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Sveriges urbanisering

Fas 1: Tillväxt av de små städerna

Fas 2: Industralisering

Fas 3: Stabilisering SCB 2015



Planeringsområden Miljöfaktor Hälsoeffekter

Transporter, uppvärmning, matlagning, 
ventilation, tobaksrökning, industrier

Luftföroreningar Hjärt-kärlsjukdom, luftvägssjukdom,
lungcancer
Barn: lungfunktionsutveckling

Transporter, industrier, bostäder, skolor, 
byggen, evenemang

Buller Hjärt-kärlsjukdom, metabol sjukdom?
Barn: hörselskador, sömnstörning, stress, 
olyckor, vuxenkontroll

Transporter, ”walkability”, grönstruktur Fysisk aktivitet Hjärt-kärlsjukdom, metabol sjukdom
Barn: säker skolväg, lek

Sanitet, dricksvatten Mikroorganismer Magtarmsjukdom

Byggd miljö, grönstruktur Urbana värmeöar Hjärt-kärlsjukdom

Byggnader, ventilation Byggmaterial, allergen, 
irriterande ämnen

Luftvägssjukdom

Byggmaterial, mark, ventilation Radon Lungcancer

Förorenad mark Miljögifter Många olika

Grönstruktur ”Grönt”, stillhet, allergen,
vektorer

Återhämtning, allergisjukdom, ?
Barn: fri lek, naturligt ljus, vuxenkontroll, 
obehöriga

Skugga UV-ljus D-vitamin, hudcancer

Sveriges urbanisering

Källa: Tom Bellander, CAMM, Stockholm



Allmän bullerstörning

• Obehag och irritation pga under längre 

tid utsätts for oönskat ljud

• Störning beror på ljudets egenskaper 

(ljudtrycksnivå, frekvens, 

konstant/varierar)

• Störning beror även när på dygnet och i 

vilken situation

• Upplevelsen påverkas också av 

individuell ljudkänslighet och attityd till 

bullerkällan



Fysiologiska mekanismer

• Stressreaktion (autonoma nervsystemet)

• Ökning av stresshormon (kortisol)

• Kärlsammandragning

• Ökat blodtryck 

• Förändrad ämnesomsättning

• Förändrat immunförsvar



God bebyggd miljö

Andelen vuxna som mycket eller väldigt mycket de 

senaste 12 månaderna känt sig besvärade av 

trafikbuller (från väg-, tåg- och/eller flygtrafik) i eller i 

närheten av sin bostad. Källa MHE 2015. 



Hälsoeffekter av buller

• Hörselnedsättning och tinnitus

• Försämrad inlärning och prestation

• Sömnstörning

• Hjärtinfarkt, stroke

• Övervikt, diabetes? 

Känsliga grupper

• Personer med HNS (20%)

• Personer med annat modersmål, 

uppmärksamhetsstörning

• Barn, unga, äldre



God bebyggd miljö

Andelen vuxna som minst en gång per vecka året runt uppgivit 

att de har svårt att somna eller blir väckt av trafikbuller från 

väg-, tåg- och/eller flygtrafik. Källa MHE 2015. 



Andel (procent) personer som anger att trafikbuller (väg-, 

tåg- eller flygtrafikbuller) dagligen eller varje vecka året 

runt påverkar olika aktiviteter. Källa: MHE 15. 



Sömnstörning

• Trötthet

• Koncentrationssvårigheter

• Minskad prestationsförmåga 

• Övervikt

• Diabetes

• Hjärt- och kärlsjukdom

• Depression



Samband mellan vägtrafikbuller och hälsoeffekter 

WHO. Environmental Noise Guidelines for the European Region 2018 



• Mycket eller väldigt mycket besvärade av 

trafikbuller 8,0% (~ 570 000)

• Sömnstörning dagligen eller varje vecka 

2,3% (~ 160 000)

• Fall av hjärtinfarkt årligen ~ 950

• Förlorade friska levnadsår årligen ~ 41 000

Källor: 

DALY-beräkningar i transportsektorn 2016 

Miljöhälsorapport 2017

Hälsoeffekter av trafikbuller



Slutsatser

• Buller orsakar omfattande negativa hälsoeffekter

• Den pågående urbaniseringen har ökat 

bullerproblemen

• Uppluckring av svenska riktvärden för buller 

medför att vi riskerar att bygga ett stort antal 

bostäder som är hälsovådliga under lång tid 

framöver

• Bullerpreventivt arbete har försvårats under 

senare år trots ökade kunskaper om allvarliga 

negativa hälsoeffekter av buller

• Ökade resurser måste satsas på uppföljning av 

bullereffekter på folkhälsan 





Buller eller luftföroreningar?

• Båda kan orsaka hjärtkärlsjukdom

• Buller och luftföroreningar har studerats 

var för sig trots att de ofta förekommer 

samtidigt 

• Standard saknas för att klassificera

buller och luftföroreningar med samma

noggrannhet

• Behöver studeras samtidigt och

undersöka vilka åtgärder som ger störst 

hälsovinster


