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Modellberegninger tilsier at de
globale klimaendringene vil
fortsette gjennom det 21.
århundre. Komponenter i
luftforurensningen som ozon og
sotpartikler bidrar til klimaendringer, og klimaendringer kan bidra
til økt luftforurensning, for
eksempel høyere ozonnivåer. Både
klimaendringer og luftforurensninger kan føre til økt forekomst av
negative helseutfall, deriblant
allergi og astma.
Temperaturøkningen kan føre
til forlenget og mer intens pollensesong, samt større utbredelse av
eksisterende og kanskje nye pollenproduserende planter. Luftforurensninger kan påvirke allergenisiteten
av kjente allergener og kan forsterke kroppens reaksjoner på
allergener. Klimarelaterte endringer
i eksponering for luftforurensning
ute og inne vil også direkte kunne
påvirke sykelighet og utvikling av
astma og allergi.
Den mulige betydningen av
klimaendringer og luftforurensning
for innsidens, prevalens og alvorlighetsgrad av luftveisallergier og
astma belyses i denne artikkelen.
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s klimapanel har konkludert
med at det har skjedd en
menneskeskapt påvirkning
av klimaet, særlig de siste 50 årene. Ulike
klimascenarioer er beregnet for Norge,
hvor det lave estimatet for temperaturendinger gir en oppvarming på 2,3
grader fram mot år 2100, mens det høye
gir en oppvarming på 4,6 grader (1).
Denne temperaturøkningen forventes
å gi ulike konsekvenser, som økt
vinternedbør, men mindre snø og is,
mer ekstremvær, lengre vekstsesong,
og endret utbredelse av skadedyr.
Siden Norge er et langstrakt land
med store lokale klimaforskjeller, vil
klimaendringene slå svært ulikt ut
i de forskjellige landsdelene.
Konsekvensene av de forventede
klimaendringene i Norge utredes av
Klimatilpasningsutvalget, som ble
opprettet av den norske regjering i
2008. Som bakgrunnsmateriale for
effekter på helse ble Folkehelseinstituttet
bedt om å skrive rapporten «Helsekonsekvenser av klimaendringer i Norge» (2).
Denne artikkelen er basert på de delene
av denne rapporten som er relevante for
astma og allergi, samt nyere vitenskapelig litteratur. Klimascenarioene som
legges til grunn stammer fra bakgrunnsrapporten «Klima i Norge 2100» (1).

Luftforurensninger
og klimaendringer
Luftforurensninger innendørs og
utendørs har helsemessig stor betydning.
Ca. 300 000 for tidlige dødsfall årlig i
Europa tilskrives luftforurensninger (3),
i hovedsak grunnet negative effekter på
hjerte-kar-systemet, luftveier og lunger.
Tiltak mot luftforurensninger reduserer
helseeffektene (4). Blant de viktigste

luftforurensninger er svevestøv (partikler), ozon og nitrogenoksider.
Klimaendringer og luftforurensning
har lenge blitt ansett som to adskilte
problemområder og derfor har man i
utredninger av tiltak sett på dem adskilt.
Imidlertid vil luftforurensninger påvirkes
av klimaendringer og klimaendringer ha
betydning for luftforurensningen.
Luftforurensningskomponenter som
nitrogenoksider og flyktige organiske
forbindelser (foruten metan) bidrar til
ozondannelsen som øker med økende
temperaturer. Ozon er selv en klimagass
som kan bidra til klimaforandringer.
Partikler synes å kunne både fremme
og redusere oppvarming, avhengig av
sammensetning: sulfater, nitrater og
organiske stoffer synes å redusere innstrålingen, mens sotpartikler absorberer
strålingen og fremmer dermed oppvarming (5). Liten luftutskiftning i sammenheng med økte temperaturer kan føre til
økte nivåer av svevestøv og nitrogenoksider, og økte temperaturer har sammenheng med økte ozonnivåer.
Ozonnivåene varierer forskjellig i
Sør- og Nord-Norge. En økning i
temperatur i nordområdene vil kunne
føre til en endring i det mønsteret som
ozonnivåene viser der, men det er uklart
om og i tilfelle hvilke helsemessige
konsekvenser det vil kunne ha. Temperaturøkninger vil også kunne føre til
endringer i folks luftevaner med mer
åpne vinduer og dører, og endret adferd
med mer oppholdstid utendørs. Dette vil
kunne føre til mer eksponering for
forurensning fra utendørskilder, inkludert
ozon, men bedre utlufting av forurensning fra og mindre eksponering for
innendørs kilder. Inneluften inneholder
en rekke forurensningskomponenter som

Observasjoner frem til i dag viser at økte temperaturer har bidratt til å forlenge de ulike pollensesongene i Europa.
I Norge er vekstsesongen estimert til å bli to til fire uker lenger i 2021–2050 enn i dag.

dekkets sammensetning må optimaliseres.
Nivåene av nitrogenoksider (NOx) har
vist fallende tendenser i de senere år på
grunn av bruk av katalysator. Imidlertid
synes nivåene av nitrogendioksid (NO2),
som har størst helsemessig betydning av
nitrogenoksidene, ikke å ha endret seg,
de har snarere økt. Det ventes at det
vil ta flere år før også NO2-nivåene
begynner å falle, når nye EURO-krav
til utslipp fra biler begynner å virke.

Pollenallergi
Man antar at i overkant av 20 % av den
norske befolkningen lider av mer eller
mindre alvorlig pollenallergi – noe som
tilsvarer ca. 900 000 nordmenn (6).
I dag starter pollensesongen om våren,
med pollen fra tresortene bjørk, or og
hassel og fortsetter utover sommeren
med gress- og burotpollen. Pollensesongene varierer fra sted til sted,
og generelt er det mindre pollen i kyststrøkene og på høyfjellet. Pollen, eller
proteiner fra disse, pustes inn i luftveiene
og fester seg dessuten til klær, hud, hår
og øyne. For de fleste individer er dette
uproblematisk, men allergikere vil
oppleve symptomer som rennende,
kløende og tett nese og kløende, røde
og hovne øyne. Dette kan også utløse
eller forverre astma.
Mange personer med sterk pollenallergi, spesielt bjørkepollenallergikere,

opplever at de får ubehag i munn og
svelg ved å spise rå frukt, bær og
grønnsaker. Omkring 80 % av alle
bjørkepollenallergikere kan få reaksjon
på en matvare – oftest nøtter, peanøtter
eller rå gulrøtter, epler og pærer. Dette
skyldes kryssreaksjoner, dvs. at en del
av allergenet (proteinet) i pollen er til
forveksling lik et protein i den enkelte
matvaren. Noen pollenallergikere får
reaksjoner på mat kun i pollensesongen
mens andre kan ha symptomer hele året.
Symptomene kan øke og spre seg til flere
organer og i verste fall kan anafylaktisk
sjokk oppstå, men dette er meget sjelden
hos oss i Nord-Europa (7).

Forlenget pollensesong
Et varmere klima kan utvide vekstsesongen, og blomstring og løvspring kan
komme tidligere eller vare lengre enn før,
noe som allerede ser ut til å være tilfelle.
Observasjoner frem til i dag viser at økte
temperaturer har bidratt til å forlenge
de ulike pollensesongene i Europa (8).
For spredning av bjørkepollen, som er et
av de viktigste pollenallergenene i Norge,
har man i flere europeiske land sett at
sesongen starter tidligere med økende
gjennomsnittstemperaturer, mens
sesongen starter senere i Kevo (NordFinland) hvor det har blitt kaldere vårer
(9). Pollenregistreringer i de ulike
landsdelene i Norge gir også en
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er forskjellig fra de man finner i uteluft
og som også kan ha betydning for folks
helse (se også nedenfor). Den relative
betydningen av komponenter fra
utendørs og innendørs kilder er ikke
avklart. Hetebølgen i Europa i 2003 viste
en samvariasjon mellom temperatur og
ozon, og begge faktorene bidro til økt
forekomst av dødelighet. Slike episoder
kan øke i omfang i framtiden.
Mange forskjellige komponenter
er absorbert til partikler, blant dem
organiske stoffer og allergener (se
nedenfor). Endringer i temperatur og
oksidant/nitrogenoksidnivå vil føre til
endringer i sammensetningen av partiklene og dermed deres reaktivitet.
Om vinteren vil en reduksjon i forekomsten av kaldstart av kjøretøy/motorer
også kunne endre partikkelsammensetningen og størrelsesfordelingen, i tillegg til
mengden partikler. Hvordan det vil kunne
påvirke folks helse er foreløpig uklart.
Klimaendringer vil også kunne påvirke
mengden svevstøv som skyldes veislitasje
og strøing. Økt fuktighet i veibanen, men
mindre snø og is, vil kunne føre til økt
slitasje på veibanen, særlig på grunn av
piggdekkbruk. Det kan over tid gi økte
veistøvdepoter og dermed flere episoder
med høye svevestøvnivåer på vinteren
og tidlig på våren. For å hindre en slik
utvikling vil vintervedlikeholdet måtte
tilpasses endrede klimaforhold og vei-

indikasjon i retning av tidligere start på
pollensesongene, særlig i sesongene
etter 1997 (fig 1) (10, 11).
Tidligere pollensesong er også
rapportert for andre allergenbærende
planter, som burot og gress, men er
avhengig av region (12, 13). I Sør-Sverige
har hassel ved enkelte anledninger
startet blomstring allerede i desember
(14). Andre planter ser ut til å få en
lengre blomstringssesong med økende
temperaturer, spesielt de arter som
blomstrer senere på sommer og høst
(15, 16). Vekstsesongen i Norge er
estimert til å bli 2–4 uker lenger i
2021–2050 enn i dag, med de største
endringene på Vestlandet og i NordNorge (17). De relativt konsistente
observasjoner av forlenget pollensesong
frem til i dag gir grunn til å forvente at
pollenallergikere fremover vil bli plaget
over en større periode av året.

Pollen – utbredelse,
mengde og allergenisitet
Ved fortsatt utvikling mot et varmere
klima vil man vente en spredning av arter
til nye deler av landet, og spesielt en
større utbredelse av løvtrær. Pollen fra
trær og ambrosia spres med vinden over
store områder, illustrert ved at pollenvarslene i Finland melder at 30 % av alt
registrert bjørkepollen er importert via
fjernspredning fra Russland, og observasjon av bjørkepollen i Trondheim før
pollensesongen der har startet. Klima
og vær vil også påvirke lang- og mellom-

Høyere temperaturer vil kunne føre til introduksjon av nye arter med allergenbærende
pollen, som for eksempel Beiskambrosia. Planten er allerede den vanligste årsaken til
allergisymptomer på sensommeren i land som Ungarn og Frankrike. I varme år er den i stand
til å frø seg også i de sørligste områdene av Sverige.

distansetransport av pollen. Det er
sannsynlig at økt utbredelse både i
Norge og i andre nordeuropeiske land
grunnet klimaendringer vil kunne bidra
til økt mengde og utbredelse av pollen
i større deler av Norge.
Høyere temperaturer vil også kunne
føre til introduksjon av nye arter med
allergenbærende pollen, som for
eksempel den uønskede Beiskambrosia

figur 1. Sesongstart for spredning av bjørkepollen i Danmark, Island og Norge.
Figuren er hentet fra rapporten «Signs of Climate Change in Nordic Nature» (11).

Start på bjørkepollensesongen
15. juni
5. juni
29. mai

Island
Norge
Danmark

19. mai
9. mai
23. april
19. april
9. april
30. mars

1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2006

22

allergi i prak x sis 3/2010

(Ambrosia artemisiifolia, common
ragweed). Utbredelsen av Beiskambrosia
har ekspandert kraftig i sentral-Europa,
og i varme år er den i stand til å frø seg
også i de sørligste områdene av Sverige
(18). Planten er allerede den vanligste
årsaken til allergisymptomer på sensommeren i land som Ungarn og Frankrike
(18). Beiskambrosiapollen fremkaller ofte
en kraftig rhinokonjunktivitt, og ser ut til
å være i stand til å forårsake astma oftere
enn øvrige pollenallergier (18). Den har
en stor pollenproduksjon, hovedsakelig
i august og september, og kan dermed
bidra til å forlenge pollensesongen
for mange allergikere. Beiskambrosia
importeres blant annet som en forurensning i fuglefrø og dyrefor, vekster er
observert i Norge, men den kan foreløpig
ikke sette frø i vårt klima. Dette kan
imidlertid endre seg i et varmere klima,
eller ved at planten danner en mer
herdig variant. Det er derfor stor
sannsynlighet for at pollen fra Beiskambrosia om få år kan føre til allergier
også i Norge (19). Sterke allergier mot
Beiskambrosia vil sannsynligvis også
introdusere kryssreaksjoner mot
matvarer som for eksempel banan,
agurk og melon (20).
I tillegg ser mengde pollen per plante
og mengde allergener per pollen ut til å
kunne påvirkes av temperatur og mengde

CO2 i luften. Antall hassel-, bjørk- og
gresspollen i lufta har økt de siste 30 år,
og har vært satt i sammenheng med
klimaendringene (Danmark, Sveits,
Norge; (16, 22). For bjørk vet vi at dette
delvis skyldes en klar økning i utbredelsen av bjørketrær. Årsakene til økt
utbredelse er redusert hogst og gjengroing av tidligere beite- og slåttemarker,
samt at klimaendringene gjør at tregrensa for løvskog, med bjørka i front, kryper
høyere til fjells (22). I tillegg antyder
studier at også en økt pollenproduksjon
per individ (bjørketre) på grunn av
gunstigere værforhold kan bidra til
økning i bjørkepollen. Høyere allergentetthet i bjørkepollen som følge av høyere
temperaturer har vært observert (23).
I eksperimentelle studier med ambrosia
ga høyere temperaturer og CO2-innhold
i lufta økt biomasse og økt produksjon av
pollen, og høyere temperaturer ga også
større tetthet av allergener per pollenkorn (24–27). Pollenallergenisitet er
forbundet med allergenkonsentrasjoner,
og både allergenisitet og pollenkonsentrasjon er av betydning for helseeffekter i
sensibiliserte individer.

Luftforurensning,
pollenallergi og astma

Nitrogendioksid og ozon kan også bidra
til nitrering av for eksempel bjørkeallergener som øker allergenets aktivitet (35,
36). Den antatte økningen i ozonnivåer
vil slik kunne bidra til økt allergenisitet
av pollen.

Ekstremvær
Flere steder i verden har man sett en
sammenheng mellom tordenstormer
under pollensesongen og utbrudd av
astmaepidemier blant pollenallergikere
(37, 38). Under tordenstormer vil uvanlig
store mengder pollenkorn virvles opp,
og i regnskyllet som følger med stormen
vil pollen «vaskes» ned fra luften, pollenkornene sprekke og vannløselige
allergener frigjøres. Disse allergenene
kan inhaleres fritt og kan trenge lenger
ned i luftveiene enn de store pollenkornene som vanligvis stopper i de øvre
luftveiene. Det har også vært foreslått at
tordenstormer kan fremme oppvirvling
og spiring av soppsporer, som for
eksempel Alternaria (oppsummert i (39)).
Personer med allergi mot pollen, eller
muggsoppsporer, men som så langt ikke
har hatt astmasymptomer, kan under
slike forhold oppleve sitt første astmaanfall. Også astmatikere som ikke går
på medisiner vil ha høyere risiko for
alvorlige astmaanfall.
Forekomsten av denne værtypen er

s

Luftforurensning kan i seg selv være med
å forsterke luftveisplager og -sykdommer

som allergi, astma og KOLS. Kortvarig
eksponering for partikler og ozon, og
muligens også for nitrogendioksid,
kan gi økt sykelighet hos astmatikere
(28). Enkelte studier antyder også at
langtidseksponeringer, og eksponeringer
tidlig i livet, gir forhøyet risiko for
utvikling av astma (29, 30). Som nevnt
ovenfor forventer man klimarelaterte
endringer i eksponering og sammensetning av luftforurensningsfaktorer som
partikler, nitrogendioksid og ozon,
men det er ikke avklart hvordan disse
endringene vil kunne påvirke astmatikeres helse.
Luftforurensning kan også påvirke
både mengden og aktiviteten av pollenallergenene. Studier har vist at pollen
i områder med høy luftforurensning
uttrykker en større mengde allergene
proteiner sammenlignet med mindre
forurensede områder (8). Faktorer som
partikler, nitrogendioksid og ozon kan
også øke frigjøringen av pollenallergener
fra pollenkornene, og gjør dermed
allergenene mer tilgjengelige for
inhalasjon ned i lungene (31, 32).
Allergener bindes til forbrenningspartikler, og inhalasjon av denne kombinasjonen kan bidra til å forsterke allergiske
responser (33, 34). Hvorvidt klimarelaterte endringer i luftforurensning vil bidra
i denne sammenheng, er ikke avklart.

Luftforurensning og klimaendringer henger sammen. Svevestøv, ozon og nitrogenoksider er faktorer som i seg
selv kan være med å forsterke luftveisplager. De kan også påvirke mengden og aktiviteten av pollenallergenene.
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heldigvis lite vanlig hos oss, og dette
fenomenet er heller ikke ansvarlig
for et stort antall av astmaanfall.
Men med ekstremvær som følge av
klimaendringene, kan imidlertid problemstillingen med værrelaterte astmaepidemier også bli aktuell her i
Norge.

Faktorer i innemiljøet

Positive effekter for astmatikere?
Man kan også tenke seg mulige positive
effekter av klimaendringene for pasienter
med luftveisallergier. Høyere temperaturer reduserer de negative effekter av kald
luft hos pasienter med astma og rhinitt
(46). Varmere vintre kan også redusere
frekvensen av luftveisinfeksjoner, og
dermed gjøre pasientene mindre
mottagelige for negative effekter av
disse (47).

Oppsummering
Klimaendringene vil sannsynligvis
resultere i, hovedsakelig negative,
helseeffekter, spesielt i lavinntektsland
(47). Hvilke konsekvenser klimaendringene vil ha på insidens, prevalens og
alvorlighetsgrad av astma og luftveisallergier er usikre (15). Studier frem til i dag
gir grunn til å tro at den videre utviklingen i klimarelaterte faktorer kan resultere
i lengre pollensesong, økt pollenproduksjon og allergenisitet, og endret utbredelse av allergenproduserende planter.
Det er imidlertid mangel på datasett
som er egnet til å påvise sammenhenger
mellom klimaendringer og astma og
allergiske sykdommer. Det er likevel
sannsynlig at høyere allergentetthet,
over lengre perioder, vil bidra til forhøyet
risiko for utvikling av luftveissymptomer
hos sensibiliserte individer, og en
forverring hos allerede symptomatiske
pasienter (48). Klimarelaterte endringer
i eksponering for luftforurensning ute
og inne vil også kunne påvirke sykelighet
og utvikling av astma og allergi. På den
annen side kan mildere klima gi positive
konsekvenser for astmatikere, ved å
redusere negative effekter av kald luft
og luftveisinfeksjoner.

Høyere temperaturer og større nedbørsmengder kan føre til høyere innendørs
luftfuktighet. Økt forekomst av husstøvmidd
kan bli en konsekvens.
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For hele landet er det beregnet en
økning i nedbør på mellom 5 og 30 % i
årsgjennomsnitt, samt flere dager med
store og intensive nedbørsmengder (1).
Det vil imidlertid være store forskjeller
avhengig av sesong og geografi, og selv
om Sør- og Østlandet kan få mindre
sommernedbør, er det forventet en
nedbørsøkning både høst, vinter og vår.
Høyere temperaturer og økte nedbørsmengder vil sannsynligvis gi større
luftfuktighet utendørs, flere oversvømmelser og kortere oppvarmingsperioder
ved mildere vintre, noe som til sammen
kan føre til en høyere innendørs
luftfuktighet og flere fuktskader.
På grunn av vårt tempererte klima er
forekomsten av middallergener generelt
lav i Norge i forhold til mange andre land
(40, 41), men varierer med område og
årstid. Den viktigste begrensende faktor
for midd er luftfuktighet, som må være
over 45 % for at den skal trives godt
(42). En økning i innendørs temperatur
og luftfuktighet over denne kritiske
grensen vil kunne gi økt forekomst av
husstøvmidd. Allergi for husstøvmidd og
andre middarter er godt dokumentert,
og det er et viktig allergen på verdensbasis. Der det finnes høy forekomst av
midd, er allergi for midd relativt vanlig i
den atopiske del av befolkningen og er
en alvorlig risikofaktor for astma (43).
Forhøyet luftfuktighet og temperatur
innendørs vil slik kunne gi en omfattende
økning i forekomst av husstøvmidd, med
et økende antall allergikere plaget med
middallergi som resultat.
Med mer nedbør, ekstremvær og
flomskader kan risikoen for å oppleve
fuktproblemer i norske innemiljøer, i
hjem, skoler og på arbeidsplasser bli
større, noe avhengig av forekomsten
av bygningsfeil. På den annen side vil
varmere klima redusere forekomsten av
kuldebroer og fuktansamling der (44).
Befolkningsstudier viser en sammenheng
mellom fuktproblemer i bygg og økt
forekomst av luftveisplager, hovedsakelig
hoste, piping i brystet og astma hos de

eksponerte (44). Den biologiske
forklaringen på sammenheng mellom fukt
og helseeffekter er ikke avklart,
men muggvekst i bygninger med
fukt og vannskader kan spille en rolle.
Høye konsentrasjoner av muggsoppsporer eller -komponenter i innelufta
kan forverre astma, enkelte individer kan
bli allergiske mot muggsoppene i seg
selv, og det finnes også indikasjoner
på at muggsoppkomponenter kan øke
sensibiliseringen mot andre allergener
(husdyr, pollen; 45). Fuktrelatert
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