
Hälsa och luftkvalitetsstandarder i Europeiska unionen

1 Noncommunicable diseases and air pollution (Icke smittsamma sjukdomar och luftföroreningar), Världshälsoorganisationens europeiska konferens på hög nivå om icke smittsamma sjukdomar, 2019. 
 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/397787/Air-Pollution-and-NCDs.pdf
2 Air Quality - revision of EU Rules (Luftkvalitet - revidering av EU-regler), 2021 
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/documents/Air%20Quality%20Revision%20of%20EU%20Rules%20-%20Status%2010%20May%202021.pdf

Luftförorening - särskilt ihållande och långvarig sådan - 
är enligt Världshälsoorganisationen den näst vanligaste 
orsaken till dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar1. 
Den ökar risken för ischemisk hjärtsjukdom, stroke, kronisk 
obstruktiv lungsjukdom och lungcancer.

Varför är luftföroreningar ett 
hälsoproblem?

Vad du behöver veta för att öka takten i sjukdomspreventionen

#CleanAir4Health 

De viktigaste föroreningarna är partiklar (PM), kvävedioxid (NO2), ozon (O3) 
och svaveldioxid (SO2). Kort- och långvarig exponering för dessa föroreningar 
är kopplat till hjärtkärlsjukdom, stroke, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), 
lungcancer, astma, reducerad lungfunktion, inverkan på hjärnans och centrala 
nervsystemets utveckling, förhöjd risk för förtidig födsel och reducerad 
födselvikt. Av de olika föroreningarna är det PM2,5 som medför störst 
hälsobelastning, eftersom dessa små partiklar kan ta sig in i blodomloppet.

Vilka är de viktigaste 
luftföroreningarna och 

vilka hälsoeffekter har de?

Luftföroreningar är den största miljörelaterade hälsorisken i EU 
och orsakar 400 000 förtida dödsfall varje år. Hälsokostnaderna 
för luftföroreningar uppskattas vara upp till 940 miljarder EUR per 
år2. Generellt sett utgör luftföroreningar en större hälsobelastning 
i Östeuropa än i Västeuropa.

Hur påverkar 
luftföroreningar folkhälsan 

i EU?

Luftföroreningar påverkar alla, men de har särskilt skadliga 
effekter på sårbara grupper, till exempel äldre, personer 
med underliggande sjukdom, barn och personer som lever i 
socioekonomiskt utmanande miljöer.

Vilka påverkas 
mest?

Exponering för luftföroreningar kan öka risken för att barn utvecklar 
astma samt öka astmaattackernas antal och allvarlighetsgrad. Detta kan 
påverka inlärningsförmågan liksom utvecklingen av barnets hjärta, hjärna 
och nervsystem. Även ofödda barn kan påverkas: om gravida kvinnor 
andas ohälsosam luft kan det leda till att barn föds för tidigt eller med 
lägre födelsevikt, vilket ökar risken för sjukdomar flera decennier senare.

Hur påverkas barn av 
luftföroreningar?
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Flera europeiska studier har visat att luftkvaliteten tenderar att vara sämre 
i de områden där de mest missgynnade befolkningsgrupperna bor. Detta 
avspeglas även av skillnader i PM2,5-nivåer över Europa: de mest förorenade 
regionerna har medelkoncentrationer som är mer än dubbelt så höga som 
i de minst förorenade regionerna, med avsevärt högre exponeringsnivåer 
i socialt missgynnade områden3. I Ostravaförklaringen från den sjätte 
ministerkonferensen om miljö och hälsa åtog sig medlemsländerna i 
Världshälsoorganisationens europeiska region att ”ta hänsyn till rättvisa, social 
inkludering och jämställdhet mellan könen i sin miljö- och hälsopolitik”4.

Hur hänger luftföroreningar 
ihop med ojämlik hälsa?

Den huvudsakliga drivkraften bakom klimatförändringen 
är förbränning av fossila bränslen, vilket också är en 
betydande orsak till luftföroreningar. Ansträngningar för 
att minska den ena kan förbättra även den andra. Enligt en 
uppskattning som gjorts nyligen var förbränning av fossila 
bränslen orsak till 8,7 miljoner dödsfall i 20185.

Hur hänger luftföroreningar ihop med 
klimatförändringen?

Även om utsläppen av föroreningar har gått ner och 
nivåerna för vissa föroreningar som exempelvis partiklar 
(PM) har minskat i EU, ligger de fortfarande över de nivåer 
som Världshälsoorganisationen rekommenderar för att 
skydda hälsan. Dessutom har hälsobelastningen legat 
kvar på en hög nivå vilket visar att även lägre nivåer av 
föroreningar är skadliga för hälsan.

Koncentrationerna av luftföroreningar 
har blivit bättre under det senaste 

decenniet, så är det verkligen fortfarande 
ett problem för folkhälsan?

Majoriteten av EU:s befolkning bor i stadsmiljöer och antalet 
förväntas öka. Enligt Europeiska miljöbyrån6 var det bara 127 av 
323 städer som 2020 hade godtagbara nivåer av PM2,5 (utifrån 
Världshälsoorganisationens riktlinjer); som är den luftförorening som 
har störst inverkan på hälsan i termer av sjukdom och förtida död.

Varför är föroreningar ett särskilt 
problem i städer?

De viktigaste källorna är fossildriven vägtrafik, förbränning av 
fossila bränslen för energiproduktion och uppvärmning samt 
förbränning av biomassa och jordbruk.

Vilka är de viktigaste källorna 
till luftföroreningar som 

påverkar hälsan i EU?

3 Environmental health inequalities resource package. A tool for understanding and reducing inequalities in environmental risk. (Resurspaket för miljömässiga hälsoojämlikheter. Ett verktyg för att förstå 
och reducera ojämlikheter gällande miljörisker) Köpenhamn: Världshälsoorganisationens Europakontor; 2019.
4 Declaration of the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health (Programförklaring för den sjätte ministerkonferensen om miljö och hälsa),   
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/341944/OstravaDeclaration_SIGNED.pdf
5 KK. Vohra et al., Global mortality from outdoor fine particle pollution generated by fossil fuel combustion (Global mortalitet till följd av förorening med fina partiklar genererade av förbränning av fossila 
bränslen i utomhusluft), Environmental Research (Miljöforskning), volym 195, 2021. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.110754
6 European city air quality viewer, European Environment Agency (Karta över luftkvalitet i europeiska städer, Europeiska miljöbyrån). 
https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/341944/OstravaDeclaration_SIGNED.pdf
https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.110754
https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer


De flesta EU-länder har ett nätverk av officiella stationer som övervakar 
luftkvaliteten på plats, baserat på de krav som definieras i relevant EU-
lagstiftning, och tillhandahåller även denna information till allmänheten. Men 
ofta finns det luckor i vad de officiella övervakningsstationerna täcker, när de till 
exempel inte är placerade på de mest förorenade platserna i en stad. På senare 
tid har projekt med så kallad ”medborgarforskning” gjort det möjligt för personer 
själva att övervaka luftkvaliteten med professionell utrustning och använda 
informationen för att ta reda på sin egen exponeringsnivå eller välja ett annat 
sätt att åka till arbete eller skola, o.s.v.

Hur övervakas 
luftkvalitet i EU?

Världshälsoorganisationen granskar regelbundet all tillgänglig 
forskning om luftföroreningars inverkan på människors hälsa. 
Baserat på den här omfattande, djupgående granskningen av 
den vetenskapliga litteraturen publicerades nyligen deras nya 
riktlinjer för koncentrationer av vissa utvalda luftföroreningar.

Hur agerar 
Världshälsoorganisationen för 

hälsosam luftkvalitet?

De är av hög metodologisk kvalitet och har tagits fram 
genom en öppen, evidensbaserad granskningsprocess. 
Världshälsoorganisationens riktlinjer kan betraktas som en 
gyllene standard för evidensbaserat beslutsfattande kring 
luftkvalitet, eftersom de fokuserar på vad som är bäst för 
människors hälsa baserat på den senaste vetenskapen.

Vilken betydelse har de här 
luftkvalitetsriktlinjerna från 

Världshälsoorganisationen (WHO)?

Till exempel har nuvarande EU-direktiv satt den högsta 
acceptabla koncentrationen för fina partiklar i luften till 25 μg/m³ 
i årsmedelvärde, medan Världshälsoorganisationen (WHO) har en 
mycket striktare riktlinje på 5 μg/m³.

Hur mycket skiljer sig 
EU:s gränsvärden från de 

evidensbaserade riktlinjerna från 
Världshälsoorganisationen (WHO)?

Endast delvis. EU:s nuvarande luftkvalitetsstandarder 
är resultatet av en politisk kompromiss och avviker när 
det gäller viktiga föroreningar, i synnerhet PM2,5.

Avspeglas de här 
vetenskapsbaserade riktlinjerna i 

EU-lagstiftningen?



Hälso- och miljöalliansen (HEAL)
Avenue des Arts 7/8
1210 Bryssel, Belgien
Telefon: +32 (0)2 329 00 80
E-post: info@env-health.org

HEAL vill med tacksamhet uppmärksamma det ekonomiska stödet från Europeiska unionen (EU) och 
ClimateWorks Foundation för framställandet av denna publikation. Författarna ansvarar för innehållet, och de 
åsikter som uttrycks i denna publikation motsvarar inte nödvändigtvis EU-institutionernas eller finansiärernas 
åsikter. Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA) och dess finansiärer 
ansvarar inte för någon användning som kan komma att göras av informationen i denna publikation.
HEAL:s nummer i EU:s öppenhetsregister: 00723343929-96

Att uttrycka stöd för full anpassning till Världshälsoorganisationens 
riktlinjer är det bästa och enda sättet att säkerställa största möjliga 
hälsoskydd. Detta kan göras genom ett offentligt uttalande av en 
hälsominister, inlägg i det offentliga samrådet (förväntas öppna under 
3:e kvartalet 2021) eller genom att anta Europeiska rådets slutsatser.
Hälsoministrar kan även sträva efter att vara formellt delaktiga i att staka 
ut ett lands position för EU:s nya luftkvalitetsriktlinjer med regelbundna 
utbyten med miljöministrar.
Hälsoministrar kan därutöver inkludera luftkvalitetsåtgärder i de 
nationella hälsoprogrammen eller stödja mer ambitiösa nationellt 
fastställda bidrag för att reducera CO2, och därmed bidra både till renare 
luft och klimatåtgärder.

Hur kan hälsodepartement 
delta i den här processen samt 
sjukdomsprevention gällande 

luftföroreningar?

EU kommer att revidera blockets luftkvalitetsstandarder nästa år (lagförslaget 
förväntas under hösten 2022). Den europeiska gröna given och den nyligen 
antagna handlingsplanen för nollförorening av luft, vatten och mark omfattar ett 
åtagande att anpassa EU:s nuvarande luftkvalitetsstandarder så att de närmar 
sig Världshälsoorganisationens rekommendationer. Sjukdom och förtida död 
kan förebyggas optimalt endast genom att fullt ut anpassa EU:s standarder till 
Världsorganisationens evidensbaserade värden.

Vad gör EU för att 
skydda folkhälsan 

bättre?

Kontakt:
Vijoleta Gordeljevic, 
Hälso- och klimatförändringssamordnare
E-post: vijoleta@env-health.org

@HealthandEnv      

@healthandenvironmentalliance
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