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Luftföroreningar från lokala källor ger hälsoeffekter 

• Korttidseffekter 
– Sjukhusinläggning för luftvägssjukdom (Stockholm) 
– Sjukhusinläggning för hjärtkärlsjukdom (Stockholm) 
– Ökad känslighet för pollen (Stockholm) 

• Långtidseffekter 
– Försämrad lungfunktionsutveckling (Stockholm) 
– Lungcancer (Stockholm, Oslo) 
– För tidig död (Holland, Oslo) 
– Plötslig hjärtdöd (Stockholm) 

• Viktiga lokala källor: 
– Avgaser, vägslitage, fordonsslitage, vedrök 

 

Lungfunktion och skolbussar med olika avgasreningar 
• 275 skolbarn, ca 54% med astma i 2005-2009 Seattle 
• 188 skolbussar, 587 resor (3 223 observationer) i medeltal a 6 resor 

per barn 
• Mätningar i bussen, fasta mätstationer och elhybridbil framför 

bussen med öppet fönster 
• Lungfunktion på skolan vid ankomst 

DOC = Oxiderande katalysator 
ULSD = Lågsvavlig diesel 
CCV = Vevhusventilation 
B20 = Biodiesel 
 

Adar SD et al 2015 Am J Resp Crit Care Med 
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Do you have an unreasonable fear of 
enclosed spaces such as shops, 
elevators, etc? 
Are you scared of heights?  
Do you feel panicky in crowds?  
Do you find yourself worrying about 
getting some incurable illness?  
Do you dislike going out alone?  
Do you feel uneasy traveling on 
buses or trains even if they are not 
crowded?  
Do you feel more relaxed indoors?  
Do you worry unduly when relatives 
are late coming home? 

Biokemiskt inducerad 
inflammation i råtta 
(xantin+xantinoxidas) 
Salim et al 2010  

  Tid i mitten            På bakbenen       Tid i ljuset 

Långtidsexponering för PM2.5 och risk för hjärnatrofi och 
tyst hjärninfarkt 
• Ca 900 deltagare Framingham Heart 

Study, Nordöstra USA 

• Ingen känd demens eller stroke 

• Magnetkameraundersökning av hjärnan 

• Satellitberäkning av PM2.5 exponering 
 

Wilker et al 2015, Stroke, in press  

Långtidsexponering för PM2.5 och risk för hjärnatrofi och 
tyst hjärninfarkt 
• Per 2 μg/m³ ökning av PM2.5 

årsmedelvärde 

• Minskad hjärnvolym:  

 −0,32% (95% CI; −0,59; −0,05)  

• Ökad risk för tyst hjärninfarkt: 

 OR 1,46 (95% CI; 1,10; 1,94)  

 

Wilker et al 2015, Stroke, in press  

Läsa mer 

• Översiktligt om luftföroreningar och hälsoeffekter: 

 Miljöhälsorapporterna, se ki.se/imm/miljohalsorapportering 

 

• Detaljerade kunskapssammanställningar från WHO, se WHO.int 

 Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP project: 
 final technical report 

 Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project. Recommendations 
 for concentration–response functions for cost–benefit analysis of 
 particulate matter, ozone and nitrogen dioxide 

 

 


