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Diarienummer – TRN 2017-0052

Granskning av RUFS 2050 – CAMM



Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på RUFS 2050 utställningsexemplar. CAMM har expertkunskap och bedriver forskning inom bl. a. miljömedicin, vilket inkluderar hälsoeffekter av buller, luftföroreningar, inomhusklimat, stadsplanering, klimatförändringar och grönstruktur. I ärendets slutliga handläggning har handläggaren inom miljö och hälsa dr. Mare Löhmus Sundström, enhetschefen för miljömedicin dr. Antonios Georgiellis, bullerspecialisten dr. Charlotta Eriksson, luftföroreningsspecialisten dr. Olena Gruzieva, allergispecialisten dr. Marina Jonsson och inomhusmiljöspecialisten dr. Johnny Lorentzen deltagit. 



CAMM vill ge följande kommentarer till ”RUFS 2050” ur ett hälsoperspektiv: 

Allmänna synpunkter:

1. Miljömedicinska enheten anser att denna version av RUFS-2050 underlag har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter. 

2. Ett kapitel om folkhälsa och miljö är inkluderad i den nya versionen av utvecklingsplanen. Dock står kapitel lite för sig själv och är mycket svagt integrerad i andra avsnitt. 

3. En generell kommentar gäller kontinuitetstänkande. Planen fokuserar mycket på ny infrastruktur och nybyggande. Man bör även planera för hur befintlig bebyggelse etc. ska uppdateras, repareras och göras ”klimatsmart”.

4. Rapporten saknar barnens perspektiv. Eftersom luftföroreningar, buller och andra miljöfaktorer påverkar barnen särskilt mycket, bör extra hänsyn tas till barnens uppväxtmiljö. Kanske borde områden för lek läggas in på plankartan. Det är även viktigt att barnens närmiljö inte försämras och bl.a. förtätning måste vägas mot barns behov av natur i närområdet. 

5. Vid diskussionen om att minska utsläpp, är det fortfarande nästan enbart CO2 som står i fokus. För att dra ner CO2-utsläpp föreslås bland annat att man i transportsektorn, istället för att använda fossila bränslen, går över till förnybara typer av bränsle. Detta är naturligtvis viktigt, men inte alla typer av förnybart bränsle är bra för luftkvalitén (t.ex. biodiesel). CAMM anser att minskningen av CO2 ska ske på ett sådant sätt att halterna av hälsofarliga luftföreningar inte ökar.

För kommentarer om specifika avsnitt, se sidor 3-10.














Granskning RUFS 2050 – Buller



Generella kommentarer

Utställningsförslaget av RUFS 2050 belyser bulleraspekter ur ett flertal synvinklar och lyfter även frågan om bullerstörning som ett regionalt mål. Det är en positiv utveckling sedan tidigare versioner och något som kommer att vara av stor betydelse för inriktningen på bullerskyddsarbetet i Stockholmsregionen de kommande decennierna. 



CAMM ser positivt på att man söker beakta bullerfrågan vid ny bebyggelse av bostäder, infrastruktur och tekniska anläggningar. Vad gäller stadsbyggnad och bebyggelseutveckling lyfts betydelsen av att anpassa bebyggelsemiljöerna till platsens förutsättningar och bulleråtgärder vid källan som centrala ställningstaganden. Det är av stor betydelse för att konsekvenser av förtätningen inte ska medföra alltför långtgående effekter i form av hälsopåverkan från buller. Det är även av betydande vikt att låg påverkan av buller lyfts fram som en särskild kvalitet inom grönområden då tillgång till en tyst och rofylld miljö kan bidra till förbättrad folkhälsa. 



Specifika kommentarer

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö

CAMM ser det som mycket positivt att ett delmål för 2030 angående besvär av trafikbuller har lags till. Vi rekommenderar att siffrorna över andel besvärade uppdateras enligt resultat från Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län som baserar sig på den nationella miljöhälsoenkäten för år 2015 (se nedanstående figurer). Notera att frågan om bullerstörning har ändrats och att vi nu rapporterar andelen i befolkningen som besväras mycket eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik. Denna andel var 11,2 procent 2015, vilket kan jämföras med 12,7 procent 2007 (figur 16.6). Med tanke på de nya riktvärden som gäller för trafikbuller sedan 1 juli 2017 (60 dBA generellt och 65 dBA för små lägenheter om upp till 35 kvm) är målet om att andelen som upplever besvär av trafikbuller ett relativt högt ställt. Detta pga. att fler bostäder kommer att kunna byggas i mycket bullerutsatta lägen och besvären därmed sannolikt kommer att öka. 











Tabell 5.1. Besvär av trafikbuller.

Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som besväras mycket eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik, uppdelat på kommungrupp och bostadstyp. 

		



		Småhus

		Flerbostadshus

		Totalt



		Storstadskommuner*

		15

		14

		14



		Förortskommuner

		7,1

		11

		8,7



		Övriga kommuner

		5,6

		10

		7,7



		Totalt

		8,4

		13

		11





*Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad.



Figur 16.6. Besvär av trafikbuller.

Andel (procent) i befolkningen som rapporterar att de är mycket eller väldigt mycket störda av trafikbuller (väg-, tåg- och flygtrafik sammantaget), Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som helhet, 2007 och 2015.





Miljö och folkhälsa

Utmärkt att kopplingen mellan faktorer i omgivningsmiljön, däribland buller, och folkhälsa lyfts fram så tydligt som i detta avsnitt. Finns det utrymme bör om möjligt siffror från senaste miljöhälsoenkäten (2015) ersätta de data som beskrivs i texten (miljöhälsoenkät 2007). Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län kommer att finnas tillgänglig från och med den 23 november då den presenteras på ett seminarium i CAMMs regi.




Granskning RUFS 2050 – Luftföroreningar



Generella kommentarer

CAMM uppskattar att luftföroreningar är fortfarande ett folkhälsoproblem som kräver fortsätta åtgärder för att förbättra luftkvalitet. 

Kvaliteten på utomhusluften i Stockholms län har i vissa avseenden förbättrats under de senaste decennierna. Ändå överskrids miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid i vissa områden, främst intill högtrafikerade vägar t.ex. E4 och E18) och längs vägar i tätorter med bebyggelse på en eller båda sidorna. Trots den positiva utvecklingen har befolkningsstudier inte kunnat påvisa någon tröskelnivå för luftföroreningar, dvs. en säker nivå under vilken det inte uppkommer några negativa hälsoeffekter. I de flesta fall är påverkan från luftföroreningar liten, men forskningsstudier, från bl.a. Stockholm, visar att både kort- och långtidsexponering för luftföroreningar kan knytas till negativa hälsoeffekter, främst avseende dödlighet, men också förekomst av lung- och hjärt- och kärlsjukdomar och även cancer. Till och med barn är speciellt känsliga för luftföroreningar. Forskningsresultaten tyder på att betydande hälsovinster kan uppnås genom att sänka luftföroreningshalterna till WHO:s riktvärde. 



Ur miljö- och hälsosynpunkt är det mycket viktigt att nya infrastrukturprojekt planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv där risker för människors hälsa minimeras. Den starkaste och på längre sikt mest hållbara åtgärden torde vara en minskning av vägtrafiken, som står för det största lokala bidraget av luftföroreningar i länet. Att leda om tung trafik utanför centrala bostadsområden, sänka hastigheter, införa omfattande och differentierade trängselskatter, begränsa dubbdäcksanvändning och främja eldrivna fordon är andra åtgärder som kan minska konsekvenserna av trafiken. En effektiv kollektivtrafik tillgänglig för alla, kompletterad med bra gång- och cykelbanor, kan minska bilberoendet och, i sin tur leda till bättre luftkvalitet.



Det är viktigt att hälsoaspekter ges tillräcklig tyngd i planering och nybyggnation, särskilt vid potentiella konflikter mellan exploateringsintressen och hälsorisken. Exempelvis, de nya bullerregler som tillåter högre nivåer av trafikbuller vid en bostadsbyggnads fasad riskerar leda till att det kommer att byggas ett stort antal bostäder intill högtrafikerade vägar med höga halter av luftföroreningar. Det finns därför en betydlig risk att andelen av befolkningen som bor i områden där riktvärdena för partiklar och kvävedioxid överskrids kommer att öka igen.



Specifika kommentarer

Vi rekommenderar att siffrorna över andel besvärade av dålig luftkvalitet uppdateras enligt resultat från Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län som baseras på den nationella miljöhälsoenkäten för år 2015 (se Tab 4.5 och Fig 16.1).



Tabell 4.5. Besvär av bilavgaser och kommungrupp.

Andel (procent) av befolkningen som besväras av bilavgaser i och i närheten av bostaden, uppdelat på kommungrupp.

		

		Stockholms län

		Övriga Sverige

		Totalt



		Storstadskommuner*

		12

		9,8

		11



		Förortskommuner

		5,0

		3,3

		4,4



		Övriga kommuner

		5,0

		4,6

		4,6





*Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad.



Figur 16.1. Besvär av bilavgaser.

Andel (procent) i befolkningen som besväras av bilavgaser i eller i närheten av sin bostad minst en gång per vecka under en tremånadersperiod, Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som helhet, 1999, 2007 och 2015.






Granskning RUFS 2050 – Klimatanpassning och grönstruktur



Generella kommentarer 

Utställningsförslaget av RUFS 2050 tar upp frågor kring klimatanpassning och grönstruktur. Det har skett en positiv utveckling i dessa avsnitt sedan tidigare versioner och ståndpunkterna i dem kommer att vara av stor betydelse under de kommande decennierna. 



Det är framför allt från synvinkel av ekosystemtjänster och tillgänglighet som grönstrukturens betydelse presenteras i RUFS 2050, medan klimatanpassningen diskuteras mest från synpunkt av infrastruktur-”resilience”. Ekosystemtjänster och hållbarheten hos infrastruktur är dock inte de enda fördelarna med grönstruktur och klimatanpassning i stadsmiljö. Forskningen visar att både stadsvegetation och klimatanpassningsåtgärder även direkt påverkar befolkningens hälsa.



Klimatanpassning för värme

Eftersom befolkningen i Stockholms län inte utsätts för höga temperaturer särskilt ofta  krävs det betydligt lägre temperaturer för att negativa hälsoeffekter ska uppstå här än i till exempel Sydeuropa. Dessutom, eftersom extremt höga temperaturer har varit ovanliga i Sverige, är våra byggnader och infrastruktur bättre anpassade till att fungera i kyla än i värme. 



Från studier i Centraleuropa vet vi att dödligheten under värmeböljor är särskilt hög i tätbebyggda stadsområden jämfört med i förorter och på landsbygd. Var bostadshuset ligger (t.ex. nära ett grönområde eller en vattensamling) har stort betydelse för inomhusklimatet, men även byggnadsmaterial, byggnadens utformning, graden av lufttäthet, och typen av ventilation påverkar temperaturer inomhus. Förbättrad lufttäthet hos bostäder rekommenderas, eftersom detta hindrar okontrollerat luftläckage och värmeförlust på vintern och leder till effektivare energianvändning. Dock har det i flera håll i världen visats sig att ökad lufttäthet hos byggnader ofta ökar risken för överhettning av husen under perioder med varmt väder. Det kan leda till ökad energiåtkomst på grund av användning av kylaggregat under sommarhalvåret. Det är lättare att planera smarta lösningar för nybyggen, men även det gamla och icke-anpassade kommer att stå kvar och användas och måste därför anpassas till framtidens utmaningar.



Enligt den senaste Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län är problem med höga inomhustemperaturer i bostäder under sommaren vanligast just i storstadskommuner (Stockholm, Solna och Sundbyberg). Andelen invånare i storstadskommunerna som anger att de ofta har problem med för höga inomhustemperaturer är 25 procent, medan motsvarande andel personer som bor i förorter och i större kommuner är 19 respektive 21 procent. Hur väl bostaden isolerar mot värmen verkar också påverkas av ekonomiska faktorer. Enligt Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län anger 27 procent av de svarande som tillhör den lägsta inkomstgruppen att de har ofta problem med höga inomhustemperaturer, medan cirka 18 procent av den högsta inkomstklassen uppger samma problem.



I Sverige är den icke-olycksrelaterade dödligheten som lägst då medeltemperaturen ligger mellan 10 och 12 plusgrader och ökar både när temperaturen blir högre och lägre. Enligt en vetenskaplig artikel från 2015, förekom det 252 värmerelaterade dödsfall under perioden 2004-2010 i Stockholms län[footnoteRef:1]. Detta motsvarar cirka 42 värmerelaterade dödsfall/år. Enligt en färsk doktorsavhandling från Umeå Universitet[footnoteRef:2] skulle den beräknade klimatförändringen för år 2050 innebära att värmerelaterad dödlighet ökar med 157,2 procent till år 20150 i Stockholms län, förutsatt att samhällets klimatanpassningsgrad, antal invånare och åldersfördelningen i befolkningen förblir densamma. Det skulle innebära att cirka 66 personer/år dör i förtid på grund av värmen runt år 2050. Befolkningen i Stockholms län förväntas dock öka vilket betyder att betydligt fler människor än idag kommer att bo i Stockholms län år 2050. Dessutom förutspås antalet personer som är 50 år och äldre i Stockholms län kommer att öka med cirka 84 procent mellan år 2010 och 2050 och antalet som är 75 år och äldre med 169 procent. Detta betyder att Stockholms län kommer att ha både mycket fler invånare och en högre befolkningsandel av äldre i samhället. Eftersom det mest är äldre personer som blir sjuka vid högre temperaturer kommer det ökade antalet värmeböljor att drabba denna befolkningsgrupp hårdast. Även utan en klimatförändring skulle den här förändringen i åldersfördelningen öka den beräknade värmerelaterade dödligheten för 2050 med cirka 58 procent. Lägger man ihop ett större invånarantal, fler äldre och klimatförändringseffekter blir den förutspådda ökningen i värmerelaterad dödlighet hela 532 procent, vilket skulle då betyda att istället för 42 personer/år, kan vi förvänta oss att cirka 223 personer/år dör år 2050 på grund av värmen om samhällsanpassningen förblir samma som idag. Så… klimatanpassningen, kan rädda många liv.  [1:  de’ Donato FK, Leone M, Scortichini M, De Sario M, Katsouyanni K, et al. (2015) Changes in the Effect of Heat on Mortality in the Last 20 Years in Nine European Cities. Results from the PHASE Project. International Journal of Environmental Research and Public Health 12: 15567-15583.]  [2:  Åström C (2017) Health effects of heatwaves. Short and long term predictions PhD thesis, Umeå: Umeå University] 




Grönstruktur

Generellt sett finns det mycket grönska i Stockholms län. Andelen markyta som är täckt med grönska är av naturliga skäl högst i de kommunerna som har få och mindre tätorter, t.ex. Norrtälje, Södertälje och Sigtuna, och lägst i storstadskommunerna som Stockholm, Solna och Sundbyberg. Enligt Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län har i genomsnitt 96 procent av befolkningen i storstadskommunerna ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad. Andelen personer i förortskommuner, som har ett grönområde inom gångavstånd är i genomsnitt  97 procent.



Under de senaste 10 åren har antalet studier som visar grönskans positiva hälsopåverkan ökat närmast explosionsartat. Många studier visar att människor som bor i områden med mer grönstruktur har lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar och typ 2-diabetes[footnoteRef:3].  Grönstruktur bidrar också till bättre social sammanhållning, mindre stress, minskad konsumtion av antidepressiva läkemedel, minskad bullerstörning och ökad livslängd. Flera studier har också föreslagit att barn som föds och bor i gröna stadsdelar har en lägre risk för låg födelsevikt och övervikt senare i livet, är stresståligare och har en bättre kognitiv förmåga. Även ADHD-symptom hos barn verkar lindras av mer grönska i omgivningen. [3:  WHO Regional office for Europe (2016) Urban green spaces and health. A review of evidence. Copenhagen] 




Tillgänglighet till grönområden påverkar hur mycket människor exponeras för grönstruktur. Om det finns grönområden  inom gångavstånd från människors bostäder ökar sannolikheten för att de ska vistas i närheten till grönska. Enligt Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län besöker 80 procent av de svarande som har ett grönområde inom gångavstånd från bostaden ett grönområde varje vecka, jämfört med 33 procent av dem som inte har ett grönområde inom gångavstånd. Med genomtänkt stadsplanering går det alltså att påverka den tid som människor vistas i grönområden. 



Uppväxtmiljö och kulturell bakgrund har stor betydelse för hur man använder och värderar grönstruktur. Studier från Holland visar till exempel en klar skillnad i traditioner hos olika etniska grupper i hur man använder gröna ytor – etniska holländare har traditionen att använd gröna ytor som ett ställe för fysisk aktivitet, medans hos flera andra etniska grupper används dessa mer som ett ställe för socialt umgänge. Detta påverkar och skapa skillnader mellan olika kulturella grupper i hur man uppskattar grönskans betydelse för hälsa. Vetenskapliga studier visar också att föräldrarnas attityd till gröna ytor påverkar hur barnen använder och tänker om dem, vilket gör att de kulturella skillnaderna i hur man värderar grönområden består över flera generationer[footnoteRef:4],[footnoteRef:5].   [4:  Thompson CW, Aspinall P, Montarzino A (2008) The childhood factor: Adult visits to green places and the significance of childhood experience. Environment and Behavior 40: 111-143.]  [5:  Peters K, Elands B, Buijs A (2010) Social interactions in urban parks: Stimulating social cohesion? Urban Forestry & Urban Greening 9: 93-100.] 




Om grönområdena är planerade på ett sätt som gör att man kan använda dem både för fysisk aktivitet och för socialt umgänge ökar också sannolikheten att flera olika kulturella grupper använder dem. Vanan att använda grönområden ska helst starta i tidig ålder och tillgängligheten är av särskilt stor betydelse för barn från familjer som inte känner till/har vanan att besöka grönområden. 



Specifika kommentarer

· På sidan 117 rad 1 och 2 – är det yttemperaturen eller lufttemperaturen man pratar om? Det låter lite mycket med 12 graders C skillnad i lufttemperatur mellan stad och landsbygd i vårt klimat. 

· På sidan 143 behövs en uppdatering: det ska stå NMHE15 (ej NMHE07, men siffran för självskattad ohälsa är densamma, dvs 6%).



2007	Stockholm	Övriga län	Sverige	12.67	9.1069999999999993	9.8699999999999992	2015	Stockholm	Övriga län	Sverige	11.21	7.0579999999999998	7.9690000000000003	







1999	Stockholm	Övriga län	Sverige	8.5250000000000004	4.391	5.2320000000000002	2007	Stockholm	Övriga län	Sverige	9.093	5.3719999999999999	6.1589999999999998	2015	Stockholm	Övriga län	Sverige	8.57	5.0359999999999996	5.8090000000000002	
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Diarienummer – TRN 2017-0052 


Granskning av RUFS 2050 – 
CAMM 
 


Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har beretts tillfälle att 


lämna synpunkter på RUFS 2050 utställningsexemplar. CAMM har 


expertkunskap och bedriver forskning inom bl. a. miljömedicin, vilket 


inkluderar hälsoeffekter av buller, luftföroreningar, inomhusklimat, 


stadsplanering, klimatförändringar och grönstruktur. I ärendets slutliga 


handläggning har handläggaren inom miljö och hälsa dr. Mare Löhmus 


Sundström, enhetschefen för miljömedicin dr. Antonios Georgiellis, 


bullerspecialisten dr. Charlotta Eriksson, luftföroreningsspecialisten dr. 


Olena Gruzieva, allergispecialisten dr. Marina Jonsson och 


inomhusmiljöspecialisten dr. Johnny Lorentzen deltagit.  


 


CAMM vill ge följande kommentarer till ”RUFS 2050” ur ett 


hälsoperspektiv:  


Allmänna synpunkter: 
1. Miljömedicinska enheten anser att denna version av RUFS-2050 


underlag har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter.  


2. Ett kapitel om folkhälsa och miljö är inkluderad i den nya versionen 


av utvecklingsplanen. Dock står kapitel lite för sig själv och är 


mycket svagt integrerad i andra avsnitt.  


3. En generell kommentar gäller kontinuitetstänkande. Planen 


fokuserar mycket på ny infrastruktur och nybyggande. Man bör 


även planera för hur befintlig bebyggelse etc. ska uppdateras, 


repareras och göras ”klimatsmart”. 


4. Rapporten saknar barnens perspektiv. Eftersom luftföroreningar, 


buller och andra miljöfaktorer påverkar barnen särskilt mycket, bör 


extra hänsyn tas till barnens uppväxtmiljö. Kanske borde områden 


för lek läggas in på plankartan. Det är även viktigt att barnens 


närmiljö inte försämras och bl.a. förtätning måste vägas mot barns 


behov av natur i närområdet.  


5. Vid diskussionen om att minska utsläpp, är det fortfarande nästan 


enbart CO2 som står i fokus. För att dra ner CO2-utsläpp föreslås 


bland annat att man i transportsektorn, istället för att använda 
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fossila bränslen, går över till förnybara typer av bränsle. Detta är 


naturligtvis viktigt, men inte alla typer av förnybart bränsle är bra 


för luftkvalitén (t.ex. biodiesel). CAMM anser att minskningen av 


CO2 ska ske på ett sådant sätt att halterna av hälsofarliga 


luftföreningar inte ökar. 


För kommentarer om specifika avsnitt, se sidor 3-10. 
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Granskning RUFS 2050 – Buller 
 


Generella kommentarer 
Utställningsförslaget av RUFS 2050 belyser bulleraspekter ur ett flertal 


synvinklar och lyfter även frågan om bullerstörning som ett regionalt mål. 


Det är en positiv utveckling sedan tidigare versioner och något som 


kommer att vara av stor betydelse för inriktningen på bullerskyddsarbetet i 


Stockholmsregionen de kommande decennierna.  


 


CAMM ser positivt på att man söker beakta bullerfrågan vid ny bebyggelse 


av bostäder, infrastruktur och tekniska anläggningar. Vad gäller 


stadsbyggnad och bebyggelseutveckling lyfts betydelsen av att anpassa 


bebyggelsemiljöerna till platsens förutsättningar och bulleråtgärder vid 


källan som centrala ställningstaganden. Det är av stor betydelse för att 


konsekvenser av förtätningen inte ska medföra alltför långtgående effekter i 


form av hälsopåverkan från buller. Det är även av betydande vikt att låg 


påverkan av buller lyfts fram som en särskild kvalitet inom grönområden då 


tillgång till en tyst och rofylld miljö kan bidra till förbättrad folkhälsa.  


 


Specifika kommentarer 
Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö 


CAMM ser det som mycket positivt att ett delmål för 2030 angående besvär 


av trafikbuller har lags till. Vi rekommenderar att siffrorna över andel 


besvärade uppdateras enligt resultat från Miljöhälsorapport 2017 


Stockholms län som baserar sig på den nationella miljöhälsoenkäten för år 


2015 (se nedanstående figurer). Notera att frågan om bullerstörning har 


ändrats och att vi nu rapporterar andelen i befolkningen som besväras 


mycket eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik. Denna 


andel var 11,2 procent 2015, vilket kan jämföras med 12,7 procent 2007 


(figur 16.6). Med tanke på de nya riktvärden som gäller för trafikbuller 


sedan 1 juli 2017 (60 dBA generellt och 65 dBA för små lägenheter om upp 


till 35 kvm) är målet om att andelen som upplever besvär av trafikbuller ett 


relativt högt ställt. Detta pga. att fler bostäder kommer att kunna byggas i 


mycket bullerutsatta lägen och besvären därmed sannolikt kommer att öka.  
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Tabell 5.1. Besvär av trafikbuller. 
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som besväras mycket 
eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik, uppdelat på 
kommungrupp och bostadstyp.  


 


 


Småhus Flerbostadshus Totalt 


Storstadskommuner* 15 14 14 


Förortskommuner 7,1 11 8,7 


Övriga kommuner 5,6 10 7,7 


Totalt 8,4 13 11 


*Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad. 


 
Figur 16.6. Besvär av trafikbuller. 
Andel (procent) i befolkningen som rapporterar att de är mycket eller 
väldigt mycket störda av trafikbuller (väg-, tåg- och flygtrafik 
sammantaget), Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som 
helhet, 2007 och 2015. 


 
 


Miljö och folkhälsa 


Utmärkt att kopplingen mellan faktorer i omgivningsmiljön, däribland 


buller, och folkhälsa lyfts fram så tydligt som i detta avsnitt. Finns det 


utrymme bör om möjligt siffror från senaste miljöhälsoenkäten (2015) 


ersätta de data som beskrivs i texten (miljöhälsoenkät 2007). 


Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län kommer att finnas tillgänglig från 


och med den 23 november då den presenteras på ett seminarium i CAMMs 


regi. 
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Granskning RUFS 2050 – Luftföroreningar 
 


Generella kommentarer 
CAMM uppskattar att luftföroreningar är fortfarande ett folkhälsoproblem 


som kräver fortsätta åtgärder för att förbättra luftkvalitet.  


Kvaliteten på utomhusluften i Stockholms län har i vissa avseenden 


förbättrats under de senaste decennierna. Ändå överskrids 


miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid i vissa områden, 


främst intill högtrafikerade vägar t.ex. E4 och E18) och längs vägar i 


tätorter med bebyggelse på en eller båda sidorna. Trots den positiva 


utvecklingen har befolkningsstudier inte kunnat påvisa någon tröskelnivå 


för luftföroreningar, dvs. en säker nivå under vilken det inte uppkommer 


några negativa hälsoeffekter. I de flesta fall är påverkan från 


luftföroreningar liten, men forskningsstudier, från bl.a. Stockholm, visar att 


både kort- och långtidsexponering för luftföroreningar kan knytas till 


negativa hälsoeffekter, främst avseende dödlighet, men också förekomst av 


lung- och hjärt- och kärlsjukdomar och även cancer. Till och med barn är 


speciellt känsliga för luftföroreningar. Forskningsresultaten tyder på att 


betydande hälsovinster kan uppnås genom att sänka 


luftföroreningshalterna till WHO:s riktvärde.  


 


Ur miljö- och hälsosynpunkt är det mycket viktigt att nya 


infrastrukturprojekt planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv där risker 


för människors hälsa minimeras. Den starkaste och på längre sikt mest 


hållbara åtgärden torde vara en minskning av vägtrafiken, som står för det 


största lokala bidraget av luftföroreningar i länet. Att leda om tung trafik 


utanför centrala bostadsområden, sänka hastigheter, införa omfattande och 


differentierade trängselskatter, begränsa dubbdäcksanvändning och främja 


eldrivna fordon är andra åtgärder som kan minska konsekvenserna av 


trafiken. En effektiv kollektivtrafik tillgänglig för alla, kompletterad med 


bra gång- och cykelbanor, kan minska bilberoendet och, i sin tur leda till 


bättre luftkvalitet. 


 


Det är viktigt att hälsoaspekter ges tillräcklig tyngd i planering och 


nybyggnation, särskilt vid potentiella konflikter mellan 


exploateringsintressen och hälsorisken. Exempelvis, de nya bullerregler 


som tillåter högre nivåer av trafikbuller vid en bostadsbyggnads fasad 


riskerar leda till att det kommer att byggas ett stort antal bostäder intill 


högtrafikerade vägar med höga halter av luftföroreningar. Det finns därför 
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en betydlig risk att andelen av befolkningen som bor i områden där 


riktvärdena för partiklar och kvävedioxid överskrids kommer att öka igen. 


 


Specifika kommentarer 
Vi rekommenderar att siffrorna över andel besvärade av dålig luftkvalitet 


uppdateras enligt resultat från Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län som 


baseras på den nationella miljöhälsoenkäten för år 2015 (se Tab 4.5 och Fig 


16.1). 


 


Tabell 4.5. Besvär av bilavgaser och kommungrupp. 


Andel (procent) av befolkningen som besväras av bilavgaser i och i närheten 


av bostaden, uppdelat på kommungrupp. 


 Stockholms län Övriga Sverige Totalt 


Storstadskommuner* 12 9,8 11 


Förortskommuner 5,0 3,3 4,4 


Övriga kommuner 5,0 4,6 4,6 


*Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad. 


 


Figur 16.1. Besvär av bilavgaser. 


Andel (procent) i befolkningen som besväras av bilavgaser i eller i närheten 


av sin bostad minst en gång per vecka under en tremånadersperiod, 


Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som helhet, 1999, 2007 


och 2015. 
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Granskning RUFS 2050 – Klimatanpassning och 


grönstruktur 
 


Generella kommentarer  
Utställningsförslaget av RUFS 2050 tar upp frågor kring klimatanpassning 


och grönstruktur. Det har skett en positiv utveckling i dessa avsnitt sedan 


tidigare versioner och ståndpunkterna i dem kommer att vara av stor 


betydelse under de kommande decennierna.  


 


Det är framför allt från synvinkel av ekosystemtjänster och tillgänglighet 


som grönstrukturens betydelse presenteras i RUFS 2050, medan 


klimatanpassningen diskuteras mest från synpunkt av infrastruktur-


”resilience”. Ekosystemtjänster och hållbarheten hos infrastruktur är dock 


inte de enda fördelarna med grönstruktur och klimatanpassning i 


stadsmiljö. Forskningen visar att både stadsvegetation och 


klimatanpassningsåtgärder även direkt påverkar befolkningens hälsa. 


 


Klimatanpassning för värme 


Eftersom befolkningen i Stockholms län inte utsätts för höga temperaturer 


särskilt ofta  krävs det betydligt lägre temperaturer för att negativa 


hälsoeffekter ska uppstå här än i till exempel Sydeuropa. Dessutom, 


eftersom extremt höga temperaturer har varit ovanliga i Sverige, är våra 


byggnader och infrastruktur bättre anpassade till att fungera i kyla än i 


värme.  


 


Från studier i Centraleuropa vet vi att dödligheten under värmeböljor är 


särskilt hög i tätbebyggda stadsområden jämfört med i förorter och på 


landsbygd. Var bostadshuset ligger (t.ex. nära ett grönområde eller en 


vattensamling) har stort betydelse för inomhusklimatet, men även 


byggnadsmaterial, byggnadens utformning, graden av lufttäthet, och typen 


av ventilation påverkar temperaturer inomhus. Förbättrad lufttäthet hos 


bostäder rekommenderas, eftersom detta hindrar okontrollerat luftläckage 


och värmeförlust på vintern och leder till effektivare energianvändning. 


Dock har det i flera håll i världen visats sig att ökad lufttäthet hos 


byggnader ofta ökar risken för överhettning av husen under perioder med 


varmt väder. Det kan leda till ökad energiåtkomst på grund av användning 


av kylaggregat under sommarhalvåret. Det är lättare att planera smarta 


lösningar för nybyggen, men även det gamla och icke-anpassade kommer 
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att stå kvar och användas och måste därför anpassas till framtidens 


utmaningar. 


 


Enligt den senaste Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län är problem med 


höga inomhustemperaturer i bostäder under sommaren vanligast just i 


storstadskommuner (Stockholm, Solna och Sundbyberg). Andelen invånare 


i storstadskommunerna som anger att de ofta har problem med för höga 


inomhustemperaturer är 25 procent, medan motsvarande andel personer 


som bor i förorter och i större kommuner är 19 respektive 21 procent. Hur 


väl bostaden isolerar mot värmen verkar också påverkas av ekonomiska 


faktorer. Enligt Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län anger 27 procent 


av de svarande som tillhör den lägsta inkomstgruppen att de har ofta 


problem med höga inomhustemperaturer, medan cirka 18 procent av den 


högsta inkomstklassen uppger samma problem. 


 


I Sverige är den icke-olycksrelaterade dödligheten som lägst då 


medeltemperaturen ligger mellan 10 och 12 plusgrader och ökar både när 


temperaturen blir högre och lägre. Enligt en vetenskaplig artikel från 2015, 


förekom det 252 värmerelaterade dödsfall under perioden 2004-2010 i 


Stockholms län1. Detta motsvarar cirka 42 värmerelaterade dödsfall/år. 


Enligt en färsk doktorsavhandling från Umeå Universitet2 skulle den 


beräknade klimatförändringen för år 2050 innebära att värmerelaterad 


dödlighet ökar med 157,2 procent till år 20150 i Stockholms län, förutsatt 


att samhällets klimatanpassningsgrad, antal invånare och 


åldersfördelningen i befolkningen förblir densamma. Det skulle innebära 


att cirka 66 personer/år dör i förtid på grund av värmen runt år 2050. 


Befolkningen i Stockholms län förväntas dock öka vilket betyder att 


betydligt fler människor än idag kommer att bo i Stockholms län år 2050. 


Dessutom förutspås antalet personer som är 50 år och äldre i Stockholms 


län kommer att öka med cirka 84 procent mellan år 2010 och 2050 och 


antalet som är 75 år och äldre med 169 procent. Detta betyder att 


Stockholms län kommer att ha både mycket fler invånare och en högre 


befolkningsandel av äldre i samhället. Eftersom det mest är äldre personer 


                                       
1 de’ Donato FK, Leone M, Scortichini M, De Sario M, Katsouyanni K, et al. (2015) Changes 
in the Effect of Heat on Mortality in the Last 20 Years in Nine European Cities. Results from 
the PHASE Project. International Journal of Environmental Research and Public Health 12: 
15567-15583. 
2 Åström C (2017) Health effects of heatwaves. Short and long term predictions PhD thesis, 
Umeå: Umeå University 
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som blir sjuka vid högre temperaturer kommer det ökade antalet 


värmeböljor att drabba denna befolkningsgrupp hårdast. Även utan en 


klimatförändring skulle den här förändringen i åldersfördelningen öka den 


beräknade värmerelaterade dödligheten för 2050 med cirka 58 procent. 


Lägger man ihop ett större invånarantal, fler äldre och 


klimatförändringseffekter blir den förutspådda ökningen i värmerelaterad 


dödlighet hela 532 procent, vilket skulle då betyda att istället för 42 


personer/år, kan vi förvänta oss att cirka 223 personer/år dör år 2050 på 


grund av värmen om samhällsanpassningen förblir samma som idag. Så… 


klimatanpassningen, kan rädda många liv.  


 


Grönstruktur 


Generellt sett finns det mycket grönska i Stockholms län. Andelen markyta 


som är täckt med grönska är av naturliga skäl högst i de kommunerna som 


har få och mindre tätorter, t.ex. Norrtälje, Södertälje och Sigtuna, och lägst 


i storstadskommunerna som Stockholm, Solna och Sundbyberg. Enligt 


Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län har i genomsnitt 96 procent av 


befolkningen i storstadskommunerna ett grönområde inom gångavstånd 


från sin bostad. Andelen personer i förortskommuner, som har ett 


grönområde inom gångavstånd är i genomsnitt  97 procent. 


 


Under de senaste 10 åren har antalet studier som visar grönskans positiva 


hälsopåverkan ökat närmast explosionsartat. Många studier visar att 


människor som bor i områden med mer grönstruktur har lägre risk för 


hjärt-kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar och typ 2-diabetes3.  


Grönstruktur bidrar också till bättre social sammanhållning, mindre stress, 


minskad konsumtion av antidepressiva läkemedel, minskad bullerstörning 


och ökad livslängd. Flera studier har också föreslagit att barn som föds och 


bor i gröna stadsdelar har en lägre risk för låg födelsevikt och övervikt 


senare i livet, är stresståligare och har en bättre kognitiv förmåga. Även 


ADHD-symptom hos barn verkar lindras av mer grönska i omgivningen. 


 


Tillgänglighet till grönområden påverkar hur mycket människor exponeras 


för grönstruktur. Om det finns grönområden  inom gångavstånd från 


människors bostäder ökar sannolikheten för att de ska vistas i närheten till 


grönska. Enligt Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län besöker 80 procent 


av de svarande som har ett grönområde inom gångavstånd från bostaden 


                                       
3 WHO Regional office for Europe (2016) Urban green spaces and health. A review of 
evidence. Copenhagen 
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ett grönområde varje vecka, jämfört med 33 procent av dem som inte har 


ett grönområde inom gångavstånd. Med genomtänkt stadsplanering går det 


alltså att påverka den tid som människor vistas i grönområden.  


 


Uppväxtmiljö och kulturell bakgrund har stor betydelse för hur man 


använder och värderar grönstruktur. Studier från Holland visar till exempel 


en klar skillnad i traditioner hos olika etniska grupper i hur man använder 


gröna ytor – etniska holländare har traditionen att använd gröna ytor som 


ett ställe för fysisk aktivitet, medans hos flera andra etniska grupper 


används dessa mer som ett ställe för socialt umgänge. Detta påverkar och 


skapa skillnader mellan olika kulturella grupper i hur man uppskattar 


grönskans betydelse för hälsa. Vetenskapliga studier visar också att 


föräldrarnas attityd till gröna ytor påverkar hur barnen använder och 


tänker om dem, vilket gör att de kulturella skillnaderna i hur man värderar 


grönområden består över flera generationer4,5.   


 


Om grönområdena är planerade på ett sätt som gör att man kan använda 


dem både för fysisk aktivitet och för socialt umgänge ökar också 


sannolikheten att flera olika kulturella grupper använder dem. Vanan att 


använda grönområden ska helst starta i tidig ålder och tillgängligheten är 


av särskilt stor betydelse för barn från familjer som inte känner till/har 


vanan att besöka grönområden.  


 


Specifika kommentarer 
 På sidan 117 rad 1 och 2 – är det yttemperaturen eller 


lufttemperaturen man pratar om? Det låter lite mycket med 12 


graders C skillnad i lufttemperatur mellan stad och landsbygd i vårt 


klimat.  


 På sidan 143 behövs en uppdatering: det ska stå NMHE15 (ej 
NMHE07, men siffran för självskattad ohälsa är densamma, dvs 


6%). 


 


                                       
4 Thompson CW, Aspinall P, Montarzino A (2008) The childhood factor: Adult 


visits to green places and the significance of childhood experience. Environment 


and Behavior 40: 111-143. 
5 Peters K, Elands B, Buijs A (2010) Social interactions in urban parks: Stimulating social 
cohesion? Urban Forestry & Urban Greening 9: 93-100. 
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Diarienummer – TRN 2017-0052 

Granskning av RUFS 2050 – 
CAMM 
 

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har beretts tillfälle att 

lämna synpunkter på RUFS 2050 utställningsexemplar. CAMM har 

expertkunskap och bedriver forskning inom bl. a. miljömedicin, vilket 

inkluderar hälsoeffekter av buller, luftföroreningar, inomhusklimat, 

stadsplanering, klimatförändringar och grönstruktur. I ärendets slutliga 

handläggning har handläggaren inom miljö och hälsa dr. Mare Löhmus 

Sundström, enhetschefen för miljömedicin dr. Antonios Georgiellis, 

bullerspecialisten dr. Charlotta Eriksson, luftföroreningsspecialisten dr. 

Olena Gruzieva, allergispecialisten dr. Marina Jonsson och 

inomhusmiljöspecialisten dr. Johnny Lorentzen deltagit.  

 

CAMM vill ge följande kommentarer till ”RUFS 2050” ur ett 

hälsoperspektiv:  

Allmänna synpunkter: 
1. Miljömedicinska enheten anser att denna version av RUFS-2050 

underlag har tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter.  

2. Ett kapitel om folkhälsa och miljö är inkluderad i den nya versionen 

av utvecklingsplanen. Dock står kapitel lite för sig själv och är 

mycket svagt integrerad i andra avsnitt.  

3. En generell kommentar gäller kontinuitetstänkande. Planen 

fokuserar mycket på ny infrastruktur och nybyggande. Man bör 

även planera för hur befintlig bebyggelse etc. ska uppdateras, 

repareras och göras ”klimatsmart”. 

4. Rapporten saknar barnens perspektiv. Eftersom luftföroreningar, 

buller och andra miljöfaktorer påverkar barnen särskilt mycket, bör 

extra hänsyn tas till barnens uppväxtmiljö. Kanske borde områden 

för lek läggas in på plankartan. Det är även viktigt att barnens 

närmiljö inte försämras och bl.a. förtätning måste vägas mot barns 

behov av natur i närområdet.  

5. Vid diskussionen om att minska utsläpp, är det fortfarande nästan 

enbart CO2 som står i fokus. För att dra ner CO2-utsläpp föreslås 

bland annat att man i transportsektorn, istället för att använda 

http://www.camm.sll.se/
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fossila bränslen, går över till förnybara typer av bränsle. Detta är 

naturligtvis viktigt, men inte alla typer av förnybart bränsle är bra 

för luftkvalitén (t.ex. biodiesel). CAMM anser att minskningen av 

CO2 ska ske på ett sådant sätt att halterna av hälsofarliga 

luftföreningar inte ökar. 

För kommentarer om specifika avsnitt, se sidor 3-10. 
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Granskning RUFS 2050 – Buller 
 

Generella kommentarer 
Utställningsförslaget av RUFS 2050 belyser bulleraspekter ur ett flertal 

synvinklar och lyfter även frågan om bullerstörning som ett regionalt mål. 

Det är en positiv utveckling sedan tidigare versioner och något som 

kommer att vara av stor betydelse för inriktningen på bullerskyddsarbetet i 

Stockholmsregionen de kommande decennierna.  

 

CAMM ser positivt på att man söker beakta bullerfrågan vid ny bebyggelse 

av bostäder, infrastruktur och tekniska anläggningar. Vad gäller 

stadsbyggnad och bebyggelseutveckling lyfts betydelsen av att anpassa 

bebyggelsemiljöerna till platsens förutsättningar och bulleråtgärder vid 

källan som centrala ställningstaganden. Det är av stor betydelse för att 

konsekvenser av förtätningen inte ska medföra alltför långtgående effekter i 

form av hälsopåverkan från buller. Det är även av betydande vikt att låg 

påverkan av buller lyfts fram som en särskild kvalitet inom grönområden då 

tillgång till en tyst och rofylld miljö kan bidra till förbättrad folkhälsa.  

 

Specifika kommentarer 
Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö 

CAMM ser det som mycket positivt att ett delmål för 2030 angående besvär 

av trafikbuller har lags till. Vi rekommenderar att siffrorna över andel 

besvärade uppdateras enligt resultat från Miljöhälsorapport 2017 

Stockholms län som baserar sig på den nationella miljöhälsoenkäten för år 

2015 (se nedanstående figurer). Notera att frågan om bullerstörning har 

ändrats och att vi nu rapporterar andelen i befolkningen som besväras 

mycket eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik. Denna 

andel var 11,2 procent 2015, vilket kan jämföras med 12,7 procent 2007 

(figur 16.6). Med tanke på de nya riktvärden som gäller för trafikbuller 

sedan 1 juli 2017 (60 dBA generellt och 65 dBA för små lägenheter om upp 

till 35 kvm) är målet om att andelen som upplever besvär av trafikbuller ett 

relativt högt ställt. Detta pga. att fler bostäder kommer att kunna byggas i 

mycket bullerutsatta lägen och besvären därmed sannolikt kommer att öka.  
 
 
 
 
 

http://www.camm.sll.se/
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Tabell 5.1. Besvär av trafikbuller. 
Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som besväras mycket 
eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik, uppdelat på 
kommungrupp och bostadstyp.  

 

 

Småhus Flerbostadshus Totalt 

Storstadskommuner* 15 14 14 

Förortskommuner 7,1 11 8,7 

Övriga kommuner 5,6 10 7,7 

Totalt 8,4 13 11 

*Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad. 

 
Figur 16.6. Besvär av trafikbuller. 
Andel (procent) i befolkningen som rapporterar att de är mycket eller 
väldigt mycket störda av trafikbuller (väg-, tåg- och flygtrafik 
sammantaget), Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som 
helhet, 2007 och 2015. 

 
 

Miljö och folkhälsa 

Utmärkt att kopplingen mellan faktorer i omgivningsmiljön, däribland 

buller, och folkhälsa lyfts fram så tydligt som i detta avsnitt. Finns det 

utrymme bör om möjligt siffror från senaste miljöhälsoenkäten (2015) 

ersätta de data som beskrivs i texten (miljöhälsoenkät 2007). 

Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län kommer att finnas tillgänglig från 

och med den 23 november då den presenteras på ett seminarium i CAMMs 

regi. 
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Granskning RUFS 2050 – Luftföroreningar 
 

Generella kommentarer 
CAMM uppskattar att luftföroreningar är fortfarande ett folkhälsoproblem 

som kräver fortsätta åtgärder för att förbättra luftkvalitet.  

Kvaliteten på utomhusluften i Stockholms län har i vissa avseenden 

förbättrats under de senaste decennierna. Ändå överskrids 

miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid i vissa områden, 

främst intill högtrafikerade vägar t.ex. E4 och E18) och längs vägar i 

tätorter med bebyggelse på en eller båda sidorna. Trots den positiva 

utvecklingen har befolkningsstudier inte kunnat påvisa någon tröskelnivå 

för luftföroreningar, dvs. en säker nivå under vilken det inte uppkommer 

några negativa hälsoeffekter. I de flesta fall är påverkan från 

luftföroreningar liten, men forskningsstudier, från bl.a. Stockholm, visar att 

både kort- och långtidsexponering för luftföroreningar kan knytas till 

negativa hälsoeffekter, främst avseende dödlighet, men också förekomst av 

lung- och hjärt- och kärlsjukdomar och även cancer. Till och med barn är 

speciellt känsliga för luftföroreningar. Forskningsresultaten tyder på att 

betydande hälsovinster kan uppnås genom att sänka 

luftföroreningshalterna till WHO:s riktvärde.  

 

Ur miljö- och hälsosynpunkt är det mycket viktigt att nya 

infrastrukturprojekt planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv där risker 

för människors hälsa minimeras. Den starkaste och på längre sikt mest 

hållbara åtgärden torde vara en minskning av vägtrafiken, som står för det 

största lokala bidraget av luftföroreningar i länet. Att leda om tung trafik 

utanför centrala bostadsområden, sänka hastigheter, införa omfattande och 

differentierade trängselskatter, begränsa dubbdäcksanvändning och främja 

eldrivna fordon är andra åtgärder som kan minska konsekvenserna av 

trafiken. En effektiv kollektivtrafik tillgänglig för alla, kompletterad med 

bra gång- och cykelbanor, kan minska bilberoendet och, i sin tur leda till 

bättre luftkvalitet. 

 

Det är viktigt att hälsoaspekter ges tillräcklig tyngd i planering och 

nybyggnation, särskilt vid potentiella konflikter mellan 

exploateringsintressen och hälsorisken. Exempelvis, de nya bullerregler 

som tillåter högre nivåer av trafikbuller vid en bostadsbyggnads fasad 

riskerar leda till att det kommer att byggas ett stort antal bostäder intill 

högtrafikerade vägar med höga halter av luftföroreningar. Det finns därför 

http://www.camm.sll.se/
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en betydlig risk att andelen av befolkningen som bor i områden där 

riktvärdena för partiklar och kvävedioxid överskrids kommer att öka igen. 

 

Specifika kommentarer 
Vi rekommenderar att siffrorna över andel besvärade av dålig luftkvalitet 

uppdateras enligt resultat från Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län som 

baseras på den nationella miljöhälsoenkäten för år 2015 (se Tab 4.5 och Fig 

16.1). 

 

Tabell 4.5. Besvär av bilavgaser och kommungrupp. 

Andel (procent) av befolkningen som besväras av bilavgaser i och i närheten 

av bostaden, uppdelat på kommungrupp. 

 Stockholms län Övriga Sverige Totalt 

Storstadskommuner* 12 9,8 11 

Förortskommuner 5,0 3,3 4,4 

Övriga kommuner 5,0 4,6 4,6 

*Här definierat som Stockholm, Solna och Sundbybergs stad. 

 

Figur 16.1. Besvär av bilavgaser. 

Andel (procent) i befolkningen som besväras av bilavgaser i eller i närheten 

av sin bostad minst en gång per vecka under en tremånadersperiod, 

Stockholms län jämfört med övriga län och Sverige som helhet, 1999, 2007 

och 2015. 
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Granskning RUFS 2050 – Klimatanpassning och 

grönstruktur 
 

Generella kommentarer  
Utställningsförslaget av RUFS 2050 tar upp frågor kring klimatanpassning 

och grönstruktur. Det har skett en positiv utveckling i dessa avsnitt sedan 

tidigare versioner och ståndpunkterna i dem kommer att vara av stor 

betydelse under de kommande decennierna.  

 

Det är framför allt från synvinkel av ekosystemtjänster och tillgänglighet 

som grönstrukturens betydelse presenteras i RUFS 2050, medan 

klimatanpassningen diskuteras mest från synpunkt av infrastruktur-

”resilience”. Ekosystemtjänster och hållbarheten hos infrastruktur är dock 

inte de enda fördelarna med grönstruktur och klimatanpassning i 

stadsmiljö. Forskningen visar att både stadsvegetation och 

klimatanpassningsåtgärder även direkt påverkar befolkningens hälsa. 

 

Klimatanpassning för värme 

Eftersom befolkningen i Stockholms län inte utsätts för höga temperaturer 

särskilt ofta  krävs det betydligt lägre temperaturer för att negativa 

hälsoeffekter ska uppstå här än i till exempel Sydeuropa. Dessutom, 

eftersom extremt höga temperaturer har varit ovanliga i Sverige, är våra 

byggnader och infrastruktur bättre anpassade till att fungera i kyla än i 

värme.  

 

Från studier i Centraleuropa vet vi att dödligheten under värmeböljor är 

särskilt hög i tätbebyggda stadsområden jämfört med i förorter och på 

landsbygd. Var bostadshuset ligger (t.ex. nära ett grönområde eller en 

vattensamling) har stort betydelse för inomhusklimatet, men även 

byggnadsmaterial, byggnadens utformning, graden av lufttäthet, och typen 

av ventilation påverkar temperaturer inomhus. Förbättrad lufttäthet hos 

bostäder rekommenderas, eftersom detta hindrar okontrollerat luftläckage 

och värmeförlust på vintern och leder till effektivare energianvändning. 

Dock har det i flera håll i världen visats sig att ökad lufttäthet hos 

byggnader ofta ökar risken för överhettning av husen under perioder med 

varmt väder. Det kan leda till ökad energiåtkomst på grund av användning 

av kylaggregat under sommarhalvåret. Det är lättare att planera smarta 

lösningar för nybyggen, men även det gamla och icke-anpassade kommer 

http://www.camm.sll.se/


 

 

  

8 (10) 

 

   

 

     

 

 

     2017-10-27   

 

 

 

     

 
 

Centrum för arbets- och miljömedicin 

Stockholms läns sjukvårdsområde 

Solnavägen 4, plan 10 

113 65 Stockholm 

 

Telefon (växel): 08-123 400 00 

Fax: 08-34 44 45 

E-post: camm.slso@sll.se 

 

Webbplats: www.camm.sll.se  

Org.nr: 232100-0016 

 

 
 

att stå kvar och användas och måste därför anpassas till framtidens 

utmaningar. 

 

Enligt den senaste Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län är problem med 

höga inomhustemperaturer i bostäder under sommaren vanligast just i 

storstadskommuner (Stockholm, Solna och Sundbyberg). Andelen invånare 

i storstadskommunerna som anger att de ofta har problem med för höga 

inomhustemperaturer är 25 procent, medan motsvarande andel personer 

som bor i förorter och i större kommuner är 19 respektive 21 procent. Hur 

väl bostaden isolerar mot värmen verkar också påverkas av ekonomiska 

faktorer. Enligt Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län anger 27 procent 

av de svarande som tillhör den lägsta inkomstgruppen att de har ofta 

problem med höga inomhustemperaturer, medan cirka 18 procent av den 

högsta inkomstklassen uppger samma problem. 

 

I Sverige är den icke-olycksrelaterade dödligheten som lägst då 

medeltemperaturen ligger mellan 10 och 12 plusgrader och ökar både när 

temperaturen blir högre och lägre. Enligt en vetenskaplig artikel från 2015, 

förekom det 252 värmerelaterade dödsfall under perioden 2004-2010 i 

Stockholms län1. Detta motsvarar cirka 42 värmerelaterade dödsfall/år. 

Enligt en färsk doktorsavhandling från Umeå Universitet2 skulle den 

beräknade klimatförändringen för år 2050 innebära att värmerelaterad 

dödlighet ökar med 157,2 procent till år 20150 i Stockholms län, förutsatt 

att samhällets klimatanpassningsgrad, antal invånare och 

åldersfördelningen i befolkningen förblir densamma. Det skulle innebära 

att cirka 66 personer/år dör i förtid på grund av värmen runt år 2050. 

Befolkningen i Stockholms län förväntas dock öka vilket betyder att 

betydligt fler människor än idag kommer att bo i Stockholms län år 2050. 

Dessutom förutspås antalet personer som är 50 år och äldre i Stockholms 

län kommer att öka med cirka 84 procent mellan år 2010 och 2050 och 

antalet som är 75 år och äldre med 169 procent. Detta betyder att 

Stockholms län kommer att ha både mycket fler invånare och en högre 

befolkningsandel av äldre i samhället. Eftersom det mest är äldre personer 

                                       
1 de’ Donato FK, Leone M, Scortichini M, De Sario M, Katsouyanni K, et al. (2015) Changes 
in the Effect of Heat on Mortality in the Last 20 Years in Nine European Cities. Results from 
the PHASE Project. International Journal of Environmental Research and Public Health 12: 
15567-15583. 
2 Åström C (2017) Health effects of heatwaves. Short and long term predictions PhD thesis, 
Umeå: Umeå University 

http://www.camm.sll.se/
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som blir sjuka vid högre temperaturer kommer det ökade antalet 

värmeböljor att drabba denna befolkningsgrupp hårdast. Även utan en 

klimatförändring skulle den här förändringen i åldersfördelningen öka den 

beräknade värmerelaterade dödligheten för 2050 med cirka 58 procent. 

Lägger man ihop ett större invånarantal, fler äldre och 

klimatförändringseffekter blir den förutspådda ökningen i värmerelaterad 

dödlighet hela 532 procent, vilket skulle då betyda att istället för 42 

personer/år, kan vi förvänta oss att cirka 223 personer/år dör år 2050 på 

grund av värmen om samhällsanpassningen förblir samma som idag. Så… 

klimatanpassningen, kan rädda många liv.  

 

Grönstruktur 

Generellt sett finns det mycket grönska i Stockholms län. Andelen markyta 

som är täckt med grönska är av naturliga skäl högst i de kommunerna som 

har få och mindre tätorter, t.ex. Norrtälje, Södertälje och Sigtuna, och lägst 

i storstadskommunerna som Stockholm, Solna och Sundbyberg. Enligt 

Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län har i genomsnitt 96 procent av 

befolkningen i storstadskommunerna ett grönområde inom gångavstånd 

från sin bostad. Andelen personer i förortskommuner, som har ett 

grönområde inom gångavstånd är i genomsnitt  97 procent. 

 

Under de senaste 10 åren har antalet studier som visar grönskans positiva 

hälsopåverkan ökat närmast explosionsartat. Många studier visar att 

människor som bor i områden med mer grönstruktur har lägre risk för 

hjärt-kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar och typ 2-diabetes3.  

Grönstruktur bidrar också till bättre social sammanhållning, mindre stress, 

minskad konsumtion av antidepressiva läkemedel, minskad bullerstörning 

och ökad livslängd. Flera studier har också föreslagit att barn som föds och 

bor i gröna stadsdelar har en lägre risk för låg födelsevikt och övervikt 

senare i livet, är stresståligare och har en bättre kognitiv förmåga. Även 

ADHD-symptom hos barn verkar lindras av mer grönska i omgivningen. 

 

Tillgänglighet till grönområden påverkar hur mycket människor exponeras 

för grönstruktur. Om det finns grönområden  inom gångavstånd från 

människors bostäder ökar sannolikheten för att de ska vistas i närheten till 

grönska. Enligt Miljöhälsorapport 2017 Stockholms Län besöker 80 procent 

av de svarande som har ett grönområde inom gångavstånd från bostaden 

                                       
3 WHO Regional office for Europe (2016) Urban green spaces and health. A review of 
evidence. Copenhagen 

http://www.camm.sll.se/
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ett grönområde varje vecka, jämfört med 33 procent av dem som inte har 

ett grönområde inom gångavstånd. Med genomtänkt stadsplanering går det 

alltså att påverka den tid som människor vistas i grönområden.  

 

Uppväxtmiljö och kulturell bakgrund har stor betydelse för hur man 

använder och värderar grönstruktur. Studier från Holland visar till exempel 

en klar skillnad i traditioner hos olika etniska grupper i hur man använder 

gröna ytor – etniska holländare har traditionen att använd gröna ytor som 

ett ställe för fysisk aktivitet, medans hos flera andra etniska grupper 

används dessa mer som ett ställe för socialt umgänge. Detta påverkar och 

skapa skillnader mellan olika kulturella grupper i hur man uppskattar 

grönskans betydelse för hälsa. Vetenskapliga studier visar också att 

föräldrarnas attityd till gröna ytor påverkar hur barnen använder och 

tänker om dem, vilket gör att de kulturella skillnaderna i hur man värderar 

grönområden består över flera generationer4,5.   

 

Om grönområdena är planerade på ett sätt som gör att man kan använda 

dem både för fysisk aktivitet och för socialt umgänge ökar också 

sannolikheten att flera olika kulturella grupper använder dem. Vanan att 

använda grönområden ska helst starta i tidig ålder och tillgängligheten är 

av särskilt stor betydelse för barn från familjer som inte känner till/har 

vanan att besöka grönområden.  

 

Specifika kommentarer 
 På sidan 117 rad 1 och 2 – är det yttemperaturen eller 

lufttemperaturen man pratar om? Det låter lite mycket med 12 

graders C skillnad i lufttemperatur mellan stad och landsbygd i vårt 

klimat.  

 På sidan 143 behövs en uppdatering: det ska stå NMHE15 (ej 
NMHE07, men siffran för självskattad ohälsa är densamma, dvs 

6%). 

 

                                       
4 Thompson CW, Aspinall P, Montarzino A (2008) The childhood factor: Adult 

visits to green places and the significance of childhood experience. Environment 

and Behavior 40: 111-143. 
5 Peters K, Elands B, Buijs A (2010) Social interactions in urban parks: Stimulating social 
cohesion? Urban Forestry & Urban Greening 9: 93-100. 
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