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Sammanfattning 
 
Föreliggande rapport sammanfattar WHO:s senaste riktlinjer (WHO 2006) för luftkvalitet. 
Vidare redovisas en litteraturstudie rörande publikationer under de senaste åren angående 
exponering för SO2 och olika hälsoeffekter särskilt astma. 
 
Bakgrunden till rapporten är det beslut angående Boliden AB´s verksamhet vid 
Rönnskärsverken som träffades i Koncessionsnämnden 1998 06 16. I det kontrollprogram 
som föreskrevs av Koncessionsnämnden skall ingå undersökningar hur korttidsvärden av 
svaveldioxid varierar samt en karaktärisering av stoftutsläpp från verksamheten. 
 
Utförda mätningar av SO2 under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet innebär inte 
något överskridande av gällande miljökvalitetsnorm. Eftersom denna norm bygger på tidigare 
publicerad vetenskaplig litteratur är det angeläget att undersöka om nyare studier ger 
anledning till större restriktivitet angående utsläpp av SO2. 
 
WHO har uppdaterat sina riktlinjer för luftkvalitet (WHO 2006). Enligt de nya riktlinjerna 
rekommenderas gräns för luftföroreningar (SO2) till 20 μg/m3 som 24 timmars medelvärde 
och 500 μg/m3 som tio minuters medelvärde. 
 
Det är väl känt sedan tidigare att det finns ett samband mellan astmasymtom och exponering 
för SO2 i luftföroreningar. Det har dock rått oklarhet om SO2 kan förorsaka astma eller om det 
är så att astmaanfall utlöses av förhöjda SO2 nivåer i luften hos personer som fått astma av 
andra anledningar. 
 
En rad epidemiologiska studier, som delvis omnämns i föreliggande rapport, har visat på 
samband mellan korttidshalter av SO2 och andra luftföroreningar och sjukhusinläggningar. 
 
Den genomförda litteraturgenomgången visar att ett avsevärt antal studier finns publicerade 
under de senaste åren angående luftföroreningar, särskilt SO2 och astma. Det framgår i många 
av dessa studier att en ökning av astmasymtom har relaterats till ökande halter av 
luftföroreningar i städer. Vilken roll olika luftföroreningskomponenter spelar för uppkomsten 
av symtom framgår dock inte klart i de publicerade studierna.   
 
WHO 2006 rekommenderade en riktlinje på 20 μg/m3 som dygnsmedelvärde för SO2 och de 
studier som publicerats 2006-2009 ger ytterligare stöd för denna uppfattning. 
 
Inledning – Bakgrund 
 
Utgångspunkten för denna litteratursammanställning är det beslut angående Boliden AB:s 
verksamhet vid Rönnskärsverken, Skelleftehamn som träffats i Koncessionsnämnden (1998-
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06-16, pkt 18): "Bolaget skall ge in ett förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten 
inom tid som myndigheten bestämmer. I kontrollprogrammet skall ingå undersökningar som 
har till syfte att klarlägga hur korttidsvärden (immissions och/eller emissionsvärden) av 
svaveldioxid varierar och fördelningen av stoftutsläppen på olika partikeldimensioner. Vidare 
ska belastningen av bly och kadmium hos barn i närområdet följas upp. Dessa undersökningar 
ska läggas upp i samråd med Landstinget." 
 
En utredning med mätning av bly och kadmiumhalter i blod hos barn har genomförts av 
Miljömedicin, Umeå Universitet på uppdrag av Västerbottens Läns Landsting och Boliden 
AB. (rapport av Lagerkvist och Lundström 2003).  
 
Svaveldioxid immissionen har uppmätts i samarbete mellan Boliden AB och Miljökontoret, 
Skellefteå kommun och finns redovisade i en rapport. Månadsmedelvärdena har varit låga 1-6 
μg /m3. Halter överstigande 200 μg/m3 hade dock uppmätts som timmedelvärde två gånger 
under mätperioden, en gång i Skelleftehamn 1998 och en gång i Bureå 1999. Mätutrustningen 
hade varit uppställd på olika platser (Skelleftehamn, Bureå, Yttre Ursviken) under perioden 
oktober 1997 till december år 2000 samt i Örviken juli-september 2001 och i Skelleftehamn 
november - januari 2002/2003. De rapporterade värdena innebär inte något överskridande av 
gällande miljökvalitetsnorm. Denna säger att halter över 200 μg/m3 får förekomma högst 2 
procent av alla timmar - s k 98-percentil. Eftersom gällande miljökvalitetsnorm bygger på 
tidigare publicerad vetenskaplig litteratur är det angeläget att gå igenom aktuell litteratur och 
göra en bedömning om senare tids publikationer ger anledning till att vara mer eller mindre 
restriktiv till SO2 utsläpp. 
 
 
Vid ett möte på Miljömedicin, Umeå Universitet den 21 november 2007 med representanter 
för Västerbottens Läns Landsting (företrädda av Miljömedicin, Umeå universitet), 
Länsstyrelsen i Västerbottens Län och Boliden AB, kom man fram till att en sammanställning 
av senare års litteratur skulle göras. Föreliggande rapport är resultatet av denna 
sammanställning som är ett uppdrag från Västerbottens Läns Landsting och Boliden AB till 
Miljömedicin, Umeå Universitet. Förutom att WHO´s senaste riktlinjer (WHO 2006) 
sammanfattats, har en litteraturstudie gjorts av publikationer som sökts via PubMed fram till i 
början av år 2009  angående SO2 exponering och hälsoeffekter, särskilt astma.  
 
 
 
Världshälsoorganisationens uppdaterade riktlinjer.  
 
Världshälsoorganisationen har uppdaterat sina riktlinjer för luftkvalitet (WHO 2006). Tidigare 
publicerade riktlinjer var från år 2000 (WHO 2000). Den kompletterande 
litteratursammanställningen och bedömningen av flera olika luftföroreningar som gjordes 
2005 (WHO 2006) omfattar bl a svaveldioxid (SO2) i den allmänna miljön. Halterna av SO2 
har under senare år (fram till år 2005) minskat i europeiska städer ner till under 50 μg/m3 som 
årsmedelvärde (storstäder inom EU) och under 100 μg/m3 som dygnsmedelvärde. I storstäder 
i Asien förekommer årsmedelvärden på mellan 20 och 200 μg/m3.  
 
För att rekommendera halter som skyddar mot korttidseffekter är de studier av störst intresse, 
som gjorts med korttids exponering av forskningspersoner med astma i exponeringskammare. 



 4

Små förändringar i andningsvolymen (FEV1) kunde konstateras vid exponering under 15 
minuter för 570 μg/m3; minskning med 10 procent förekom vid 1140 μg/m3 (Linn et al 1987). 
Små förändringar har också rapporterats hos två särskilt känsliga personer vid 290 μg/m3. 
 
Epidemiologiska studier av korttids förändringar i dödlighet eller sjuklighet har använts som 
underlag för rekommendationer av 24 timmars värden av SO2. Ett stort antal sådana studier 
har publicerats fram till år 2005 och de har sammanfattats av WHO 2006. Dessa 
epidemiologiska studier har samtidigt studerat sambanden med luftburna partiklar och andra 
gasformiga föroreningar som kvävedioxid och ozon. Det är inte helt lätt att skilja effekterna 
av dessa olika föroreningar från varandra. Effekter på förekomsten av sjukhusinläggningar för 
lungsjukdomar har rapporterats vid 24-timmars halter av SO2 under 50 μg/m3. Av intresse är 
att en studie i Hongkong (Hedley et al 2002) visade att en minskning av svavelhalten i 
bränslen gav en snabb minskning av SO2 och kort tid därefter var korrelerad till en avsevärd 
samtidig minskning av hälsoeffekter i form av sjukdomar i andningsvägarna hos barn samt 
dödlighet i samtliga åldersgrupper. 
 
Långtidsexponering i form av årsmedelvärden av SO2 är också svår att värdera p g a den 
samtidiga exponeringen för partikulära luftföroreningar. I tidigare värderingar av WHO 
angavs ett lägsta-effekt värde (Lowest observed adverse effect level –LOAEL) på 100 μg/m3 
som årsmedelvärde av SO2 vid samtidig exponering för partikulära luftföroreningar.  Senare 
års forskning har sammanfattats av WHO 2006. Samband mellan SO2 nivåer på 18-27 μg/m3 
och skadliga hälsoeffekter har rapporterats, men långtidseffekter kan vara påverkade av 
tidigare års exponering och andra luftföroreningar än SO2. 
 
Följande riktlinjer (guidelines) rekommenderades: 
 
”WHO interim target 1” (= 2000 guideline level)  125 μg/m3 (24 timmars medelvärde) 
 
”WHO interim target 2”                                            50 μg/m3 (24 timmars medelvärde) 
 
(Detta är ett interimsvärde baserat på målsättningar som att begränsa utsläpp från (a) 
motorfordon, (b) industriutsläpp, (c) kraftverk; detta bör vara en rimlig och uppnåelig 
målsättning som kan genomföras inom ett fåtal år i utvecklingsländer och leda till påtagliga 
hälsoförbättringar som kan ge en motivering till ytterligare förbättringar (som att uppnå 
WHOs nya riktlinje)  
 
WHO:s riktlinje för luftföroreningar (SO2):      20 μg/m3 (24 timmars medelvärde) 
            500 μg/m3 (10 minuters medelvärde) 
 
 
Epidemiologiska studier under senaste åren av sjuklighet och exponering för SO2 

 
Det är väl känt att ett samband finns mellan förekomsten av astmasymtom och exponering för 
SO2 i luftföroreningar (se sammanställning av WHO 2006). Vad som varit mycket 
omdiskuterat är om SO2 kan förorsaka astma eller om det bara är så att astmaanfall utlöses av 
förhöjda SO2 nivåer i luften hos personer som av andra anledningar fått astma. Frågan är 
fortfarande aktuell, men sedan Brooks 1985 rapporterade fall av astma efter exponering för 
höga halter av retande ämnen har en rad rapporter publicerats av astma som utvecklats hos 
tidigare friska personer omedelbart efter höga exponeringar för bl a SO2 i arbetsmiljön. Detta 
talar för ett orsakssamband. Steiner et al 2008 rapporterade tre fall inom fiskerinäringen där 
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hög SO2 exponering förekom till följd av användning av natriumbisulfit. Höga halter av SO2 
anses redan efter relativ kort tids exponering kunna ge upphov till astma. De halter som 
diskuteras är i storleksordningen 30 ppm, dvs 80 mg/m3. I en studie av Andersson et al 2006 
studerades sambandet mellan höga kortvariga exponeringar för SO2 ”gasningar” och 
förekomsten av astma hos 4112 arbetare i sulfitpappersbruk i Sverige. Incidensen av 
vuxenastma diagnostiserad av läkare beräknades. Cox hazard ratio (HR) med stratifiering för 
atopi, rökning och ålder, beräknades. Incidensen av astma hos arbetare som hade varit utsatta 
för gasning med SO2 var 6.2 per 1000 person-år jämfört med 1.9 hos dem som inte var 
exponerade.  HR = 4.0 , konfidensintervall (95%) 2.1- 7.7.  Hos män som varit utsatta för SO2 
gasning var HR = 5.8 (2.6-13). Författarna konkluderade att upprepade höga korttids 
exponeringar för SO2 ökade incidensen av astma vilket stödjer hypotesen att astma kan 
förorsakas av retande gaser. 
 
En rad epidemiologiska studier som delvis omnämnts i föregående text, har visat på samband 
mellan korttids halter av SO2 och andra luftföroreningar och sjukhusinläggningar. Ett antal 
publikationer har baserats på projektet ”Air Pollution and Health: a European Approach” 
(APHEA) som omfattar mätningar av ett flertal luftföroreningskomponenter inklusive SO2 
och sjukdomsförekomst i form av bl a sjukhusinläggningar i ett flertal europeiska städer.  Som 
exempel kan nämnas en studie av Sunyer et al 2003. Medianvärdet för SO2 varierade mellan 5 
(Stockholm) och 21 μg/m3 (London). SO2 var associerat till astmainläggningar på sjukhus för 
barn, men inte för vuxna. Risken var relaterad till andra luftföroreningskomponenter och 
eventuell confounding kunde därför inte uteslutas. 
 
Segala et al 1998 studerade 84 barn med astma i Paris (medelhalt (dygnmedelvärde) av SO2 
utomhus: 22 μg/m3; range 5-80 ). Under 6 månader hade dessa barn fler astma attacker när 
halten av SO2 var högre än när den var lägre. Starkast var sambandet med halten av SO2 
samma dag. Ett statistiskt signifikant samband fanns också mellan NO2 och astmaattacker. 
Andra panelstudier av astma och luftföroreningar som publicerats före år 2000 har inte visat 
statistiskt signifikanta effekter av SO2, troligen p g a att halterna i de städer som studerats 
varit lägre än i studien av Segala et al 1989. 
 
En studie av Schildcrout et al 2006 , baserade sig på mätningar 1993-1995 av utomhus 
luftföroreningar och registrering av astmasymtom hos 990 barn i åtta städer i Nordamerika. 3-
dagarsmedelvärdet för SO2 visade en marginell relation till förekomsten av astmasymtom. 
Starkare samband fanns med 2-dagarsmedelvärde för kolmonoxid och NO2. 
 
Mätningar av luftföroreningar i Seoul, Korea, registrering av sjukhusbesök för astma hos barn 
under 15 års ålder samt socioekonomisk nivå i 25 olika stadsdelar under år 2002 relaterades 
till varandra i denna studie (Lee et al 2006). Hos dem med lägre socioekonomisk nivå fanns 
en ökad risk för sjukhusbesök för astma när luftföroreningshalterna var höga. Detta gällde 
såväl för partikulära föroreningar, SO2 och NO2. Ytterligare en studie som visar relationen 
mellan socioekonomisk nivå och risk för sjukhusbesök för astma har utförts i Seoul (Kim et al 
2007). 
 
En studie i Taipei, Taiwan, visade ett statistiskt signifikant samband mellan halten av SO2,   
NO2 och CO och sjukhusinläggningar för astma under dagar då temperaturen var över 25 
grader C , men inte under dagar med lägre temperatur (Yang et al 2007). 
 
I en studie av prevalensen av astma i Polen fann man statistiskt signifikanta samband med en 
rad riskfaktorer som hereditet för astma, luftförorening med sot, exponering för 
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trafikföroreningar samt fuktiga bostäder och trångboddhet. Inget samband kunde konstateras i 
relation till luftföroreningar med SO2 (Liebhart et al 2007). 
 
O´Connor et al 2008 studerade 861 barn med astma i 7 stadsområden i USA som gjorde 
spirometri två gånger dagligen. Vid analys av sambandet mellan dagliga värden på SO2, NO2 
och partiklar som uppmätts utomhus, påvisades statistiskt signifikanta samband mellan 5-
dagarsmedelvärde för var och en av de tre luftföroreningarna och minskade lungvolymer 
mätta med spirometri. Även när en modell som tog hänsyn till alla tre luftföroreningarna 
användes fann man ett statistiskt signifikant samband.  
 
I staden Taiyuan i Kina, där omfattande kolförbränning förekommer, utfördes en studie (Zhao 
et al 2008) av sambandet mellan inomhushalter av luftföroreningar (SO2, NO2, O3, och 
formaldehyd) och förekomsten av symptom hos skolbarn. Uppgifter om symptom samlades in 
via enkät. Totalt deltog 1993 skolbarn i studien. Halten av luftföroreningar inomhus var i 
medeltal: 265, 39,10 och 2.3 μg/m3 för SO2, NO2, O3 och formaldehyd. Utomhushalterna var 
två till tre gånger högre. Efter justering för confounders konstaterades ett samband mellan 
väsande andning eller attacker av andnöd och halten av SO2, NO2 eller formaldehyd. 
Dessutom fann man samband mellan miljötobaksrök och nya möbler i hemmet och väsande 
andning, andnöd eller luftvägsinfektioner. 
 
I en studie av Qian et al 2009, följdes 154 patienter med astma med dagliga mätningar av 
utandningsvolym (sk PEF mätningar) under år 1997 - 1999. Patienterna var från 6 olika 
universitetssjukhus, icke rökare, ålder 12-63 år och de var indelade i undergrupper som stod 
på olika läkemedel för astmabehandling. Luftföroreningsdata erhölls från Environmental 
Protection Agency Aerometric Information Retrieval System. Ökande halter av NO2 var 
statistiskt signifikant relaterat till minskade PEF värden när justerig gjorts för ålder, 
ras/etnicitet, sjukhus, årstid, vecka, dygnsmedeltemperatur och luftfuktighet. Negativa 
samband fanns också mellan PEF och SO2 eller PM-10.  Vissa skillnader i utfall fanns 
beroende på astmamedicinering.   
 
 
Inom den franska studien av epidemiologi, genetik, miljö och astma, ingick 328 vuxna 
astmatiker som undersöktes 1991-1995. Deras astma graderades i en femgradig skala 
beroende på symptom. Exponeringen för NO2, SO2 och O3 uppskattades baserat på antingen 
uppmätta värden vid närmaste mätstation eller på en beräkning som innebar en interpolation 
av halten mellan mätstationer beroende på personens hemadress. Ett statistiskt signifikant 
samband fanns mellan 8-timmars medelvärde för O3 eller 8-timmarsvärde överskridande 110 
μg/m3 och graden av astmasymtom. Inget samband erhölls för NO2. För SO2 erhölls ett 
statistiskt signifikant samband med graden av astma endast när interpolationsmodellen 
användes, men inte till halten vid närmaste mätstation (Rage et al 2009a). I en annan studie på 
samma grupp av astmatiker visades att halten av immunoglobulin E (IgE) i blodserum ökade 
vid exponering för O3, men ökningen var inte relaterad till SO2 eller NO3 (Rage et al 2009b). 
 
Att förändringar i halten av luftföroreningar även i låga haltområden kan vara relaterade till 
små förändringar i andningsvolymer mätta med spirometri har rapporterats i en studie av 
Dales et al 2009. Utandningsvolymer s k FEV-1 värden registrerades på morgonen och på 
kvällen hos 182 skolbarn med  läkardiagnostiserad astma och luftföroreningar registrerades 
timme för timme. En ökning av halten av små partiklar (PM-2.5) med 6 μg/m3 under 
föregående 24 timmar gav upphov till en statistiskt signifikant, men obetydlig minskning av 
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FEV-1 värdet med 0.54 procent. Statistiskt signifikanta samband erhölls också när 
kombinationen med partiklar och SO2 användes som exponeringsvariabel. 
 
Sammanfattning och slutsats 
Sammanfattningsvis kan konstateras att ett avsevärt antal studier finns publicerade år 2006-
2009 angående luftföroreningar och astma. Studierna av Brooks et al, Steiner et al och 
Andersson et al som sammanfattats ovan visar att mycket höga exponeringar för SO2 (över 80 
mg/m3) kan ge upphov till astma. Sådana exponeringar förekommer endast i undantagsfall i 
arbetsmiljön och är numera mycket sällsynta. Det är fortfarande oklart om lägre nivåer av SO2 
kan ge upphov till astma.  
 
Ett antal studier av frivilliga forskningspersoner som utsatts för väldefinierade halter av SO2 i 
exponeringskammare ligger till grund för den riktlinje för 10-minutersvärde (500 μg/m3) som 
rekommenderats av WHO. Inga nya studier av denna typ har hittats i den litteratursökning 
som gjorts. 
 
  Det framgår av de studier som rapporterats från olika länder år 2006-2009 som omnämnts i 
denna rapport, att ökning av astmasymtom har relaterats till ökande halter av luftföroreningar 
i städer. Det är dock inte klarlagt om de halter av luftföroreningar som förekommer i den 
allmänna miljön i städer är orsak till uppkomst av astma eller om luftföroreningarna bara 
utlöser astmasymptom hos personer som av andra anledningar fått astma.  Även vid relativt 
låga halter av luftföroreningar kan i vissa studier små statistiskt signifikanta förändringar i 
uppmätta andningsvolymer konstateras. Det framgår inte klart av de publicerade studierna 
vilken roll olika luftföroreningskomponenter spelar för att symptomen uppträder. I städer där 
koleldning fortfarande förekommer i hemmen för hus uppvärmning eller matlagning eller där 
kol används i industrier utan tillräcklig rening av rökgaser, finns höga halter av sot och SO2 i 
omgivningsluften.  Det framgår av den studie som publicerats från Taiyuan, Kina att höga 
halter av SO2 sannolikt varit av betydelse för uppträdande av symtom i dessa miljöer. I många 
städer har denna typ av luftföroreningar under senare årtionden ersatts av föroreningar som 
domineras av utsläpp från motorfordon med förhöjda halter av framför allt små partiklar, NO2 
och O3 medan SO2 halterna är betydligt lägre. Statistiskt signifikanta korrelationer mellan 
SO2- halter och förekomst av symtom har i vissa studier rapporterats också vid de relativt låga 
SO2-halter som förekommer i dessa fall, men det är svårt att med säkerhet urskilja effekten av 
SO2 från andra luftföroreningskomponenter.  
 
WHO 2006 rekommenderade en riktlinje på 20 μg/m3 som dygnsmedelvärde för SO2 och de 
studier som publicerats 2006-2009 ger ytterligare stöd för denna riktlinje.  
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