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• Svevestøv (PM10, PM2,5, PM0,1, grovfraksjon 
og finfraksjon) 

– Forbrenningspartikler 

– Svart karbon 

– Slitasjepartikler 

– Langtransporterte partikler 

• Nitrogenoksider (NOx, NO og NO2) 

• Polysykliske aromatiske hydrokarboner 
(PAH) 

• Metaller 

• Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

• Karbonmonoksid (CO) 

• Ozon 

• Svoveldioksid 

 

Byluft 

Hvilke komponenter i luftforurensningen kan gi 

helseeffekter? 



Svevestøv er en kompleks blanding  
 

• Partikler av ulik størrelse og sammensetning 
• Partikler fra ulike forbrenningsprosesser fra 

eksos (diesel, biodiesel, bensin), vedfyring  

• Slitasjepartikler fra vegstøv, bremser, dekk 

 

• På partiklene flere hundre ulike komponenter   
• Metaller  

• Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) 

• Bakterielle komponenter (endotoksiner) 

• Flyktige organiske stoffer (VOC) 

• Pollenproteiner 

• Sulfat- og nitratsalter 

• Persistente organiske forbindelser 
  

Partiklene i lungeblærene kan forbli i luftveiene i  

lengre tid (måneder) 

 



Rangering av risikofaktorer for død (globalt) 

HEI 2017 



Sykdomsbyrde i Norge, 2013  

FHI-rapport 2016:1 

Nye beregninger i GBD (2015) anslår at 1400 dør for tidlig i Norge tilskrevet PM2,5 



Beregninger for Oslo 

• FHIs estimater viser at luftforurensning (PM2,5) i 

Oslo bidrar med 185 for tidlige dødsfall og 2 674 

helsetapsjusterte leveår (DALYs) per år 

• For tidlig død dominerer total sykdomsbyrde 

• Omlag 46 000 personer er sterkt plaget av 

luftforurensning i Oslo 

• Estimatene er beheftet med mye usikkerhet 

– Flere nivåer (eksponering, risikoestimater, 

helsetapsvekter, helsedata)  

• Sykdomsbyrdeestimater presentert fra ulike typer 

fagmiljøer spriker (300-1900 for tidlig død i Norge 

hvert år).  

– Valg av terskel for effekt er avgjørende 

– Usikkerhet mht. til virkninger ved lave nivåer  

 

 

 



Vitenskapelig grunnlag 

-publiserte artikler og rapporter 

• Befolkningsstudier 

– Kortidseksponering (episoder) 

– Langtidseksponering 

 

• Eksperimentelle studier 

    In vivo 

 

  In vitro 

 



Befolkningsstudier 

En rekke befolkningsstudier fra de siste 25 

årene har vist en sammenheng mellom 

forholdsvis lave nivåer av svevestøv/ 

luftforurensning og forskjellige helseeffekter, 

både etter kortidseksponering og 

langtidseksponering 



Sammenhenger mellom svevstøvnivåer og forekomst av 

dødsfall også ved lave nivåer 

Shi et al. (2016) EHP 124, 46 Schwartz et al. (2002) EHP 110, 1025 



Hvilke helseeffekter av luftforurensning/ 

svevestøv er rapportert? 

Effekter i luftveiene 
 

• Sykehusinnleggelse og dødelighet av 
luftveissykdommer 

• Forverring av astma 

• Forverring av lungebetennelse og andre 
infeksjoner i luftveiene 

• Forverring av KOLS/ fibrose 

• Lungekreft 

• Nedsatt lungefunksjonsutvikling hos barn 



Hvilke helseeffekter ? (forts) 

• Effekter via hjertekarsystemet 
– Forverring av hjertekarlidelser  

• Aterosklerose 

• Hjerteinfarkt 

• Hjertesvikt 

– Dødelighet som skyldes slike hjertekarlidelser 

 
• Effekter på arvematerialet 

– Lungekreft 

– Leukemi 

– Arvelige forandringer 

 

 



Hvilke helseeffekter? (forts) 

• Effekter i sentralnervesystemet 
– Slag 

– Betennelsesresponser 

– Synlige endringer i hjernevev 

– Forstyrret psykososial utvikling hos barn 
• Autisme 

• ADHD 

– Demens/Alzheimer 

– Parkinson 

• Metabolsk syndrom 

– Utvikling av metabolsk syndrom 

• Fedme 

• Diabetes 

– Forverring av sykdom hos personer med metabolsk syndrom 

 

 



Sårbare befolkningsgrupper 
• Svært store individuelle forskjeller på følsomhet av 

partikler og annen luftforurensning 

• Personer med luftveissykdommer (KOLS, astma, 

lungekreft) 

• Personer med hjertekarsykdom (hjerteinfarkt) 

• Diabetikere  

• Fedme 

• Barn 

– Nedsatt lungeutvikling 

– Forstyrret psykososialutvikling 

– Økt sykdom som bronkitt og astmaanfall 

– Infeksjoner   

• Lav sosioøkonomisk status 



• Personer med lungesykdommer 

har større avsetning av svevestøv 

i luftveiene enn friske 

 

• Barn og spesielt spebarn har 

større avsetning av svevestøv 

enn voksne. Dessuten er luftveier 

og nervesystemet under utvikling 

 

• Stor fysisk aktivitet – større 

innåndingsvolum og ofte dypere 

inhalering – større avsetning  

 

   

Hvorfor er noen mer sårbare enn andre? 



Hvordan kan svevestøvet utløse så mange 

forskjellige typer helseeffekter? 

• Betennelsesreaksjoner er viktig for utvikling av 

sykdom og synes sentralt for helseeffekter av 

svevestøv  

• Svevestøv kan føre til skader på arvematerialet 

(DNA)  

• Dessuten føre til epigenetiske forandringer, som kan 

ha stor betydning for regulering av proteinsyntese 



Hvordan kan svevestøvet utløse helseeffekter i 

andre organer enn lunge? 

• Kan de minste partiklene passerer over 

til sirkulasjonen og dermed andre 

organer som hjerte, hjerne og fettvev? 

• Komponenter på svevestøvet som PAH 

og metaller kan overføres til 

sirkulasjonen 

• Eksponering for svevestøv kan føre til 

betennelse i luftveiene, som så kan 

forårsake effekter i andre organer 

• Nyere studier kan tyde på at andre 

biologiske mediatorer (som oksyderte 

proteiner/ lipider, mikrovesikler), enn de 

tradisjonelle betennelsesmarkørene, fra 

lunge kan bidra til helseeffekter 

 



Hvilke partikkel-parameter er best 

korrelert med helseeffekter? 

• I dag måles massen av PM2,5 og PM10 

• Ville andre PM parametere vært bedre? 

• Betydning av andre størrelsesfraksjoner, som de 

ultrafine? 

• Betydning av forskjellige kilder 

(vedfyringspartikler vs trafikk)? 

• Bidrar forbrenningspartikler og veistøv like mye til 

helseeffekter? 
 

Dette er spørsmål vi ønsker å belyse ved vår 

avdeling 

 

 



ESCAPE (European Study of Cohorts for Air 

Pollution Effects) 

Nivåene av luftforurensning i Oslo varierte mye. Enkelte områder hadde 

nivåer tilsvarende høyt forurensede byer i Europa, mens andre områder 

hadde mye lavere nivåer 



ESCAPE: Helseeffekter ved nivåer under 

grenseverdier for langvarig eksponering  

• Helseeffekter hos barn 

– Lungebetennelse hos små barn 

– Nedsatt fødselsvekt  

• Helseeffekter hos voksne 

– Økt dødelighet (PM2,5) 

– Hjerneblødning, mest for de over 60 år (spesielt PM2,5) 

– Reduksjon av lungefunksjon, spesielt de overvektige (PM10)  

– Karsykdommer, eks. hjerteinfarkt (PM) 

– Lungekreft (PM) 

 

 

 

 

 

 

Til nå (2013- ) er det kommet over 30 publikasjoner om helseeffekter av 

luftforurensning i Europa og det kommer stadig flere. Blant disse er det også 

studier som ikke viser sammenheng med enkelte helseeffekter 



Store forskjeller i biologisk respons mellom 

ulike steintyper 

Feltspatrike partikler har lavt pro-inflammatorisk potential. (A) Lineær regresjon og 

korrelasjonsanalyse av feltspatinnhold (plagioklas and K-feltspat) versus evnen til å indusere 

cytokin frigjøring (MIP-2) av 18 steinpartikler i primære lunge celler. (B) IL-8 frigjøring fra en 

human epithelial lunge cellelinje etter eksponering for mylonitt and feltspat, og en innsamlet PM 

prøve fra tunnel med mylonitt i veidekke. (C) Antall betennelsesceller (neutrofiler) i rottelunger 

etter  instillering av partikler med mylonitt eller feltspat   

Schwarze et al. (2007) Inhal. Toxicol. 19 Suppl 1, 17 



“Preventive measures to reduce the adverse 

health impact of traffic-related air pollution”  

 
• Nystartet NFR prosjekt, som involverer 

samarbeid med Trondheim kommune, Statens 

vegvesen, St. Olavs hospital og NTNU 

• Eksponering av friske frivillige ved bruk av 

feltspat og mylonitt i veidekke, og vurdering av 

helseeffekter 

• Betydning av veivask og piggdekkbruk for 

helseeffekter 

• Erstatte konvensjonell diesel med biodiesel og 

studere akutte effekter i rotter 

• Bruk av filterteknologi og effekt på rotter 

  



Kan luftforurensning føre til utvikling av 

sykdom? 

• Godt dokumentert at luftforurensning fører 

til forverring av luftveis- og 

hjertekarsykdom 

• Flere nyere studier tyder på at 

luftforurensning kan føre til utvikling av 

sykdommer/lidelser som aterosklerose og 

fedme 



PM2,5 – hjerte/kar effekter ved lave konsentrasjoner i 

mus: Økt plakkdannelse i aorta (aterosklerose) 

  

Sun et al., 2005; JAMA 294 (23): 3003 

 

• Økt plakkdannelse ved eksponering for PM2,5 

 

• Dyr som har gått på fett-rik diett mer følsomme 

for PM2,5 

 

PM2,5 (CAPs) i 6 timer, 5 dager i 

uka, 6 måneder gjennomsnitts-

konsentrasjon 85 μg/m3 -

normalisert til 15 μg/m3  over hele 

perioden 

Kontroll   PM2,5  Kontroll   PM2,5 



  

Luftforurensning og fedme 

    

• Gravide rotter utsatt for Beijing luft var 

signifikant tyngre enn kontrolldyrene  

• Avkom til rotter som ble utsatt for 

Beijing luft ble fete 

• Avkom  til rotter i bur med partikkelfilter 

ble ikke det   

 

Fedme, metabolismeforstyrrelse 

FASEB J. (2016) 30  



Pågående og fremtidige 

forskningsprosjekter ved FHI 
• Inflammation by Mixtures - Exploring the fundamentals of 

proinflammatory responses by complex combustion-derived pollutants 

(InflaMix) 

• Green fuels and human health - toxicity of engine emissions from 

1st and 2nd generation biodiesel fuels (FuelHealth) 

• Low levels of air pollution and associations with health 

outcomes (asthma, birth outcomes, mortality). Cohorts: HUBRO 

(Oslo, mortality); MoBa  (Norway; birth outcomes, asthma). Joint 

Nordic population study (NordicWelfAir) 

• Preventive measures to reduce the adverse health impact of 

traffic-related air pollution (PrevenTAP) 

• Particulate matter (PM) and lung- and neurodevelopment in 

children: An epidemiological and experimental approach to support 

causality (DeveloPMent), sendt NFR sist uke 

• Novel pathways to dementia: the impact of traffic-related exposures 

through midlife (NEUROPATH), sendt NFR sist uke 

 



• Grenseverdier for tiltak 

(Forurensningsforskriften), nivåene ble 

revidert 1. januar 2016  

• Helsebaserte Nasjonale mål for 

luftforurensning (to luftkvalitetskriterier er 

valgt) 

• Luftkvalitetskriterier (FHI og Miljødir), 

2013/2015  

• WHOs retningslinjer, skal revideres 

”Regelverket” for luftforurensning  

Mange ulike komponenter gir en rekke forskjellige 

verdier med ulike midlingstider (fra 15 min – ett år) 



Grenseverdier for lokal luftkvalitet 

• Inngår i ”Forskrift om begrensning av 

forurensning (Forurensningsforskriften), 

Kap. 7. Lokal luftkvalitet 

• Omfatter: svevestøv (PM10, PM2,5), SO2,  

CO, benzen, NO2, Pb, Cd, Ni, Hg og B(a)P 

• Angitt grenser for tiltak, antall tillatte 

overskridelser. Basert på EU-direktivene om 

utendørs luftkvalitet. De norske verdiene ble 

revidert (og skjerpet) 1. januar 2016.  

• I tillegg til helse er også praktiske og 

økonomiske hensyn tatt 



Luftkvalitetskriteriene 

• Basert på eksisterende 
kunnskap om uønskede 
helseeffekter   

• Satt så lavt at de aller fleste 
kan utsettes for disse nivåene 
uten at det oppstår 
skadevirkninger på helse 
(forårsaker minimal 
helserisiko) 

• Ikke økonomiske, 
administrative eller tekniske 
hensyn 

• Lavere enn de fleste 
grenseverdiene 

 

 



Varsling av luftforurensning 

• Varslingsklasser 

• Helsevirkninger 

• Helseråd 



Helsevirkninger og helseråd for PM og NO2 

www.luftkvalitet.info 



Konklusjon 

• Lufta vi puster inn kan være skadelig for enkelte, som 

personer med luftveis- og hjertekarsykdommer 

• Mer usikkert om friske kan utvikle sykdom som følge av 

luftforurensning  

• Spesielt er svevestøv, både PM10 og PM2,5 godt 

dokumentert å gi helseskade etter kortvarig og langvarig 

eksponering 

• Ultrafine partikler og grov fraksjonen bidrar sannsynligvis 

til helseskade, men her er effektene dårligere dokumentert 

• Svevestøv kommer fra ulike kilder og kan være en 

kompleks blanding av mange forskjellige komponenter. I 

hvilke omfang de ulike komponentene bidrar til 

helseeffektene er fremdeles uklart 

• Mange luftforurensningskomponenter utløser de samme 

helseeffektene, og virker trolig sammen. Men her er det 

lite kunnskap  

 


