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Hovedpunkter i luftforurensningskapitlet
Nivåene av luftforurensning i Norge har gått ned de siste 10-20 årene
Luftforurensning fører til at luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer blir forverret.
Langvarig eksponering kan også føre til utvikling av sykdom
Det er først og fremst sårbare grupper som personer med astma og andre luftveissykdommer,
sykdommer i hjerte- og karsystemet og diabetes som får forverret sykdom og dør for tidlig av
luftforurensning
Luftforurensning bidrar betydelig til sykdomsbyrden i Norge i form av økt dødelighet og sykelighet.
Selv om nivåene av luftforurensning er lavere i Norge enn i andre europeiske land, viser en studie
med norske deltagere en sammenheng mellom disse lave nivåene av luftforurensning og
dødelighet*
For å kunne redusere luftforurensningen er det særlig viktig å ha oppdatert kunnskap og regelverk,
og sette inn tiltak mot trafikk og vedfyring

https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/luftforureining-i-noreg/?term=&h=1

*Stafoggia et al (2022). The Lancet Planetary Health 2022;6(1):e9-e18.

Regelverk og anbefalinger
Grenseverdier: Minimumskrav for utendørs luftkvalitet som er forankret i loven. Verdiene er fastsatt i
forurensningsforskriften. Det er tatt hensyn til helseeffekter, i tillegg til økonomiske og praktiske
vurderinger ved fastsettelsen. Grenseverdiene for svevestøv er nylig revidert, og nye grenseverdier
gjelder fra 1. januar 2022 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
Nasjonalt mål: Regjeringen har fastsatt et nasjonalt mål for trygg luft. De tilsvarer utvalgte
luftkvalitetskriterier https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/forurensning/miljomal-4.6/
Luftkvalitetskriterier: Fastsatt av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet og angir et nivå som de aller
fleste kan utsettes for uten at det oppstår helseeffekter. Flere av kriteriene er nå under revisjon
https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/

Alle disse kriterier/ mål/grenser angis med bestemte midlingstider, det vil si gjennomsnittskonsentrasjonen
av luftforurensingskomponenten i et gitt tidsrom. Siden luftforurensning kan gi negative helseeffekter både
ved kortvarig og langvarig eksponering finnes det slike verdier for en rekke midlingstider fra 10 min til år

Aktuelle luftforurensningskomponenter som kan
forårsake helseeffekter
 Svevestøv (PM)







Størrelsesfraksjoner (PM10*, PM2.5*, PM0.1, grov-, fin- og ultrafin-fraksjon)
Forbrenningspartikler (diesel-, bensineksos, vedfyring, industri)
Svart karbon (viktig klimadriver)

Slitasjepartikler (veistøv, bremser, dekk)
Langtransportert svevestøv

 Polysyklisk aromatiske hydrokarboner (PAH, benzo(a)pyren*)
 Metaller (bly, kadmium, nikkel, kvikksølv)*
 Nitrogen oksider (NOx, NO og NO2*)
 Ozon (O3)*
 Karbonmonoksid (CO)*
 Svoveldioksid (SO2)*
 Flyktige organiske forbindelser (VOC)
 Benzen*

*Har regelverk/anbefalinger for

WHOs anbefalinger («Air quality guidelines»)
Revisjon av de klassiske luftforurensningskomponentene i 2021
Den forrige revisjonen var fra 2005 og en rekke studier og mye
kunnskap er etablert siden da
Svevestøv (PM2,5 og PM10), nitrogendioksid, ozon, svoveldioksid
og karbonmonoksid ble revidert i 2021. For enkelte komponenter
ble de nye anbefalingene langt strengere enn tidligere
Det er også beskrevet “Good practice statements” for svart
karbon/elementært karbon (BC/EC), ultrafine partikler og
sandstorm partikler

Nivåer av PM2,5 fra 2005 til 2020
Grenseverdi
Nåværende luftkvalitetskriterier
WHOs anbefalinger/ nye
luftkvalitetskriterier
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