2003

APHEIS

Air Pollution and
Health : A European
Information System

Hälsokonsekvenser av partikulära luftföroreningar i 26 europeiska städer
- svenska resultat

Vad är APHEIS?
APHEIS är ett epidemiologiskt övervakningssystem vars syfte är att fortlöpande
tillhandahålla information om luftföroreningars konsekvenser för folkhälsan i Europa,
anpassad efter behoven hos de tre huvudsakliga målgrupperna: beslutsfattare, miljö- och
hälsoskyddssektorn samt allmänheten.
APHEIS, står för Air Pollution and Health: A European Information System, och finansieras
hittills gemensamt av EU (Pollution Related Diseases Programme of DG SANCO of the
European Commission) samt av de deltagande parterna. I Sverige har Naturvårdsverket
bidragit via miljöövervakningsanslaget. Mer om APHEIS uppbyggnad och syfte finns att läsa
på www.apheis.net, samt i en svensk folder om projektet.
Den första egentliga resultatrapporten från APHEIS som kom hösten 2002 berör möjliga
hälsovinster av sänkta partikelhalter, Health Impact Assessment of Air Pollution In 26
European Cities, och omfattar beräkningar bland annat för storstadsområdena Stockholm
och Göteborg. Här presenteras de svenska resultaten från ovan nämnda rapport.

Kort om APHEIS metodik
APHEIS första konsekvensberäkningar är delvis inriktade på scenarios som bygger på EU:s
partikeldirektiv (1999/30/EC). Metodiken för beräkningarna har utvecklats i samråd med
WHO:s experter1. Utifrån rådande halter av PM10 (en indikator för halten av partiklar mindre
än 10 mikrometer i aerodynamisk diameter) i städernas luft samt data om befolkningen och
dess antal dödsfall och sjukhusfall, har beräknats hur många fall som skulle kunna undvikas
genom vissa sänkningar av föroreningshalten. Detaljerna beskrivs utförligt i huvudrapporten.
Underlaget om föroreningarnas kortsiktiga betydelse för antalet dödsfall2 och vissa typer av
sjukhusfall3 4 har hämtats från europeisk forskning där svenska forskare och resultat för
Stockholm har ingått. Beträffande dödlighet, så har med sådana europiska resultat visats att
luftföroreningarnas betydelse blir större ju längre exponering bakåt i tiden som beaktas5. För
att få en bra bild av långtidseffekten har det varit nödvändigt att bygga på resultat från USA,
som dock redan tidigare tillämpats vid liknande beräkningar av konsekvenser i Europa6.
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Stockholm
1 Bakgrund
Studieområdet Stockholm utgörs i undersökningen av 41 församlingar med ett sammanlagt
invånarantal på 1,16 miljoner personer, varav 15,6 % äldre än 65 år. Befolkningen har ökat
över åren, området hade 1 021 000 invånare 1988. Stockholms län har en total befolkning på
cirka 1,8 miljoner människor. Stockholm har med sitt läge nära Östersjökusten ett
halvkontinentalt klimat. Stockholm ligger på och vid vatten, och 13 % av ytan utgörs av sjö
eller hav. Medeltemperaturen under vinterhalvåret, oktober-mars, är ungefär 2ºC och
medeltemperaturen under sommarhalvåret är ca 13ºC. Medelvärdet för temperaturen räknat
över hela år är 7.2ºC (1984-1999), och årsmedelvärdet för luftfuktigheten är 73 %. Den
genomsnittliga vindhastigheten är 3.5 m/s (1984-1999) och nederbörden ligger i genomsnitt
på 539 mm (1961-1990).

2 Luftföroreningskällor
Den huvudsakliga partikelkällan i centrala Stockholm är fordonstrafiken. Lokala källor
genererar uppskattningsvis en tredjedel av den urbana bakgrundskoncentrationen av PM10,
och bidraget är mest markant i gatunivå under våren. I vissa bostadsområden kan vedeldning
vara en betydande partikelkälla och detta trots att endast en försumbar del av uppvärmningen i
Stockholm sker via småskalig biobränsleeldning. Förklaringen ligger i det stora antalet öppna
eldstäder, kaminer och kakelugnar som används för trivseleldning. Intransporterade partiklar
(t ex sekundärt bildade partiklar) bidrar till en stor del av den uppmätta masskoncentrationen,
framförallt när det gäller den finare fraktionen av partiklar (PM2.5).
Hittills har masskoncentrationen (µg/m3) varit det dominerande måttet att beskriva
förekomsten av partiklar i urban miljö, vilket även gäller för Stockholm. Det finns dock
mätningar gjorda som beskriver partiklarnas storleksfördelning (Kristensson et al, 2001).
Resultaten visar att lokala källor har stor inverkan på partikelfraktionerna <200 nm och >600
nm, medan fraktionen 200-600 nm påverkas mindre. Detta beror på att de långväga partiklar
som transporteras in över Sverige och Stockholm, i huvudsak befinner sig i den sistnämnda
fraktionen. En mer detaljerad beskrivning av partikelkällorna i Stockholm 1998 har
presenterats av Johansson et al (1999) och Larnesjö et al (2000).
I början av förra århundradet var småskalig biobränsleeldning en betydande energikälla för
uppvärmning och således även en viktig luftföroreningskälla. Senare blev oljeeldning
vanlig.Under 1960-talet översteg årsmedelhalten svaveldioxid 100 µg/m3 i centrala
Stockholm och under vintermånaderna uppmättes dygnsmedelhalter på 200µg/m3. Mellan
åren 1965-1972 sågs en kraftig minskning av svaveldioxidhalten i Stockholm, i vissa
stadsdelar på upp till 100 µg/m3. Orsaken till sänkningen var utbyggnaden av fjärrvärme och
regleringen av svavelinnehållet i olja.
I och med den minskade användningen av små värmepannor, framstod trafiken mer och mer
som den huvudsakliga föroreningskällan i centrala Stockholm. Trots den konstanta ökningen
av trafik så var NO2 koncentrationen relativt stabil mellan åren 1982-1989, med en genomsnittlig urban bakgrundshalt på 30µg/m3.
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I syftet att minska utsläppen från fordonstrafiken införde riksdagen 1989 strängare avgaskrav
på nybyggda fordon, vilket i praktiken innebar krav på katalysator. Resultatet visade sig inte
bara i minskade utsläpp av NOx, utan även i form av minskade koncentrationer av sot,
kolmonoxid och kolväten.
1996 infördes en miljözon i Stockholms innerstad, vilken begränsar trafiken med tunga fordon
över en viss ålder (8 år) och med utsläpp över vissa nivåer. Zonen har inneburit sänka halter
av partiklar och NO2 samt även en förbättrad bullersituation.

3. Exponeringsdata
Mätnätverket för luftföroreningar i Stockholm innefattar både gatu- och takmätningar samt
alternativa stationer för vissa föroreningar. En fullständig beskrivning av mätverksamheten
finns på miljöförvaltningens hemsida (http://www.slb.mf.stockholm.se/slb/).
I APHEIS hälsokonsekvensbedömning för Stockholm används haltdata för PM10 från
takmätningarna vid Rosenlundsgatan. Parallella mätningar av PM10 och PM2.5 har genomförts
vid två stationer i Stockholm, i tak och gatunivå på Hornsgatan och på vid mätpunkt i
Sollentuna (nära motorvägen till Uppsala).
Data för bakgrundshalter (glesbygd) har hämtats från ITM´s (Stockholms Universitet)
mätningar i Aspvreten söder om Stockholm. Det lokala bidraget till halterna i taknivå i
centrala Stockholm har uppskattats till cirka 5 µg/m3.
Det totala antalet partiklar mäts sedan maj 2001 regelbundet i taknivå, och från och med
oktober 2001 sker mätningar även i gatunivå.

Avståndet mellan stationerna Hornsgatan respektive Sveavägen är ca 2700 meter.
En jämförelse av PM10 och PM2.5 halterna i taknivå resp gatunivå uppmätta 2000/2001 i
centrala Stockholm, visade att största skillnaden var avsaknaden av höga koncentrationstoppar
i taknivå (endast två värden översteg 50µg/m3 i taknivå). Den genomsnittliga PM10 halten vid
Hornsgatan var 39 µg/m3 i gatunivå och 14 µg/m3 i taknivå, vilket innebär att halten i
gatunivån nästan är 300% högre än halten i taknivå. Samma jämförelse för PM2.5 ger en
förhöjning i gatunivå med endast 60%.
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Jämförelse mellan halten PM2.5 och PM10 (dygnsmedelvärde) i gatu- och taknivå i Stockholm.

I regionen finns fem meteorologiska master som kontinuerligt registrerar olika parametrar. I
södra Stockholm finns en 50 meter hög mast vilken registrerar; vindhastighet (två olika
höjder), vindriktning (en höjd), temperatur (absolut och differensen mellan två höjder), global
strålning, relativ luftfuktighet och nederbörd och turbulens (via en ljud anemometer).
Luftföroreningsdata avser stadens bakgrundshalt (taknivå) år 2000:
-

-

-

Under år 2000 var medelvärdet för den urbana bakgrundshalten av PM10 cirka 14 µg/m3
(StD 5.3)
medelhalten under de 36 lägsta resp högsta dygnen (10 resp 90:e percentilen) var 7.4
µg/m3 respektive 24 µg/m3
49 dygn hade PM10-medelhalt över 20 µg/m3
inga dygn hade ett medelvärde som överskred 50 µg/m3

4. Hälsodata
I APHEIS-projektet användes ohälsodata från dödsorsaksregistret och patientregistret (för
sjukhusinlägningar), vilka båda administreras av EpC (Epidemiologiskt centrum) som är en
enhet inom Socialstyrelsen. Dödsorsaksregistret sammanställs dock av Statistiska
Centralbyrån (SCB) under överinseende av EpC. Endast 0.8% av dödsfallen saknar angiven
dödsorsak. Patientregistret (sjukhusinläggningar) uppdateras en gång per år i samband med att
data överförs från respektive landsting. Registret håller en hög kvalitet i och med att endast 1
% av de rapporterade fallen saknar orsak. Dock orsakade fördröjningar i den nationella
datahanteringen att grundfrekvensen för de hälsodata som använts härstammar från 1999.
Frekvensdata
- Den åldersstandardiserade dödligheten i Stockholm (europeisk standardpopulation) var
578 per 100 000 invånare.
- Antalet akuta sjukhusinläggningar för andningsorganen sjukdomar bland personer i åldern
65+ (ICD9;460-519) var 2789 per 100 000 invånare.
- Antalet akuta sjukhusinläggningar för hjärt-kärlsjukdom alla åldrar (ICD9;410-414, 427,
428) var 999 per 100 000 invånare.
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-

Omvandling från ICD-10 till ICD-9 har gjorts enligt följande: 410-414=I20-25, 427=I4649, 428=I50.

5. Hälsokonsekvensberäkning för Stockholm
Utifrån halten av PM10 har konsekvenserna av korttids- och långtidsexponering beräknats
inom APHEIS. Korttidseffekten speglar här bara hur antalet fall beror av halten samma dag
och dygnet.
Effekter som beror av halten de två senaste dagarna
Tre scenarios har använts för att beräkna partiklarnas korttidseffekter:
- reducering av dygnsmedelvärden över 50 µg/m3 (I taknivå finns dock här inga sådana)
- reducering av alla dygnsmedelvärden över 20 µg/m3 till 20 µg/m3
- reducering av årsmedelhalten med 5µg/m3
Tabell 1. Möjliga vinster av haltreduktioner (enligt ovan) som punktestimat samt lägsta
och högsta tal per år enligt 95%-igt konfidensintervall, samt som frekvenstal per 100
000 och år
Reduktion
av halt

Antal
dagar per
år som
överstiger
20 och 50
µg/m3

dygn >50
dygn >20
5 µg/m3

0
49
-

Minskat antal dödsfall - korttidseffekt
Antal
Antal
Antal
Antal
dödsfall
dödsfall
dödsfall
dödsfall
(per år)
lägsta
högsta
Per
estimat
skattning
skattning
100000

0.0
9.0
34.1

0.0
6.0
22.6

0.0
12.0
45.5

0.0
0.8
2.9

Antal
Antal
dödsfall
dödsfall
per 100000 per 100000
lägsta
lägsta
skattning
skattning
0.0
0.5
1.9

0.0
1.0
3.9

Vinsten av en sänkt dygnsmedelhalt av PM10 med 5 µg/m3 beräknas bli en reducering av
antalet dödsfall med 34 per år om man bara räknar på korttidseffekten.
Tabell 2. Möjliga vinster av haltreduktioner (enligt ovan) som punktestimat samt lägsta
och högsta tal per år enligt 95%-igt konfidensintervall
Minskat antal fall - korttidseffekt
Antal dagar per
Antal fall
Antal fall
år som
estimat
lägsta
överstiger 20 och
(per år)
skattning
50 µg/m3
Akuta inläggningar för hjärtsjukdomar (alla åldrar)
dygn >50
0
0.0
0.0
dygn >20
49
7.9
3.2
Akuta inläggningar för andningsorganens sjukdomar (i åldersgruppen 65+)
dygn >50
0
0.0
0.0
dygn >20
49
6.2
4.1
Reduktion
av halt
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Antal fall
högsta
skattning
0.0
12.7
0.0
9.0

Partikelhaltens betydelse för antalet inläggningar kan synas obetydlig, men det beror främst
på att de scenarios som används innebär så små förändringar av halten.
Effekt av långtidsexponering
Fyra scenarios har använts för att skatta långtidsexponeringens betydelse för dödligheten, men
bara de två nedersta är här tillämpbara utifrån de rådande halterna:
- reducering av årsmedelhalten till 40 µg/m3
- reducering av årsmedelhalten till 20 µg/m3
- reducering av årsmedelhalten till 10 µg/m3
- reducering av halten med 5 µg/m3
Tabell 3. Möjliga vinster av haltreduktioner (enligt ovan) som punktestimat samt lägsta
och högsta tal per år enligt 95%-igt konfidensintervall
Reduktion
av halt

Antal
dödsfall
estimat
(per år)

till 40 µg/m3
till 20 µg/m3
till 10 µg/m3
5 µg/m3

0.0
0.0
184.5
230.4

Minskat antal dödsfall - långtidseffekt
Antal
Antal
Antal
dödsfall
dödsfall
dödsfall
lägsta
högsta
per 100000
skattning
skattning
0.0
0.0
112.1
139.9

0.0
0.0
257.4
321.6

0.0
0.0
15.8
19.8

Antal
dödsfall
per 100000
lägsta
skattning
0.0
0.0
9.6
12.0

Antal
dödsfall
per 100000
högsta
skattning
0.0
0.0
22.1
27.7

Den största effekten erhålls för alternativet att sänka PM10 halten med 5µg/m3 (vilket blir
något mer än att sänka till 10 µg/m3), detta beräknas på sikt leda till 230 färre döda per år.

6. Kommentarer
Endast en station användes för att beskriva bakgrundshalten av PM10 i Stockholm. Det är
samma urbana station som utnyttjades för att beskriva PM10 exponeringen i APHEA 2projektet, vilket bidragit med dos-responsdata. Halten av PM10 bedöms inte variera i någon
betydande utsträckning över staden. Däremot är skillnaden mellan halterna i stadens
bakgrundluft och vid livligt trafikerade gator betydande, där gatuhalterna i genomsnitt är tre
gånger högre. De dos-responssamband som här har antagits bygger dock inte på några
gatumätpunkter.
I ett internationellt perspektiv har Stockholm låga luftföroreningshalter. Ändå visar resultaten
från denna studien att även små sänkningar av partikelhalten i Stockholmsområdet kort- och
långsiktigt skulle minska antalet dödsfall.
I Stockholm är dieselfordon mycket mindre vanliga än i resten av Europa, och bilparken hålls
i god kondition genom kontroll av fordonen. Den viktigaste orsaken till normöverskridanden
av PM10 i Stockholm är uppvirvlat vägdamm, som består av rätt stora partiklar, och främst
påverkar luften i gatunivå. Trots detta har hittills inga åtgärder vidtagits för att minska
resuspensionen i centrala Stockholm. I den andra änden av storleksskalan finns ultrafina
partiklar främst genererade av lokala avgasutsläpp, vars bidrag till PM10 halten är i stort sett
försumbart. För partiklar mindre än PM10 finns inga norm- eller gränsvärden.
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I syfte att förbättra luftförorenings och bullersituationen i centrala Stockholm har man skapat
en miljözon, vars syfte framförallt är att minska trafiken med äldre bussar och lastbilar. En
utvärdering av miljözonen har visat att avgasutsläppen av partiklar från tungtrafik minskat
med 40% jämfört med områden utanför zonen. Dock är motsvarande reduktion av masskoncentrationen av atmosfäriska partiklar endast 9% för PM0.2, vilket förklaras av att den
tunga trafikens partikelutsläpp framförallt påverkar antalet partiklar i luften och inte
masskoncentrationen.
Vedeldningens bidrag till partikelkoncentrationerna i centrala Stockholm är mer eller mindre
okänd. Beräkningar har visat att vedeldningen kan vara en betydande partikelkälla i specifika
bostadsområden men avsaknaden av uppgifter om bränsleförbrukning och osäkerheter i
skattningen av emissionsfaktorer gör resultaten osäkra. Installationer av nya vedspisar och
kaminer tenderar att öka, vilket sannolikt bidrar till en ökning av emissionerna trots den bättre
förbränningen i nya produkter. I syfte att uppmärksamma befolkningen i utsatta områden har
lokala myndigheter gått ut med informationskampanjer rörande vedeldning och dess
potentiella effekter.

7. APHEIS gruppen, Stockholm
Bertil Forsberg, Umeå Universitet - projektkoordinator
Lars Modig, Umeå Universitet
Bo Segerstedt, Umeå Universitet
Christer Johansson, Slb Miljöförvaltningen i Stockholm
Britta Hedlund/Carl-Elis Boström/Titus Kyrklund, Naturvårdsverket
Eva Falck, Statens Folkhälsoinstitut
Marie Becker, Socialstyrelsen
Karin Sjöberg, Svenska Miljöinstitutet IVL
Svenska Naturskyddsföreningen
Astma och Allergiförbundet
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Göteborg
1 Bakgrund
Det studerade området innefattar större delarna av Göteborgs befolkning med undantag för
vissa mer perifera områden. Göteborg är med sina ca 462 000 invånare Sveriges andra största
stad. Andelen invånare i åldern över 65 är 16.4% och befolkningstätheten är i genomsnitt
1600 invånare/km2 (exklusive landsbygd och öar förutom Hisingen). Den för studieområdet
antagna partikelkoncentrationen kan i utkanterna av området vara något överskattad, men i
och med att en stor del av Mölndals befolkning är bosatt nära Göteborgs mer
föroreningsbelastade delar, så är antalet exponerade för den uppmätta partikelhalten snarare
något fler än angivet ifall hela ”StorGöteborg” beaktas.
Medeltemperaturen i Göteborg är cirka 8.7º C (1997-1999) med ett högsta och lägsta
månadsmedelvärde på 18.7 respektive –0.2º C. Antalet dygn med nederbörd var 134, och den
för åren genomsnittliga nederbördsmängden var i 1084.3 mm.
Luftföroreningssituationen i Göteborg är i stort sett jämförbar med Stockholm trots att
befolkningstalet är betydligt mindre. En av orsakerna till Göteborgs luftföroreningsförhållanden är topografin, med flera älvdalar (Göta älv, Mölndalsån m fl) som bidrar till
situationer där föroreningarna utspäds dåligt på grund av nästan stillastående luft, speciellt vid
inversion. I ett europeiskt perspektiv är dock luftkvaliteten förhållandevis bra.
Under de senaste 30 åren har det tydligt skett en markant förbättring av luftföroreningssituationen i centrala Göteborg. Under 1900-talet var olika typer av förbränning den
huvudsakliga föroreningskällan, med betydande utsläpp av svaveldioxid (SO2), sot (”Black
Smoke”; BS), kvävedioxid (NO2) och flyktiga organiska kolväten. 1980 skattades de årliga
utsläppen av SO2 till 15 000 ton medan samma siffra år 2000 var reducerad till 2000 ton.
Orsaken till den drastiska minskningen är flera lyckade direkta eller indirekta åtgärder för att
minska utsläppen. Utbyggnaden av fjärrvärmen har varit en viktig åtgärd tillsammans med
energisparåtgärder i samband med det stigande priset på olja.
1989 införde regeringen regler för personbilars avgasemissioner vilket i praktiken innebar
krav på katalytisk avgasrening, 1991-92 utökades kraven att även omfatta tyngre fordon. 1996
infördes en miljözon runt centrala Göteborg vilken ställer krav på de bussar och lastbilar som
framförs inom zonen. Kraven är utformade som en maximigräns för fordonets ålder (högst 8
år), vikt samt emissioner och resultaten har visat sig i form av sänkta partikel- och NO2-halter
samt minskade bullernivåer.

2. Luftföroreningskällor
Partiklarna i Göteborg är delvis lokalt genererade och delvis resultatet av intransport från
övriga Europa. Mer än hälften av partikelkoncentrationen (sot) i centrala Göteborg utgörs av
den regionala bakgrundsbelastningen. Ungefär ¾ av de lokala partikelemissionerna
härstammar från transport, inkluderat färjor och båtar.
I gatunivå kan halterna av föroreningar från trafik bli betydande med höga halter av partiklar,
NO2 och bensen.
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Figur 1. Mätstationerna i Göteborg.
Avståndet från 1 till 2 är 1 450 meter.
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3. Exponeringsdata
I centrala Göteborg finns två stationära urbana bakgrundsstationer, Femman/Nordstan (1) och
Järntorget (2), två gatustationer, Gårda (3) och Haga (4) samt tre mobila mätstationer. En mer
detaljerad beskrivning av mätstationerna och deras mätningar ges på
http://www.miljo.goteborg.se/luftnet/.
Kartan ovan beskriver mätplatsernas placering.
Här i APHEIS hälsokonsekvensberäkningar har PM10-halten från den urbana bakgrundsstationen på Femmanhuset använts (station 1). Mätningarna har genomförts med ett TEOMinstrument vilket levererar resultat i form av 1-timmesmedelvärden för både PM10 och PM2.5.
Partikelmätningar har även genomförts via de mobila provtagningsstationerna, men resultaten
från dessa har inte använts i detta projekt.
Utöver partiklar så mäts kontinuerligt andra föroreningar såsom NO, NOx, NO2, O3, SO2 och
CO, både i tak och gatunivå. I Göteborg har PM10 visat sig vara korrelerat till sulfat (r=0,53),
sot (r=0.51), och NO2 uppmätt vid samma station.
-

under år 2000 var medelvärdet för den urbana bakgrundshalten av PM10 cirka 14 µg/m3
(StD= 7.0)
45 dygn hade PM10-medelhalt över 20µg/m3
inga dygn hade ett medelvärde som överskred 50µg/m3

I Göteborg finns fem meteorologiska stationer som kontinuerligt genererar timdata för ett
flertal parametrar.

4. Hälsodata
För APHEIS-projektet svenska städer används ohälsodata från dödsorsaksregistret och
patientregistret (för sjukhusinlägningar), vilka båda administreras av EpC (Epidemiologiskt
centrum) som är en enhet inom Socialstyrelsen. Dödsorsaksregistret sammanställs dock av
Statistiska Centralbyrån (SCB) under överinseende av EpC. Endast 0.8% av dödsfallen saknar
angiven dödsorsak. Patientregistret (sjukhusinläggningar) uppdateras en gång per år i
samband med att data överförs från respektive landsting. Registret håller en hög kvalitet i och
med att endast 1 % av de rapporterade fallen saknar orsak. Dock orsakade fördröjningar i den
nationella datahanteringen att grundfrekvensen för de hälsodata som använts härstammar från
1999.
Frekvensdata
Den åldersstandardiserade dödligheten i Göteborg 1999 (enligt europeisk standardpopulation)
var 600 dödsfall per 100 000 invånare.
Frekvensen av sjukhusinläggningar har antagits vara densamma som i Stockholm.
- Antalet akuta sjukhusinläggningar för luftvägssjukdom i åldern 65+ (ICD9: 460-519)
beräknas till 2789 per 100 000 invånare.
- Antalet akuta sjukhusinläggningar för hjärt-kärlsjukdom alla åldrar (ICD9: 410-414, 427,
428) beräknas till 999 per 100 000 invånare.
Omvandling från ICD-10 till ICD-9 har gjorts enligt följande: 410-414=I20-25, 427=I46-49,
428=I50.
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5. Hälsokonsekvensbedömning för Göteborg
Utifrån halten av PM10 har inom APHEIS konsekvenserna av korttids- och
långtidsexponeringen beräknats. Korttidseffekten speglar här bara hur antalet dödsfall
respektive sjukhusinläggningar beror av halten samma dag och dygnet innan.
Effekter som beror av halten de två senaste dagarna
Tre scenarios har använts för att beräkna partiklarnas korttidseffekter:
- reducering av dygnsmedelvärden över 50 µg/m3 (I taknivå finns dock här inga sådana)
- reducering av alla dygnsmedelvärden över 20 µg/m3 till 20 µg/m3
- reducering av årsmedelhalten med 5µg/m3
Tabell 1. Möjliga vinster av haltreduktioner (enligt ovan) som punktestimat samt lägsta
och högsta tal per år enligt 95%-igt konfidensintervall, samt som frekvenstal per 100
000 och år
Reduktion
av halt

Antal
dagar per
år som
överstiger
20 och 50
µg/m3

dygn >50
dygn >20
5 µg/m3

0
45
NA

Minskat antal dödsfall - korttidseffekt
Antal
Antal
Antal
Antal
dödsfall
dödsfall
dödsfall
dödsfall
(per år)
lägsta
högsta
Per
estimat
skattning
skattning
100000

0.0
3.3
14.7

0.0
2.2
9.8

0.0
4.4
19.7

0.0
0.7
3.2

Antal
Antal
dödsfall
dödsfall
per 100000 per 100000
lägsta
lägsta
skattning
skattning
0.0
0.5
2.1

0.0
0.9
4.3

Vinsten av en sänkt dygnsmedelhalt av PM10 med 5 µg/m3 beräknas bli en reducering av
antalet dödsfall med 15 per år om man bara räknar på korttidseffekten.
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Tabell 2. Möjliga vinster av haltreduktioner (enligt ovan) som punktestimat samt lägsta
och högsta tal per år enligt 95%-igt konfidensintervall
Minskat antal fall - korttidseffekt
Antal dagar per
Antal fall
Antal fall
år som
estimat
lägsta
överstiger 20
(per år)
skattning
och 50 µg/m3
Akuta inläggningar för hjärtsjukdomar (alla åldrar)
dygn >50
0
0.0
0.0
dygn >20
45
2.6
1.0
Akuta inläggningar för andningsorganens sjukdomar (i åldersgruppen 65+)
dygn >50
0
0.0
0.0
dygn >20
45
2.2
1.4
Reduktion
av halt

Antal fall
högsta
skattning
0.0
4.2
0.0
3.1

Partikelhaltens betydelse för antalet inläggningar kan synas obetydlig, men det beror främst
på att de scenarios som används innebär så små förändringar av halten. Vinsten av en sänkt
dygnsmedelhalt av PM10 med 5 µg/m3 beräknas bli 4-5 gånger större än undanröjandet av
dygnshalter över 20 µg/m3 år.
Effekt av långtidsexponering
Fyra scenarios har i APHEIS använts för att skatta långtidsexponeringens betydelse för
dödligheten, men bara de två (de nedersta) är här tillämpbara utifrån de rådande halterna:
- reducering av årsmedelhalten till 40 µg/m3
reducering av årsmedelhalten till 20 µg/m3
reducering av årsmedelhalten till 10 µg/m3
- reducering av halten med 5 µg/m3
Tabell 3. Möjliga vinster av haltreduktioner (enligt ovan) som punktestimat samt lägsta
och högsta tal per år enligt 95%-igt konfidensintervall
Reduktion
av halt

Antal
dödsfall
estimat
(per år)

till 40 µg/m3
till 20 µg/m3
till 10 µg/m3
5 µg/m3

0.0
0.0
80.4
99.6

Minskat antal dödsfall - långtidseffekt
Antal
Antal
Antal
dödsfall
dödsfall
dödsfall
lägsta
högsta
per 100000
skattning
skattning
0.0
0.0
48.9
60.5

0.0
0.0
112.1
139.1

0.0
0.0
17.4
21.5

Antal
dödsfall
per 100000
lägsta
skattning
0.0
0.0
10.6
13.1

Antal
dödsfall
per 100000
högsta
skattning
0.0
0.0
24.2
30.1

Den största effekten erhålls för alternativet att sänka PM10 halten med 5 µg/m3 (vilket blir
något mer än att sänka till 10 µg/m3), detta beräknas på sikt leda till 100 färre döda per år.

6. Kommentarer
Endast en mätstation användes för att beskriva bakgrundshalten av PM10 i Göteborg. Samma
stations data har använts i epidemiologiska tidsserieanalyser, där det dagliga antalet
sjukhusinläggningar i luftvägssymtom ökat bl a med ökad halt av PM10. I och med frånvaron
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av betydande punktkällor så antas halten ovan tak vara relativt konstant över hela centrala
Göteborg.
Luftföroreningssituationen i Göteborg har förbättrats markant under de senaste 30 åren.
Utbyggnaden av fjärrvärme tillsammans med lägre emissioner från fordon och industrier har
resulterat i stora sänkningar av utsläppen av SO2, partiklar, CO och bly. De förhållandevis
låga partikelhalterna resulterar i att några av hälsokonsekvensbedömningens scenarios ej var
tillämpbara på Göteborg. Trots detta så visar beräkningarna att en sänkning av PM10 halten
med 5 µg/m3 skulle spara ett betydande antal dödsfall, främst om man ser till effekterna på
längre sikt. Den neråtgående trenden för luftföroreningar är till stor del ett resultat av renare
fordonsavgaser, och kommer med stor sannolikhet att fortsätta nedåt även i framtiden.
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