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Fossilbränslesamhällets 
hälsokonsekvenser

• I stort sett alla är exponerade för 
luftföroreningarna
• Partiklar, kolväten, NOx, SO2…
• Kända företeelser 
– konsekvenser underskattas

• Normer och gränsvärden ger inte skydd
• 40% av elproduktionen från kol – 
klimateffekter på hälsan
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Det saknas inte kunskap 
om hälsoeffekterna

Översikter och 
rekommendationer 

eser
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Perspektiv på 
partikelproblemet

CAFE:s modellberäkningar 
beräknar 350 000 förtida 
dödsfall i Europa/år
Upp till 3 år kortare 
livslängd
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Perspektiv på 
partikelproblemet

Den svenska studien 
bygger mest på mätdata0-10 mån livslängdsförlust i Sverige

Totalt för Sverige ca 3500 förtida 
dödsfall/år pga regional halt
och 1800/år pga lokalt tillskott

Sannolikt en underskattning
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De akuta effekterna har 
länge varit kända

Londonsmogen 
1952
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Långtidseffekter i 
kohortstudier viktigast

Urban bakgrundshalt av 
PM2.5 påverkar 

mortaliteten
(Six cities study, USA)
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ACS kohorten i USA

ACS resultat om urban 
bakgrundshalt av PM2.5 
och dödlighet har blivit 

“normen” vid 
konsekvensberäkningar

linjärt 6 % 
per 10 µg/m3

range 9-34 µg/m3

500 000 personer
151 orter
> 16 års uppföljning

linjärt 14 % per 
10 µg/m3

linjärt 9 % per 
10 µg/m3

ns
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Inte heller för akuta 
effekter ses tröskeleffekter

Ur luftvårdssynvinkel är det viktigt 
att det inte påvisas några 
tröskelnivåer för lång- och 
korttidshalternas inverkan på 
mortalitet och morbiditet

Inläggningar för hjärtsjukdom
(Från 
APHEA2)



Luftföroreningarnas många effekter
• Uppkomst av luftvägssjukdom/allergi (PM, ozon)
• Uppkomst av kranskärlssjukdom (PM)
• Uppkomst av lungcancer (kolväten, PM) 
• Försämring av hjärt- och lungsjuka (PM, ozon)
• Förtida död (hjärt-, lung- och cancersjukdom)
• Påverkan på lungtillväxt och funktion (PM, ozon)
• Påverkan på foster/gravida (CO, PM, ozon)



Direkta hälsovinster av klimatpolicy
• Lägre CO2-utsläpp från kol, olja och gas: -15% 

(-10% utvecklingsländer)
• Minskar nivån av primära och sekundära partiklar
• -700 000 förtida dödsfall/år 
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PM-normer sätts högre än 
WHO rekommenderar



Centrala Paris augusti 2003

Källa: Bildbyrå?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Frankrike; Media skrev om skammen som landet fick utstå då de lät de äldre dö så här, om behovet av ett vård för anhöriga och om behovet att vara förberedda i framtiden. Tråkigt nog så är det inte första gången, bl.a. utspelade sig något liknande runt värmeböljan i Chicago 1995 då 740 personer avled. Lärdomen är att vi bör ta hotet om värmeböljor på allvar.  



Vad händer när det blir ännu varmare? 

• Det är svårt att bestämma vad en mer ”extrem” värmebölja i 
Sverige skulle ha för effekter eftersom en sådan prediktion ligger 
utanför de observationer vi har.

?
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Ozonproblemet påverkas 
av emissioner och klimat

Skattad effekten av ozon på antal 
dödsfall i Stockholm

Beräkningar för ozon 
och antal dödsfall i 
Sverige:     ~
pga>60   1100 år
pga>80    400  år

Dose Response between l01o31h and Daily Deaths

l01o31h (ug/m3)
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Tack för uppmärksamheten!
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