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Ni har just hört att AQG har sänkts betydligt



Och påmints om att luftföroreningar är den 
största hälsorisken i miljön



Är det rimligt att sänka gränsvärden som 90% av 
världens befolkning är över?



Ja, om vi faktiskt vill skydda  folkhälsan

Många epidemiologiska studier senaste decenniet har 
visat effekter under det tidigare gränsvärdet



WHO skriver

• “WHO’s new Air Quality Guidelines are an evidence-based and practical 
tool for improving the quality of the air on which all life depends. I urge all 
countries and all those fighting to protect our environment to put them to 
use to reduce suffering and save lives.” (Ghebreyesus)

• “The goal of the guideline is for all countries to achieve recommended air 
quality levels. Conscious that this will be a difficult task for many countries 
and regions struggling with high air pollution levels, WHO has proposed 
interim targets to facilitate stepwise improvement in air quality and thus 
gradual, but meaningful, health benefits for the population.”

• “Almost 80% of deaths related to PM₂.₅ could be avoided in the world if 
the current air pollution levels were reduced to those proposed in the 
updated guideline”

• “It was based on evidence obtained from six systematic reviews that 
considered more than 500 papers”



• AQG 2005 baserades främst på studier från Nordamerika och Europa. Nu 
finns fler från ffa Asien. Effekterna är överlag likartade.

• Exponeringsdata i epidemiologiska studier har förbättrats med bl a finare 
geografisk upplösning vilket bör ge mer precisa estimat

• Väldigt stora epidemiologiska multi-centerstudier har tillkommit, liksom 
omfattande meta-analyser av publicerade studier

• Det finns nu evidens för många fler effekter bl a betydelse för uppkomst av 
astma, diabetes, neurokognitiva sjukdomar och graviditetspåverkan

(Bertil Forsberg)

2005->2021



• Bedömningen baseras på ett fåtal luftförorening-hälsoeffekt-par 
(död+akutbesök/inläggningar), och på epidemiologiska studier
– Ej kombinationseffekter, toxikologi eller experiment

• Enligt WHO inte troligt att inkluderande av fler typer av hälsoeffekter 
skulle givit andra AQG

• För EC/BC, UFP och ökensand ges bara en del råd 
• Är frågan om kausaliteten för NO2 avgjord?
• Slutsatserna om avsaknad av stöd för tröskelnivåer och observerat 

brantare samband vid låga nivåer är ett starkt argument för sänkta nivåer
• Observerat brantare samband vid låga nivåer gör att WHO sannolikt 

underskattar möjliga hälsovinster närmast AQG

Kommentarer



Sammanvägda resultat publiceras i översikter: 
PM2.5 - mortalitet 8% per 10 µg/m3



Ljungman 2019: samband mellan BC (sot) 
och stroke.
Sommar-Nilsson 2021: samband mellan 
PM10 och BC och dödlighet, hjärtkärlsjd 
snarare än lungsjd.

Samband ses vid låga nivåer

Samband mellan luftföroreningar och 
ischemisk hjärtsjukdom (A och B) och 
stroke (C och D), Stockfelt et al 2017



Långtids luftföroreningar och död -
ELAPSE

2021-12-07 11

Strak et al. BMJ 2021;374:n1904 | the bmj

Från Petter Ljungman 

Samband ses vid låga nivåer



Starkare samband per µg vid låga nivåer - död

Strak et al. BMJ 2021;374:n1904 | the bmj 



2021-12-07 Namn Efternamn 13

Wolf et al. Lancet Planet Health 2021; 5: e620–32 

Starkare samband per µg vid låga nivåer - stroke



2021-12-07 Namn Efternamn 14

Samband PM2.5-lungcancer kvarstår vid låga nivåer

Hvitfeldt et al Environment International 2021



• Studier i Stockholm och Skåne har 
visat samband mellan 
luftföroreningar och låg födelsevikt, 
förtida födsel, samt 
graviditetsdiabetes.

• Även här större effekt per mikrogram 
vid låga nivåer.

OR för låg födelsevikt per 5 µg/m3 PM2.5 
i studier vid olika halter 

Pedersen et al 2013

15 µg/m3

20 µg/m3

None

25 µg/m3

(EU standard)

Starkare samband per µg vid låga nivåer -
födelseutfall



Fler kommentarer

• Luftföroreningar är fortfarande största hälsorisken i miljön
• Inga tecken på att vi hittar en “säker nivå” för luftföroreningar

– “How low can we go?” GBD TMREL 2.4 µg/m3 PM2.5
• En stor del av sjukdomsbördan är vid låga exponeringsnivåer
• Brantare ER vid låga nivåer gör att den andelen är större ”än väntat”

– Allt viktigare att utesluta felkällor
• Åtgärder i vår miljö förväntas fortfarande göra stor nytta
• Det mesta baseras fortfarande på totala PM2.5-halter
• Studier vid låga exponeringsnivåer, som i Sverige, har haft betydelse
• Vi fortsätter studera luft och hälsa i tex SCAPIS-miljö
• WHOs nya AQG är bra för folkhälsan – om vi följer dem


	WHO:s nya Air Quality Guidelines är bra för folkhälsan �
	Ni har just hört att AQG har sänkts betydligt
	Och påmints om att luftföroreningar är den största hälsorisken i miljön
	Är det rimligt att sänka gränsvärden som 90% av världens befolkning är över?
	Ja, om vi faktiskt vill skydda  folkhälsan�
	WHO skriver
	2005->2021
	Kommentarer
	Sammanvägda resultat publiceras i översikter: �PM2.5 - mortalitet 8% per 10 µg/m3
	Bildnummer 10
	Långtids luftföroreningar och död - ELAPSE
	Starkare samband per µg vid låga nivåer - död
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Fler kommentarer

