejer af en brændeovn i København 
forårsager således helbredsskader for 11.000 kr årligt hos 
medborgerne. Dertil skader fra røgens andre bestanddele 
og egne helbredsskader fra indendørs luftforurening. 
 

• Er disse skader acceptable i en moderne by, hvor brænde 
uden videre kan erstattes af miljørigtige alternativer ? 

     REF:  DCE, 2017, Videnskabelig rapport nr. 217, Aarhus Universitet 
               DCE 2019, Miljøøkonomiske beregningspriser 3.0, Aarhus Universitet 



Indeklimaforurening 

Samme niveau som boliger 
med stearinlys og rygning 

REF: DØR-målinger, men se: SBI, 2012, Boligopvarmning ved brændefyring  



Partikeludledning 

Reduktion ≥ 99 % 

Gamle brændeovne forurener 4-5 gange mere 

Forbydes i byens nye miljøzoner 

2 g partikler 
pr. kg træ i 

laboratoriet 



Hvad med klimaet 

• Klimabelastningen fra brændeovne er nogenlunde som fra et 
oliefyr grundet sodpartiklernes opvarmende effekt. (DCE, 2018) 
 

• Brændeovne udleder ca. 300 kg CO2-ækv. pr. MWh. 

• Fjernvarme fra HOFOR udleder ca. 80 kg CO2-ækv. pr. MWh. 

• Brændeovne bidrager derved absolut mest til global opvarmning. 
 

• IPCC’s GWP for sod er 900 over 100 år (kg CO2-ækv pr. kg sod). 
Denne er brugt i beregningerne ovenfor. Men IPCC har også en 
GWP for sod som er 3.200 over 20 år. Så vil brændeovne bidrage  
over 10 gange mere til global opvarmning end fjernvarme/MWh. 
 

• Og her er så endda antaget at træ er CO2-neutralt … 

 

 
REF: DCE, 2018, Videnskabelig rapport nr. 268, Aarhus Universitet (s. 71-72) 



 

Forureningen er ikke faldet i 30 år 

REF: Miljøstyrelsen, 2019: Nationale program for reduktion af luftforurening 

Forureningen fra 
brændefyring er ikke 
faldet de sidste 30 år 
og står for 65 % af 
partikeludledningen, 
mens forureningen 
fra vejtrafik er faldet 
65 % siden 1990. 

Brændefyring 

Vejtrafik 

Total 



DK kan ikke opfylde vores  
EU-forpligtelser grundet brænderøg 

Reductions (%) since 2005 

Reductions commitments (%) 

REF: Miljøstyrelsen, 2019: Nationale program for reduktion af luftforurening 



Løsninger i København 

• Tekniske løsninger: 

    - Isolering og fjernvarme. 

    - Gasbrændeovne og elbrændeovne til hygge. 

    - Røggasrensning til brændeovne (som vejtrafik m.v).  
 

• Politiske tiltag (kræver lovændring): 

    - Forbud mod brændeovne uden effektiv røggasrensning. 

    - Afgifter på brændefyring uden effektiv røggasrensning. 

    (- Ordning til permanent skrotning af brændeovne). 

 



 
Massiv forurening selv ved ”usynlig” røg 

Konklusion: 

Fyring under optimale fyringsforhold 
i en miljømærket ovn forurener mere 
end måleudstyrets øvre målegrænse 
– til sammenligning ses forurening fra 
en ny lastbil med filter. 

Øverst: Før målingerne.  
 

Nederst: Efter 1 times måling.  



Anbefalelsesværdig læsning 

Rapporter fra landets førende forskere, der dokumenterer 
brændefyring som et stort og dyrt helbredsproblem, der 
kan give væsentlig indeklimaforurening, og som bidrager 
markant til global opvarmning. 

2016 



Mere viden 

Læs mere om vores arbejde for røgfri boligområder: 
 

https://rgo.dk/vi-arbejder-for/forurening-fra-
braendefyring/  
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