
Vägtransportsektorns 
folkhälsoeffekter och -kostnader 

– Redovisning av två delprojekt

publikation 2009:3



Titel: Vägtransportsektorns folkhälsoeffekter och -kostnader – Redovisning av två delprojekt
Publikationsnummer: 2009:3
Utgivningsdatum: Januari 2009
Utgivare: Vägverket
Kontaktperson: Kajsa Lindström
ISSN-Nummer: 1401-9612
Layout: Ateljén, Vägverket
Tryck och distribution: Vägverket



 

 

 

 

Förord 

Vägverket tog 2006 initiativ till ett projekt i samarbete med Socialstyrelsen 
och Folkhälsoinstitutet för att få mer kunskap om vägtransportsektorns 
folkhälsoeffekter och -kostnader. Det ursprungliga projektet finansierades 
av Miljömålsrådet och en vidarebearbetning har bekostats av 
Folkhälsoinstitutet och Vägverket tillsammans.  

Projektet bestod av två delar där folkhälsoeffekterna har bedömts av 
professor Tord Kjellström och kostnaderna beräknats av konsultbolaget 
WSP. I denna publikation finner ni de två rapporter som blev resultatet av 
arbetet. Författarna ansvarar för innehållet i respektive rapport.  

 





 1

 
 
 
 
 
 
 

Den svenska vägtransportsektorns 
folkhälsoeffekter 
 
Ett diskussionsunderlag som beskriver  
utveckling och testning av HKB-metodik 
 
Rapport från ett forskningsprojekt för  
Vägverket, 2007. 
 
 
 
 
 
 
Tord Kjellström, Rob Ferguson och Adrienne Taylor 
Health and Environment International Trust, Nelson, Nya Zeeland 
Email:  kjellstromt@yahoo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        September 2008



 2

Förord 
 
Denna rapport är framställd med stöd från Miljömålsrådet och i Vägverkets 
regi. Målsättningen var att testa HKB-metodik som sammanräknar negativa 
folkhälsoeffekter av väg- transporter. Det förväntades att slutresultatet skul-
le bli ungefärligt, men ändå ge en bild av hur mycket de olika hälsoriskerna 
bidrar till de sammanräknade hälsokonsekvenserna. Parallellt gjordes en 
ekonomisk beräkning av Elisabet Idar Angelov och Susanne Nielsen-
Skovgaard, WSP Analys & Strategi, Stockholm.  
 
Kjellström har varit Professor vid Statens Folkhälsoinstitut, Australian 
National University and University of Auckland, Nya Zeeland. Han har 
utvecklat idén för studien, sökt ingångsdata, beräknat och tolkat resultaten 
och skrivit rapporten på svenska. En engelsk version av denna rapport kom-
mer också att framställas med titeln "Health impact assessment of road tran-
sport in Sweden". Ferguson har bidragit med dataanalyser och Taylor med 
forskningsassistens. 
 
Vi tackar Vägverket och Miljömålsrådet för det ekonomiska stödet och 
tackar också Vägverkets personal (speciellt initiativtagarna till projektet, 
Kjell Avergren och Stefan Grudemo), som har tillhandahållit värdefullt ma-
terial och kommentarer. Vi är också tacksamma för de kommentarer vi fått 
från fem granskare utsedda av Statens Folkhälsoinstitut, från deltagarna i ett 
seminarium om rapporten, som hölls i Stockholm 3Juni 2008 och från ett 
antal experter som besöktes i samband med detta seminarium. 
 
September 2008  
 
Tord Kjellström 
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Kort översikt 
 
Denna hälsokonsekvensbedömning (HKB) utfördes som ett forsknings-
projekt i Vägverkets regi med finansiering från Miljömålsrådet och i sam-
arbete med Statens Folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen. HKBn är ett första 
försök att kombinera de olika hälsoeffekter som kan orsakas av motorfordon 
som utför vägtransporter i Sverige. Ett stort antal variabler påverkar HKB-
resultaten och för många av dessa saknas nödvändiga data för en korrekt be-
räkning. Vår målsättning har därför varit att presentera metodik och resultat 
som diskussionsunderlag, med hopp om att det skall leda till forsknings-
samarbete mellan experter på de olika hälsoriskerna för att minska bristerna 
i ingångsdata och för att harmonisera metodiken.  
 
Analysen inkluderar dödsfall och skador i trafikolyckor under de första åren 
av detta sekel (20-hundra-talet), och uppskattningar av antalet dödsfall i 
sjukdomar orsakade av riskexponeringar från vägtrafik: luftföroreningar, 
trafikbuller, brist på daglig fysisk aktivitet på grund av bilåkande i stället för 
gång eller cykling (”aktiv transport”) och troliga framtida hälsoeffekter i 
utvecklingsländer på grund av växthusgasutsläpp (dvs. global klimat-
förändring) från motorfordon på svenska vägar. ”Sjukdoms- och skade-
bördan” i Sverige beroende på dessa hälsorisker uppskattades med hjälp av 
DALY-metoden (”förebyggbara” antal förlorade hälsosamma levnadsår). 
Vissa hälsorisker, till exempel arbetsmiljörisker i yrkestrafik, störnings-
effekter och ”barriäreffekter” av vägar som negativt påverkar bostads-
områden eller parkområden, kvantifierades inte.   
 
Incidensdata över trafikskador kom från rutinstatistik. Exponering för tra-
fikens luftföroreningar och buller kunde uppskattas från olika mätprogram. 
Publicerade dosrespons förhållanden för luftföroreningar (6 % ökning av 
årlig mortalitet för varje 10 ug/m3 ökning av PM2,5) och trafikbuller (19 % 
ökning av prevalensen högt blodtryck och 4,5 % ökning av ischaemisk 
hjärtsjukdom för varje 5 dB ökning av daglig bullernivå, Leq24) användes 
för att beräkna antalet sjukdomsfall. Effekter av brist på daglig fysisk akti-
vitet beräknades för pendlare inom tätorter, utgående från den lägre morta-
litet som rapporterats från pendlande cyklister i jämförelse med pendlande 
bilister (cyklisterna hade bara 70 % av totala mortaliteten för bilister). Vi 
utgick från att 2/3 av personer som nu pendlar med bil skulle kunna växla 
till kollektivtrafik, cykling eller gång.   
 
Hälsoeffekterna av klimatförändringen i Sverige ansåg vi vara små, efter-
som det i detta land finns resurser för ”klimatanpassning”. Emellertid, 
Sveriges vägtransporter har bidragit med 0,13 % av kumulativa växthus-
gasutsläppen från industriländer, och vi antog att det är en linjär relation 
mellan dessa utsläpp och det globala antalet fall av hälsoeffekter. Dessa 
hälsoeffekter kommer huvudsakligen att förekomma i utvecklingsländer.  
Vi använde en WHO-beräkning av 166 000 dödsfall per år på grund av 
klimatförändringen mellan 1990 och 2000 som startpunkt, för att uppskatta 
det svenska bidraget till dessa effekter fram till 2080. 
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Resultaten för alla beräknade effekter, förutom trafikskadorna, är prelimi-
nära och har stora konfidensintervall (antagligen ± 50 % av resultaten). 500 
dödsfall och andra trafikskador bidrog med 25 000 DALY till Sveriges årli-
ga ”sjukdoms- och skadebörda” (cirka 1,5 % av totala DALY i Sverige: 1,7 
miljoner). Vägtransporternas luftföroreningar orsakar möjligen 2 200 döds-
fall (huvudsakligen bland äldre) och 35 000 DALY. Trafikbuller kan orsaka 
300 dödsfall och 4 000 DALY. Fysisk inaktivitet orsakad av dagligt bil-
pendlande kan orsaka 700 dödsfall och 38 000 DALY. Den totala folkhälso-
effekten på Sveriges befolkning av vägtransporter i Sverige kan vara cirka  
3 700 dödsfall och 100 000 DALY (6 % av Sveriges totala DALY).  Det 
uppskattade antalet dödsfall i utvecklingsländer fram till 2080 på grund av 
växthusgasutsläpp från svenska vägtransporter var 1 200. Sålunda, den to-
tala folkhälsoeffekten i Sverige (i DALY) kan vara fyra gånger högre än 
trafikskadeeffekten och mortaliteten i utvecklingsländer orsakad av växthus-
gaser från svenska vägtransporter, kan vara tre gånger högre än trafikdöd-
ligheten i Sverige.  
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Abstract in English 
 
This health impact assessment (HIA) was commissioned by the Swedish 
Road Authority as a first attempt to bring together HIAs for the different 
health hazards associated with road transport in Sweden. The aim was to  
test new methods and make approximate estimates of the health impacst, 
acknowledging that the input data is incomplete. The estimates include 
deaths and injuries from motor vehicle traffic accidents during the early part 
of the 21st century, and disease cases due to exposures from road transport: 
air pollution, traffic noise, lack of daily physical activity due to motor veh-
icle travel rather than walking and bicycling (“active transport”), and likely 
future health effects in developing countries due to greenhouse gas emiss-
ions (i.e. climate change) from motor vehicles on Swedish roads.  The 
“burden of disease and injury” in Sweden due to these hazards was also esti-
mated using the DALY-method (the “preventable” number of lost healthy 
life years).  Some health impacts, such as, occupational hazards related to 
road transport and “barrier effects” of roads cutting into communities or 
park areas, were not quantified.   
 
Injury incidence data came from routine statistics.  For air pollution and 
traffic noise exposure monitoring and modelling data were used.  Published 
exposure-response relationships for air pollution (6 % annual mortality 
increase for each 10 ug/m3 increase of annual PM2.5) and noise (19 % 
increase of hypertension prevalence and 4.5 % increase of ischaemic heart 
disease for each 5 dB increase of daily noise exposure, Leq24) were used to 
calculate health impacts. Lack of physical inactivity was estimated among 
daily commuters in urban areas. The reduced mortality among people with 
regular transport related exercise (bicycling) was assumed to apply (total 
mortality rate for bicyclists 70% of the rate for motorists). We estimated that 
2/3 of people in urban areas who currently commute by car could switch to 
public transport, walk or bicycle.   
 
The health effects of climate change in the Swedish population are assumed 
to be rather small, because this society has the means to adapt.  However, 
road transport in Sweden has contributed 0.13% of the cumulated emissions 
of greenhouse gases from industrialized countries, and we assume that the 
global health effects are linearly related to these emissions. The health im-
pacts of climate change will primarily take place in developing countries, 
and we used the WHO estimate of 166,000 deaths per year, due to climate 
change between 1990 and 2000 to extend the calculation of the Swedish 
contribution to 2080. 
 
The results for all impacts, except those due to injuries, are tentative and 
have large confidence intervals (maybe ± 50% of the results).  They are 
primarily intended to facilitate discussion about the total health impact of 
road transport, and to encourage further analysis and research on this issue. 
The 500 annual traffic deaths and other injuries cases contributed 25,000 
DALYs to the annual Swedish burden of disease and injury (appr. 1.5% of 
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the total Swedish DALYs: 1,7 million). Transport related air pollution may 
cause 2,200 deaths (mainly among the elderly) and 35,000 DALYs.  Traffic 
noise is associated with 300 deaths and 4,000 DALYs.  Physical inactivity 
due to daily commuting by car may cause 700 deaths and 38,000 DALYs.  
The total public health impact of road transport on the Swedish population 
may be approximately 3,700 deaths and 100,000 DALYs (6% of the total 
Swedish DALYs).  The estimated average annual number of deaths in deve-
loping countries until 2080 due to greenhouse gases from Swedish road 
transport, was 1,200. Thus, the total public health impact in Sweden (in 
DALYs)  may be four times greater than the injury impact alone, and the 
mortality in developing countries due to the Swedish road transport green-
house gases may be three times greater than the mortality from traffic 
crashes in Sweden.   
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Sammanfattning 
 
(Referenser till detta avsnitt redovisas i huvudtexten.)  
 
Bakgrund och syfte 
 
Vägtransporter har en viktig roll i det moderna samhället, men de medför 
också negativa effekter på folkhälsan. Trafikolyckor är ett välkänt problem  
i detta sammanhang, men under senare år har även andra hälsorisker upp-
märksammats som konsekvenser av den motordrivna vägtrafiken. I olika 
svenska och internationella utvärderingar har följande risker nämnts: 
emissioner av luftförorenande ämnen och partiklar, trafikbuller, minskad 
fysisk aktivitet på grund av minskad gång och cykling, samt effekter av 
global klimatförändring delvis orsakad av växthusgaser från motorfordons 
energikonsumtion och emissioner av växthusgaser. Alla utvärderingar är 
förknippade med signifikant osäkerhet, p.g.a. att metodiken är under ut-
veckling och många väsentliga ingångsdata saknas. Dessutom uppstår hälso-
risker i form av arbetsskador bland yrkeschaufförer och barriär- och stör-
ningseffekter från transportinfrastrukturens intrång i människors livsmiljö, 
liksom indirekt vid olyckor med fordon som transporterar hälsofarliga kemi-
kalier. De sistnämnda riskerna har inte kvantifierats i denna studie, eftersom 
metoder och ingångsdata är ännu mer osäkra. 
 
Detta forskningsprojekt har utförts på uppdrag av Vägverket med finansi-
ering från Miljömålsrådet. Projektet har som syfte att utveckla och testa me-
toder för att kvantifiera dessa negativa hälsoeffekter i Sverige i början av 
tjugohundratalet, liksom att uppskatta dessas ekonomiska värde. Målgrup-
pen för denna rapport är analytiker och forskare inom folkhälso-, miljö- och 
trafikområdena, samt myndigheter med ansvar för dessa områden eller för 
rutinstatistik över hälsa, miljö eller transporter.   
 
Projektet genomfördes under 2007 och 2008.  Metodik och data diskutera-
des under ett antal möten mellan Kjellström, WSP kollegor och personal 
från Vägverket. Dessutom konsulterades under projektets gång ett antal 
experter på de olika hälsoriskerna. En första version av denna rapport  
diskuterades under ett seminarium i Stockholm 3 juni 2008 med ett 40-tal 
deltagare, experter och representanter för myndigheter (Vägverket, SIKA, 
Statens Folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen och Naturvårds- verket). Efter 
seminariet hölls uppföljande diskussioner med ett stort antal av deltagarna.  
Nya data och förslag till modifiering av HKBn mottogs tacksamt, men vissa 
av dessa var motstridiga och alla förslag har inte kunnat beaktas ännu. 
 
Vi valde att hålla fast vid de beräkningsresultat som presenterades i juni, 
eftersom en kombination av de motstridiga förslagen ledde till liknande 
resultat som de vi redan hade beräknat. Genom att bevara beräknings-
tabellerna undveks att de ekonomiska kalkylerna behövde göras om.  
Förhoppningsvis får projektet en uppföljning där svagheter i datatillgång 
och analysmetoder kan åtgärdas inom ett bredare forskningssamarbete   
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En meningsfull ekonomisk analys av hälsoeffekter måste naturligtvis base-
ras på en identifiering av vilka ohälsotyper som orsakas av vilka expone-
ringar för hälsorisker av vägtrafik och hur stora effekterna är. Vi har i första 
hand använt ingångsdata från epidemiologiska studier från Sverige eller 
Skandinavien för att uppskatta hur hälsorisken ökar med exponeringsnivån. 
Det ekonomiska värdet av de beräknade hälsoeffekterna kan sedan uppskat-
tas om kostnaderna för sjukvård och rehabilitering, förlorad produktion, 
m.m. kan kvantifieras. Ett alternativ är att uppskatta antalet förlorade hälso-
samma levnadsår på grund av ohälsa orsakad av vägtrafik och beräkna ut-
fallet med hjälp av ”värdet av ett statistiskt levnadsår”. Ekonomiska beräk-
ningar kan också göras via ”betalningsvilja” för att undvika specifika hälso-
effekter, men denna metodik förutsätter att deltagare i studier av betalnings-
vilja har full kännedom om de olika ohälsotyperna och risken att drabbas av 
dem. 
 
Vi beräknade antalet dödsfall och den sammanlagda sjukdoms- och skade-
bördan orsakad av vägtrafik i Sverige för ett år under tidigt 20-hundratal. 
Rapporten innehåller också ansatser till beräkningar av fall av sjukdom och 
invaliditet, men ingångsdata och metodiken för dessa är ännu inte särskilt 
pålitliga. Inom folkhälsosektorn kallas denna typ av utvärdering för hälso-
konsekvensbedömning (HKB). Våra resultat har sedan värderats ekono- 
miskt, vilket beskrivs i den kompletterande rapporten från WSP. Vår kvan-
tifiering och värdering är den första som kombinerar en analys av alla de 
viktigaste hälsoriskerna som förknippas med vägtrafiken. Metoderna är till 
vissa delar under utveckling och resultaten hittills är tänkta att utgöra dis-
kussionsunderlag, snarare än underlag för trafikpolitiska beslut. Förhopp-
ningsvis kan arbetet fortsättas, så att slutresultatet blir en ny vetenskapligt 
baserad beräkningsmetod för folkhälsoeffekter av vägtransporter och deras 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Just då denna rapport var under slutlig redigering, blev ett utkast till en väg-
ledningsrapport från Världshälsoorganisationen (WHO) angående samma 
typ av beräkningar, tillgänglig (WHO, 2008c). Vår metodik överensstämmer 
i stort med WHO-rapporten, men vi har gjort vissa begränsningar på grund 
av bristen på ingångsdata, även i ett avancerat land som Sverige. Troligen 
underskattar vi därför de verkliga negativa folkhälsoeffekterna av vägtran-
sporter i Sverige. Vi har inte försökt kvantifiera eventuella positiva effekter. 
 
Metoder, hälsoeffekter 
 
Vår analys är baserad på år 2001 (eller närliggande år) och gäller vägtran-
sporter i Sverige och hälsoeffekter på Sveriges befolkning, samt troliga 
effekter på den globala folkhälsan av vägtrafikens växthusgasutsläpp i 
Sverige. Effekterna på Sveriges befolkning är sammanställda på basis av 
detaljerade åldersgrupper för de två könen, även om åldersuppdelade risk-
data inte har uppmätts för vissa hälsorisker. Avsikten är att visa hur ålders-
fördelningen av effekterna kan tänkas se ut med de antaganden som  
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generellt har använts i tidigare beräkningar som gällt större sammanlagda 
åldersgrupper. De summerade effekterna (för alla åldersgrupper) påverkas 
inte av denna åldersuppdelning. Förutom dödlighet har vi beräknat 
"sjukdoms- och skadebördan" med s.k. DALY (Disability Adjusted Life 
Years), utgående från det beräknade antalet dödsfall i varje beräknings-
kategori och de kvoter mellan sjuklighet och dödlighet som tidigare har 
uppskattats för olika diagnoser i den svenska befolkningen Sjukdomsbördan 
inkluderar i princip hälsoeffekter uppmätta som inläggningar på sjukhus och 
fall av sjukersättning. 
 
DALY är ett mått som utvecklats för Världshälsoorganisationen (WHO) och 
Världsbanken under 1990-talet. Det sammanfattar antalet hälsosamma år 
som förloras p.g.a. sjuklighet och dödlighet under ett år i en specifik befolk-
ning, jämfört med antalet hälsosamma levnadsår som denna befolkning hade 
kunnat åtnjuta om den haft samma livslängd och hälsonivå som ett land med 
optimal hälsa. Det senare baserades på det land i världen som har den 
längsta livslängden, Japan. DALY är en kombination av YLL (Years of Life 
Lost) orsakad av dödlighet och YLD (Years Lived with Disability) orsakad 
av sjuklighet och invaliditet.  Hög DALY per person innebär sämre hälsa i 
en befolkning än låg DALY.  
 I vissa fall ges olika ”vikt” till förlorade levnadsår i olika åldrar, och fram-
tida förlorade hälsosamma levnadsår kan också diskonteras till lägre värden. 
I vår beräkning har ingen viktning eller diskontering använts, i likhet med 
tidigare DALY-beräkningar för Sverige. 
 
Trafikolyckor 
 
Skador i samband med trafikolyckor beskrivs i detalj i tillgänglig statistik 
för dödsfall, skadefall och sjukhusfall, men för sjukpenning och sjukersätt-
ning var vi tvungna att göra en uppskattning, eftersom Försäkringskassans 
egen statistikdatabas inte kodar skador efter orsak. En svensk studie fann att 
7 % av trafikolycksfall som vårdats på sjukhus fick långvariga men som 
kunde leda till sjukersättning på grund av trafikolycksskadan. Vi använde 
den siffran för att beräkna det årliga antalet sjukersättningar. 
 
Luftföroreningar 
 
Effekter av luftföroreningar från motorfordon har relaterats till PM10, PM2,5 
och NO2 som indikatorer av exponering. Alla dessa föroreningar är kompo-
nenter av luften i städer p.g.a. emissioner från motorfordon och de är ofta 
starkt korrelerade vid olika tidpunkter inom en stad. Ett stort antal epidemi-
ologiska studier har visat att dödlighet i "icke-skador" (eller ”sjukdöd-
lighet”) och sjukhusvård för hjärt- och lungsjukdomar ökar efter kort tids 
(dygn) eller lång tids (år) exponering för luftpartiklar (PM10, eller PM2,5) 
eller NO2 från motorfordon. Liknande effekter har rapporterats associerade 
med marknära ozon, som är en produkt av NO2 och solljus. Studier av kort-
tidsexponering och effekter har begränsat värde när det gäller att utvärdera 
den verkliga folkhälsoeffekten, eftersom korttidseffekter kan tänkas bli 
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kompenserade av minskade effekter under dagar med låg luftförorening. 
Därför har vi använt riskvärden från långtidsstudier i våra beräkningar. Vi 
räknade med att det extra PM2,5-bidrag ovan bakgrundsvärdet som före-
kommer i tätorter, är vid nivån 5 ug/m3 och exponerar tätortsbefolkningen i 
Sverige. Vi jämförde våra resultat med en beräkning baserad på NO2 utförd 
av IVL och fann liknande resultat. 
 
Riskkoefficienten för långtidseffekter (dödlighet i åldersgrupper över 35 års 
ålder) sattes vid 1,06 (6 % riskökning) för 10 ug/m3 PM2,5 (årsmedelvärde). 
Detta riskvärde har rekommenderats av Europeiska expertgrupper för an-
vändning i hälsokonsekvensbedömningar (HKB). 
 
Trafikbuller 
 
Effekter av trafikbuller i form av ökat blodtryck har nyligen rapporterats 
från studier i Sollentuna och Nederländerna och ökad risk för ischemisk 
hjärtsjukdom har rapporterats från Tyskland. Vägverket har sammanställt 
uppskattningar av antalet personer exponerade under lång tid för trafikbuller 
vid olika decibelnivå. På basis av dessa uppskattningar kunde andelen av 
hela befolkningen som exponeras för olika decibelnivåer beräknas och dessa 
andelar användes likvärdigt i alla ålders- och könsgrupper, för att beräkna 
antalet exponerade efter ålder och kön. Riskkoefficienten för högt blodtryck 
sattes vid 1,19 (19 procents ökning) per 5 dB bullerökning (Leq24) och för 
ischemisk hjärtsjukdom vid 1,045 (4,5 procents ökning) per 5 dB i enlighet 
med de epidemiologiska studierna. Dessa riskkoefficienter användes för 
dödlighet i relevanta diagnoser och applicerades på alla åldersgrupper över 
25 års ålder. 
 
Fysisk inaktivitet 
 
Effekter av fysisk inaktivitet kan endast beräknas mer indirekt. Studier i 
Köpenhamn har visat att personer som dagligen cyklar till jobbet har lägre 
dödlighet totalt än de som åker bil till och från jobbet (efter att hänsyn tagits 
till ett antal andra faktorer som kan påverka hälsoutfallet). Dödlighetskvoten 
för cyklister i relation till bilister är 0,7. En studie i Skellefteå visade en lik-
nande minskning av akut hjärtinfarkt hos dem som cyklade till jobbet. En ny 
studie i Japan visar också lika stora positiva effekter av fysisk aktivitet. Vi 
förutsatte att många av dem som dagligen pendlar till jobb eller utbildning 
med bil i stället skulle kunna använda "aktiv transport", vilket är någon 
kombination av gång, cykling och/eller kollektivtrafik för sina resor och på 
det sättet få den hälsovinst som Köpenhamnsstudien indikerar.  
 
Även övergång till ”delresor” av typ ”aktiv transport” (t.ex. med bil till in-
fartsparkeringen och sedan kollektivtrafik till station och gång till arbetet/ 
skolan) räknas som övergång till ”aktiv transport” i detta sammanhang.  
Personer som dagligen pendlar till jobb eller utbildning med bil och som 
skulle kunna byta till ”aktiv transport” utgör den del av befolkningen som är 
"ex-ponerad" för fysisk inaktivitet i vår studie. Vi uppskattade att 2/3 av den 
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del av befolkningen som dagligen bilpendlar teoretiskt sett skulle kunna 
använda "aktiv transport" i stället, eftersom vi inkluderar kollektivtrafik och 
delresor. Alternativa uppskattningar av andelen resor med bil som kan 
ersättas med ”aktiv transport” kräver mer specifika frågor i resvane-
undersökningen RES. 
 
Riskkoefficienten från Köpenhamnsstudien sattes till 1,43 för bilisterna  
(= 1/0,7). Denna användes för att beräkna effekten på dödlighet i ålders-
gruppen 15-64 av privat motorfordonstrafik som transportmedel. Ett stort 
antal sjukdomsdiagnoser har kopplats till fysisk inaktivitet. Vi påpekar hur 
stort antalet sjukhusfall i typ-2-diabetes och hjärtkärlsjukdom kan tänkas 
vara. Riskkoefficienten är dock osäker och ytterligare epidemiologiska 
studier behövs för att förbättra beräkningarna och ge möjlighet att inkludera 
fler diagnoser i framtida analyser. Världshälsoorganisationens (WHO) 
expertgrupper anser att det inte finns tillräckligt med data och forskning på 
detta område för att räkna ut effekten på sjuklighet, medan dödlighet anses 
kunna uppskattas. 
 
Global klimatförändring 
 
Den globala klimatförändringen är numera allmänt accepterad och den är till 
stor del orsakad av växthusgaser från motorfordon och andra källor. WHO 
har publicerat analyser av klimatförändringens globala hälsoeffekter, som 
visar att utvecklingsländer kommer att drabbas av mycket större hälsokon-
sekvenser än Sverige. Vår analys har därför begränsats till effekter utanför 
Sverige. Hälsoriskerna i Sverige kan också begränsas med de relativt 
mycket större ekonomiska resurser för klimatanpassning som landet har 
jämfört med majoriteten av utvecklingsländer. Beräkningar av WHO visar 
att hälsoeffekter av den klimatförändring som skett redan mellan 1990 och 
2000 kan ha orsakat 166 000 dödsfall i utvecklingsländer år 2000, på grund 
av undernäring, diarresjukdomar, malaria, översvämningar och hjärt-
sjukdom (på grund av extrem hetta; t.ex. som i Frankrike i augusti 2003). Vi 
använde denna beräkning som startpunkt.  
 
Med hjälp av klimatmodeller publicerade av Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) kunde vi uppskatta hur mycket mer klimat-
förändring (temperaturökning) som troligen kommer att ske fram till 2080. 
Under förutsättning att relationen mellan temperaturökning och hälso-
effekter är linjär inom förändringsområdet, vilket är möjligt (men omöjligt 
att bevisa i dagsläget), kunde vi sedan beräkna hur mycket större effekterna 
på dödlighet skulle kunna vara år 2080. De siffror över dödlighet vi anger, 
är medelantalet dödsfall per år mellan 2000 och 2080, justerade för jordens 
befolkningsökning.  
 
Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser har uppskattats bidra till 0,20 % 
av de globala utsläppen. Emellertid, kan en viss basnivå av utsläpp sägas  
vara ”normal” och inte påverka klimatet. Det som bidragit mest till klimat-
förändringen är de snabbt ökande utsläppen under 1900-talet från 
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industriländerna. Vi anser att dessa länders utsläpp kan vara huvudorsaken 
till nuvarande klimatförändring. Den svenska andelen av de ackumulerade 
utsläppen av växthusgaser från industriländer är cirka 0,40 %. En tredjedel 
av dessa beräknas komma från vägtrafik. De befintliga analyserna motsäger 
inte en linjär relation mellan växthusgasutsläpp och global klimatförändring 
i form av ökning av medeltemperaturen och en linjär relation mellan 
temperaturökning och folkhälsoeffekter. Följaktligen förutsatte vi att 0,13 % 
av de globala folkhälsoeffekterna av klimatförändringen kan vara orsakade 
av växthusgaser från svensk vägtrafik.  
 
Metoder, ekonomisk analys 
 
Den ekonomiska analysen kommer att presenteras i den separata rapporten 
från WSP. Det skall påpekas att en ekonomisk kalkyl som använder DALY 
som bas skall tänkas täcka all sjuklighet, skadeförekomst och dödlighet  
relaterade till vägtransporter. Indirekta effekter på samhällsekonomin ingår 
däremot inte i DALY. DALY-beräkningen är ett alternativ till att räkna 
summan av ekonomiska effekter av dödsfall, sjukhusvård, invaliditet och 
andra sjukdoms- och skadekostnader. 
 
Resultat, hälsoeffekter 
 
En jämförelse av årliga trafikskadedödsfall under en tioårsperiod visade, att 
variationen var mycket liten. År 2001 skadades enligt Socialstyrelsens  
statistik 527 personer dödligt i trafikolyckor i Sverige (Tabell 1), men enligt  
polisrapporter var siffran 583. Skillnaden kan bero på olika tidsdefinitioner 
och hur ”självmord med bil” inkluderas.   
 
De största riskerna för olycksskador inträffar bland män i åldersgruppen 15-
24. För de tre hälsoriskerna som orsakar sjukdomar är ålders- och köns- 
fördelningen osäker, men presenteras här som ett illustrationsexempel. Sjuk-
domseffekterna ökar kraftigt med åldern och är större bland kvinnor än 
bland män, vilket avspeglar den generella fördelningen av sjukdoms- 
dödlighet i befolkningen. Bland de allra äldsta orsakar vägtrafiken 17- 40 
gånger högre sjukdomsdödlighet än trafikolycksfallsdödlighet (Tabell 1).  
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Tabell 1. Trafikdödade i skador och sjukdomar (på grund av luft- 
föroreningar, trafikbuller eller fysisk inaktivitet) i Sverige år 2001, 
uppdelat efter ålder och kön. 
(enligt statistik rapporterad till WHO av Socialstyrelsen). 
 

Ålders-
grupper 

Trafikskade-
döda, 2001   

Extra dödsfall p.g.a. exponeringar från vägtrafik Dödsfall 
totalt  

 Trafik = T Luft Buller - 
blodtryck 

Buller - 
hjärta 

Fysisk 
inaktivitet 

Extra, 
totalt 

Trafik + 
Extra = S Kvot S/T 

Män         
0-1 1      1 1.0 
1 to 4 1      1 1.0 
5 to 14 6      6 1.0 
15-24 95    18 18 113 1.2 
25-34 60  0 0 25 25 85 1.4 
35-44 52 16 0 1 46 63 115 2.2 
45-54 44 44 0 6 115 166 210 4.8 
55-64 45 100 2 16 244 362 407 9.0 
65-74 29 194 3 34  231 260 9.0 
75+ 50 679 16 101  796 846 16.9 
Totalt 383 1033 22 158 449 1 661 2 044 5.3 
         
Kvinnor         
0-1 0      0 1.0 
1 to 4 5      5 1.0 
5 to 14 6      6 1.0 
15-24 21    6 6 27 1.3 
25-34 18  0 0 10 10 28 1.5 
35-44 19 9 0 0 23 33 52 2.7 
45-54 14 32 0 1 77 109 123 8.8 
55-64 14 63 1 5 152 220 234 16.7 
65-74 21 133 3 15  151 172 8.2 
75+ 26 886 34 101  1021 1047 40.3 
Totalt 144 1123 37 123 267 1 550 1 694 11.8 
         
Samtliga 527 2156 59 281 716 3 211 3 738 7 

 
 
Det beräknade antalet dödsfall p.g.a. luftföroreningar i Sverige år 2156, är i 
samma storleksordning men något lägre än tidigare beräkningar, vilka inklu-
derat alla luftföroreningar och inte enbart den andel som kan härledas till 
vägtrafik. Vi anser därför att våra resultat är rimliga, men naturligtvis kan 
mer detaljerade exponeringsdata för PM2,5 i framtiden ge mer pålitliga  
siffror över effekterna. En beräkning kan också baseras på NO2 exponering, 
vilken till ännu större del kan härledas till avgaser från motorfordon. Emel-
lertid är det osäkert om effekter av olika luftföroreningar från motorfordon 
är oberoende av varandra och de bör ej adderas. En analys av IVL av döds-
fall relaterade till NO2 gav 3238 som resultat. Om detta justeras för NO2, 
som härstammar från vägtrafik utanför Sverige, kan siffran minska till 2200 
– 2700, vilket liknar resultatet i Tabell 1.   
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Det ska påpekas att siffrorna i tabellerna anges som de har beräknats, men 
att vi är fullt medvetna om att de inte är exakta, utan ska ses som uppskatt-
ningar. För de olika sjukdomsberäkningarna bedöms ”konfidensintervallet” 
vara 0,5-1,5 gånger siffrorna i Tabell 1. För sjuklighet (inläggningar på 
sjukhus, vårddagar på sjukhus och långvariga sjukersättningar) gjorde vi 
beräkningar som redovisas i följande avsnitt, men vi litar inte på resultaten.   
 
Sjukdoms- och skadebördan för de olika hälsoriskerna redovisas i Tabell 2. 
Eftersom olika diagnostyper har olika kvot mellan YLD (years lived with 
disability) och YLL (years of life lost) blir relationen mellan YLL och YLD 
olika för varje exponeringstyp. Totalantalet DALY, cirka 25000 för trafik-
olyckor, är lägre än det som beräknats av Petersson m.fl. (1998) för period-
en 1988-95, cirka 36000, vilket överensstämmer med det minskade antalet 
trafikolyckor med svårt skadade sedan dess. Det totala antalet DALY, cirka 
100000, är fyra gånger högre än antalet för trafikolyckor. För dödsfall var 
den kvoten sju (Tabell 1), vilket förklaras av att dödsfall och skador i trafik-
olyckor i högre utsträckning drabbar yngre personer än sjukdomarna orsa-
kade av de andra exponeringarna. 
 
Tabell 2. Beräknad sjukdoms- och skadebörda i DALY relaterad till 
vägtrafik i Sverige, 2001 
 
 Trafikolyckor Luftföroreningar Trafikbuller Fysisk 

inaktivitet 
Totalt 

YLL 19937 25059 3700 21466 70163 
YLD 4902 10272 370 16398 31941 
DALY 24839 35331 4070 37864 102104 
 
Som nämnts ovan förväntar vi oss inte stora hälsoeffekter av den pågående 
globala klimatförändringen på Sveriges befolkning. Många utvecklings- 
länder kan dock drabbas svårt av missväxt, matbrist, försämrad vatten-
kvalitet och diarresjukdomar, spridning av malaria och andra vektorburna 
sjukdomar till nya områden, översvämningar på grund av skyfall och 
havsytans höjning samt dödsfall i hjärtsjukdom bland äldre personer och 
små barn under svåra värmeböljor, som kommer att bli vanligare och mer 
långvariga.  
 
Beräkningen av Sveriges vägtransporters andel av extra dödsfall i utveck-
lingsländer på grund av klimatförändringen under perioden 2000 – 2080 
(Tabell 3) visar, att dessa dödsfall kan vara så mycket som två till tre gånger 
antalet dödligt skadade i trafikolyckor inom Sverige. 
 
Vi har inte räknat på sjuklighet i utvecklingsländer relaterad till klimat- 
förändringen, eftersom basberäkning för dessa effekter saknas. Uppen.-
barligen kommer sjukligheten också att öka i de sjukdomar som nämnts i 
Tabell 3, och troligen i ytterligare sjukdomar som diskuteras i IPCCs 
senaste rapport om klimatförändringens hälsoeffekter.  Det ska också 
påpekas att klimatförändringen till år 2080 kan komma att ge en upp-
värmning vid markytan av 3-5 °C i de flesta inlandsområden i tropiska 
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länder, vilket kommer att skapa närmast olidliga förhållanden under de 
hetaste delarna av året för flera miljarder människor. Förmågan att arbeta 
utomhus eller i lokaler utan luftkonditionering kan bli kraftigt nedsatt. I 
städer som New Delhi förekommer redan ett antal dagar med maximal 
temperatur om 45 °C eller mer varje år. Lägger man till 6 °C kan man 
föreställa sig hur det dagliga livet blir och att arbeta fysiskt blir nästan 
omöjligt. 
 
Tabell 3. Beräknad dödlighet i utvecklingsländer (medelvärde per år 
fram till år 2080) på grund av växthusgaser från vägtrafik i Sverige 
 

WHO-region 
Undernäring Diarré Malaria 

Över-
svämning 

Hjärt-/kärl-
sjukdom Totalt 

Afrika 150 172 133 0 18 473 
Amerika 0 6 0 8 4 18 
Östra Medelhavet 70 62 0 7 4 143 
Europa 0 0 0 0 0 0 
Sydöstra Asien 345 170 0 0 80 594 
Western Pacific 0 0 8 0 0 8 
Hela världen 565 410 140 15 106 1237 

 
Slutsatser 
 
Vår analys visar att det numera är möjligt att, med tillgängliga epidemiolo-
giska data som bas, approximativt beräkna effekter på folkhälsan av väg-
trafikens luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet. Detta är så vitt vi vet 
det första försöket, inte bara i Sverige men också internationellt, att sam-
manföra beräkningar för alla dessa hälsorisker orsakade av vägtrafik i ett 
specifikt land. Vi ser därför vår rapport mer som ett bidrag till metod- 
utvecklingen för den här typen av hälsokonsekvensbedömning än som en 
slutgiltig beräkning av hälsoeffekterna i fråga och deras ekonomiska kon-
sekvenser. Osäkerheten (felmarginalerna) i våra beräkningar är stor och vi 
hoppas arbetet kan följas upp med förbättrade ingångsdata och uppdaterad 
metodik så att mer precisa resultat kan presenteras. Vi redovisar resultaten 
av beräkningarna exakt (t.ex. 3738 dödsfall i nästa paragraf), men det bety-
der inte att vi tror på den precisionen. Vi hade kunnat skriva ”cirka 4000”, 
men det gör det svårare att se hur resultaten kommit fram i beräknings- 
modellen. 
 
Emellertid, som resultaten ser ut kan det sägas att grava hälsoeffekter på 
grund av luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet, troligen drabbar 
äldre personer mer än trafikolycksskadorna. Det sammanlagda antalet be-
räknade dödsfall inklusive de tre sjukdomsrelaterade hälsoriskerna (3738 
dödsfall), är så mycket som sju gånger högre än antalet skadedödsfall. Vi 
har också beräknat sjukdoms- och skadebördan i DALY, cirka 100 000, 
vilket är cirka 6 % av den totala DALY-bördan i Sverige (vilken år 2002 var  
1 689 000 DALY). Denna siffra anger att vägtransporter utgör den femte 
största hälsorisken i Sverige efter högt blodtryck, tobaksrökning, högt 
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kolesterol och hög BMI (Body Mass Index, ett mått på övervikt). Men det 
ska påpekas att högt blodtryck och hög BMI kan vara resultat av väg- 
transporter enligt vår analys, så vägtransporternas reella rankning kan vara 
högre.  
 
Vi räknade också på hälsoeffekterna av växthusgaser från Sveriges väg-
trafik. Sådana effekter kan förväntas inträffa nästan enbart bland fattiga 
människor i utvecklingsländer. Med hjälp av uppskattningar som gjorts av 
WHO, beräknade vi att varje år i medeltal 1 237 dödsfall bland dessa män-
niskor kan komma att inträffa fram till år 2080. Detta är 2,5 gånger så 
många dödsfall som de som dödas i trafikolyckor i Sverige.   
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1. Bakgrund 
 
1.1.  Studiens ursprung och omfattning 
 
Informella diskussioner mellan författarna och personal inom Vägverket och 
Statens Folkhälsoinstitut år 2005 om de potentiella sammanlagda negativa 
folkhälsoeffekterna av vägtransporter i Sverige, ledde till en ansökan om an-
slag från Miljömålsrådet (från Vägverket) för att studera dessa effekter i de-
talj. Vägverket fick år 2006 anslag för att analysera tillgängliga data och 
beräkna dessa effekter för ett år under början av 20-hundratalet. Analysen 
skulle testa ny metodik och utgöra underlag för beräkningar av framtida 
trender samt effekter av preventiva åtgärder och de relaterade ekonomiska 
konsekvenserna. Baserat på beräkningen av folkhälsoeffekterna i denna 
rapport, analyseras de ekonomiska effekterna (värdet i kronor) av dessa 
folkhälsoeffekter av WSP, Stockholm (se separat rapport). 
 
Uppskattningar av vägtrafikens hälsoeffekter och kostnader har utförts 
tidigare både i Sverige och i andra länder, men vad vi vet har inga av dessa 
inkluderat samtliga dokumenterade hälsoeffekter. En genomgång av till-
gängliga ekonomiska analyser av hälsoeffekter av transportsystem (WHO, 
2008a) fann att ingen av 30 studier hade inkluderat fler än tre av de fem 
hälsorisker vi analyserar i vår rapport (skador, luftföroreningar, trafikbuller, 
fysisk inaktivitet och global klimatförändring). Folkhälsoeffekterna av väg-
trafikens växthusgaser har, så vitt vi vet, inte varit föremål för någon kvan-
tifiering någonstans och diskuteras inte i WHO (2008a). 
 
Denna rapport kan därför anses vara en första ansats till att uppskatta de 
sammanlagda negativa hälsoeffekterna av vägtrafik (och dessas ekonomiska 
kostnader) och är ett bidrag till att utveckla en mer komplett kvantitativ me-
todik för att beräkna de totala hälsoeffekterna som underlag för ekonomiska 
beräkningar och uppskattningar av vägtrafikens "externaliteter". En analys 
av positiva effekter bör i framtida analyser komplettera den negativa analy-
sen. Resultaten kan bli av betydelse både för transportpolitik, energipolitik, 
miljöpolitik, folkhälsopolitik och internationell samarbetspolitik.  
 
Eftersom hälsopåverkan av olika riskfaktorer är starkt kopplad till ålder och 
kön, bör en noggrann beräkning utgå från data angående varje ålders- och 
könsgrupp. Emellertid finns för närvarande inte tillräckligt detaljerade data 
över hälsorisker av vägtrafik i olika grupper, för att göra verkligt kvantita-
tiva uppskattningar. Våra beräkningar är trots detta uppdelade i detaljerade 
ålders- och könsgrupper, för att visa betydelsen av bättre ingångsdata och 
identifiera nyckelfrågor för tolkningen av den här typen av hälsokonse-
kvensbedömningar (HKB).  Förhoppningsvis kommer utvecklingsarbetet 
angående metodiken att kunna fortsätta och resultera i mer exakta uppskatt-
ningar, inklusive analys av konsekvenserna av olika förslag inom policy och 
åtgärder.     
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De resultat vi presenterar gör ej anspråk på att vara exakta, eftersom vi har 
tvingats uppskatta många av de relevanta ingångsdata.  Ett mål med rappor-
ten är att skapa diskussion, och till slut eventuellt ett vetenskapligt grundat 
samarbete, om metodiken för HKB av vägtransporter. Ett annat mål är att 
stimulera forskning angående de dataområden där information saknas. Ett 
tredje mål är att stimulera debatt angående åtgärder för att minska väg-
trafikens negativa hälsoeffekter.  
 
1.2.  Negativa eller positiva hälsoeffekter av vägtransporter 
 
Vägtrafikens folkhälsoeffekter har analyserats och diskuterats under flera 
decennier. Många åtgärder har införts för att förebygga trafikolyckor och de 
personskador de orsakar, för att minska luftföroreningarna och bullret från 
vägtrafiken, samt för att öka ”aktiv transport” i befolkningen. Emellertid 
kvarstår problemet att vägtrafik är en signifikant folkhälsorisk, men natur-
ligtvis också har positiva aspekter för hälsan, genom att den förbättrar möj-
ligheterna för folk att snabbt komma till sjukvård i akuta situationer och att 
den bidrar till den ekonomiska utvecklingen av samhället och dess institu-
tioner, inklusive sjuk- och hälsovård. Transport med motorfordon (vanligt-
vis bil) bidrar till folks rörlighet, som ökar möjligheterna för fysisk aktivitet 
på fritid för vissa personer och ökar möjligheten för sociala kontakter och 
mental hälsa. Vägtransporter ökar utbudet och variationen av olika livs-
medel i butiker, vilket kan vara till gagn för en hälsosam diet.   
 
En grundlig diskussion av de olika aspekterna på vägtrafik genomfördes av 
en arbetsgrupp organiserad av Ingenjörsvetenskapsakademin år 1988 (IVA, 
1990) och det är intressant att läsa de radikala slutsatserna angående behovet 
av att minska växthusgasutsläppen från trafik, som gruppen drog redan vid 
den tiden.  Detta ”trots att” arbetsgruppen huvudsakligen bestod av repre-
sentanter för bil- och transportindustrin.  Trafikolyckor, luftföroreningar, 
buller och klimatförändringen diskuterades, men däremot inte hälso- 
problemen med fysisk inaktivitet, som då ännu inte hade uppmärksammats.  
 
Inte heller analyserades de troliga positiva effekterna av vägtransporter med 
motorfordon.  Med den intensifierade debatten om hur jordens sinande olje-
resurser och den globala klimatförändringen skall tacklas, samt det snabbt 
ökande antalet motorfordon i utvecklingsländerna, blir en analys av de totala 
hälsoeffekterna (positiva och negativa) av vägtransporter mer och mer ange-
lägen. Målet måste vara att skapa ett verkligt ”hållbart” transportsystem som 
minimerar nettoeffekten på folkhälsan. 
 
Exempel på utvärderingar av de samhällsekonomiska konsekvenserna av 
hälsoeffekter av vägtransporter finns redan från 1960-talet, och mycket 
analysarbete har lagts ned av Vägverket, SIKA och andra institutioner för 
att värdera dessa effekter inom Sverige. Hittills har inte en gemensam ana-
lys av alla ohälsotyper utförts. Vi känner inte heller till att några kvantitativa 
beräkningar av de positiva hälsoeffekterna av vägtransporter har gjorts. 
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2.  Internationella och svenska initiativ inom detta 
område 
 
På internationell nivå har olika initiativ tagits under senare år, för att ut-
veckla epidemiologisk och hälsoekonomisk metodik för att kvantifiera 
negativa folkhälsoeffekter av vägtransporter. Det mest uppmärksammade 
och aktuella initiativet inom Europa är programmet THE PEP (2004, 2006) 
(Transport, Health and Environment - Pan-European Program) som 
samordnas av Världshälsoorganisationens (WHO) Europakontor och FNs 
Economic Commission for Europe (UNECE).  Programmets ursprung var 
den serie möten som hölls mellan Hälsoministrar och Miljöministrar i 
Europa redan 1992, organiserade av WHOs och FNs Europakontor, som en 
uppföljning till FNs miljökonferens i Rio de Janeiro, 1992. År 2004 inbjöds 
också Europas Transportministrar till ett ministermöte i Budapest, för att 
inkludera transportsektorn i dessa policydiskussioner.  
 
THE PEP (2006) har definierat de hälsoeffekter som skall ingå i en analys 
av de totala effekterna: 
 
1.  Skador i trafikolyckor 
2.  Hälsoeffekter av vägtrafikens luftföroreningar 
3.  Hälsoeffekter av trafikbuller 
4.  Psykosociala effekter (stress, störningseffekter och barriäreffekter) 
5.  Hälsoeffekter av brist på fysisk aktivitet på grund av bilåkande i stället 

för "aktiv transport" 
6.  Hälsoeffekter av globala klimatförändringen relaterad till vägtrafikens 

växthusgaser 
 
Till dessa kan läggas arbetsmiljöeffekter för förare och andra som inom 
arbetet spenderar mycket tid i fordon. Långvarigt sittande samt exponering 
för luftföroreningar, buller och vibrationer inom fordonet och stress från 
trafiksituationen, kan leda till hälsoeffekter som inte räknas in i listan från 
THE PEP (2006).  Dessutom förekommer hälsorisker i samband med 
transporter av farliga och eldfängda kemikalier. 
 
Redan från början hade THE PEP ett fokus på ”hälsoeffekter bland barn” 
och vissa av analyserna och rekommendationerna från programmet gäller 
just barn, men större delen av de epidemiologiska data som används i ut-
värderingarna inkluderar enbart data angående vuxna. Detta påpekas i de 
senaste rapporterna (WHO, 2008a, b). Slutrapporten (WHO, 2008c) hade 
inte publicerats då vår rapport slutfördes (september 2008), men det skall 
påpekas att WHO-projektet var ett gemensamt Europeiskt projekt med 
svensk medverkan via Göran Friberg (SIKA) och Pekka Oja (tidigare vid 
Karolinska Institutet). Metodiken delades upp i samma subgrupper som i vår 
rapport: trafikolyckor, luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet. Vi lade 
till en första analys av de globala hälsoeffekterna av växthusgaser från 
svenska vägtransporter. Eftersom WHO-projektet är avsett att ge råd för hur 
beräkningar av hälsa och ekonomi av trafikeffekter skall utföras inom  
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Europa, baserat på den mest aktuella analysen av olika metoder, kommer vi 
att hänvisa till dess förslag i olika delar av vår rapport. En utveckling av 
WHO-metodiken presenterades i det s.k. HEARTS projektet (WHO, 
2006a).  
 
De olika hälsoeffekterna förekommer på olika nivåer beroende på fordons-
typ och trafikanttyp (Kjellstrom m.fl. 2003) och åtgärder för att minska 
effekterna kan analyseras med hjälp av det s.k. DPSEEA-schemat (Kjell-
strom och Corvalan, 1995). Denna rapport kommer inte att i detalj gå in på 
åtgärder, men en analys av effekter och kostnader för olika åtgärder blir en 
naturlig följd av analysen av de olika komponenterna av folkhälso- 
effekterna. 
 
I Sverige utför Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) och Väg-
verket analyser av olika aspekter på vägtrafik, miljö och hälsa. Vi skall inte 
repetera deras resultat här, men kommer att utnyttja olika rapporter från des-
sa institutioner för att belysa viktiga aspekter; t.ex. förekomsten av ”Väg-
trafikskador” (SIKA, 2007a) och ”Vägtrafikens externa effekter” (SIKA, 
2007b). En nyligen publicerad rapport (Vägverket, 2007) med titeln ”Att 
beskriva vägtrafikolyckornas hälsopåverkan” gav intrycket att den kunde 
innehålla en liknande analys som vår rapport. Det visade sig att den inne-
håller mycket få kvantitativa data. Dess ändamål var att diskutera hur rutin-
statistiken över vägtrafikskador i Sverige skall kunna förbättras. Som fram-
går av Sektion 4 nedan, är det angeläget att en förbättring av datainsamling 
och presentation sker. Detta gäller framförallt data angående långvariga 
effekter av trafikskador, vilka kan bidra till en stor andel av hälsobördan  
och samhällskostnaderna för vägtransporter. 
 
Ett antal olika initiativ för att systematisera kostnadsanalyser i samhälls-
ekonomiska beräkningar har tagits inom EU, WHO och Sverige under 
senare år. Ett av dessa kallas HEATCO (Harmonised European Approaches 
for Transport Costing and project assessment) (HEATCO, 2006) med focus 
på värderingar av skador, luftföroreningar och buller. Ett annat är ExternE 
(Externalities of Energy) (EU, 2005), som uppskattar kostnaderna för luft-
föroreningseffekter. Inom Sverige etablerades ASEK (Arbetsgruppen för 
samhällsekonomiska Kalkyler) (SIKA, 2002a) för att harmonisera beräk-
ningsmetodiken. Inom ASEK ingår representanter från ”alla berörda  
myndigheter inom transportområdet” (t.ex. SIKA, Vägverket, Banverket, 
Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och Vinnova) (SIKA, 
2005). 
 
Mycket i de rapporter som utnyttjar ASEKs metoder gäller kostnader för 
effekter på folkhälsan, men ingen hälsomyndighet tycks vara delaktig i 
ASEK-arbetet. För att kunna genomföra meningsfulla och jämförbara 
ekonomiska kalkyler för olika typer av folkhälsoeffekter och exponeringar 
för hälsorisker i det moderna samhället, är det naturligtvis viktigt att en 
gemensam syn på metoden för kostnadsberäkningar gäller inom olika 
myndigheter och organisationer. Men det är minst lika viktigt att en 
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gemensam syn på den underliggande hälsoeffektberäkningen utvecklas. För 
detta krävs samarbete mellan epidemiologisk expertis och folkhälsovetare 
inom myndigheter och organisationer (inklusive universitet). Ett sådant 
samarbete inom en nationell arbetsgrupp saknas för närvarande.  
 
En annan nyligen publicerad bok rörande vägtrafik och dess olika aspekter 
(Kågeson, 2007) innehåller många kvantitativa exempel, men den tar inte 
upp alla folkhälsoeffekter och dess fokus är på bilismens klimatpåverkan, 
liksom rapporten från IVA (1990). 
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3. Metodik för hälsokonsekvensbedömning (HKB) 
 
3.1. Principer för användning av HKB 
 
Hälsokonsekvensbedömning (HKB) är en metod som kan användas för att 
kvalitativt eller kvantitativt uppskatta vilka konsekvenser en viss politik  
eller aktivitet har för hälsan på de personer som berörs. En vägledning har 
publicerats av Statens Folkhälsoinstitut (FHI, 2005a). I vår studie har målet 
varit att identifiera de typer av hälsorisker, exponeringar och effekter som 
vägtrafik kan orsaka, inklusive, naturligtvis, skador i trafikolyckor. Ett stort 
antal internationella metodvägledningar och analyser finns också 
publicerade, inklusive nyligen publicerade rapporter från THE PEP (WHO, 
2008a, b, c). 
 
För de olika typerna av hälsorisker gör vi en uppskattning av vilken andel av 
befolkningen som är exponerad, hur hög exponeringen kan vara och antalet 
individer som får effekter, beräknat med riskkoefficienter från publicerade 
dosrespons förhållanden. I den mån det varit möjligt har vi använt epidemi-
ologiska studier från Sverige eller Skandinavien för att uppskatta risk- 
koefficienterna, för att undvika ”överföringsfel” orsakade av olikheter i 
hälsopåverkan i olika befolkningsskikt. 
 
Hur beräkningsmetoderna varierar med typen av exponering och detaljerad 
metodik, beskrivs i de följande sektionerna. Principerna för beräkningarna 
är desamma:   
 
a) Vissa andelar av befolkningen är exponerade för vissa nivåer av en 

hälsorisk orsakad av vägtrafik; 
b) Med hjälp av befolkningsdata och miljödata eller modellberäkningar 

räknas antalet exponerade personer ut för definierade exponeringsnivåer; 
c) För varje exponeringsnivå anger en riskkoefficient hur mycket en viss 

hälsoeffekt ökats på grund av exponeringen (exponeringrespons eller 
dosrespons förhållanden); 

d) För varje hälsoeffekt beräknas hur många fall som inträffat på grund av 
exponeringar från de olika risktyper som vägtrafik orsakar (baserat på 
befolkningen vid en viss tidpunkt); 

e) Dessa antal adderas för att ge en totalbild (uppdelad efter ohälsotyp) och 
dessutom beräknas sjukdoms- och skadebördan som en kombination av 
dödlighet och sjuklighet, uppskattat med en särskild metodik. 
 

I metodvägledningen från THE PEP (WHO, 2008a) som nyligen samman-
ställts, beskrivs HKB-processen med ett diagram (Figur 1, sid 28), vilket 
också definierar de olika ingångsdata som krävs för en Komplett HKB. Som 
vi beskriver i metodsektionen på nästa sida, saknades en hel del ingångsdata 
och vi blev tvungna att använda approximativa uppskattningar. 
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Figur 1. Diagram över HKB-processen för hälsoeffekter av vägtrafik 
och de olika ingångsdata (WHO, 2008a). 

 
Uppdraget gällde att beräkna de nuvarande folkhälsoeffekterna av vägtrafik 
i Sverige. För att uppskatta tidstrender är naturligtvis det årliga trafikarbetet 
av grundläggande betydelse, men hälsotrenderna påverkas också av åtgärder 
för trafiksäkerhet, luftföroreningskontroll (inklusive växthusgaskontroll) 
och bullerkontroll, samt olika initiativ för främjande av "aktiv transport" 
(gång och cykling, ev. i kombination med kollektivtrafik). 
 
För att bedöma effekten av olika åtgärder och trafik- eller hälsopolitiska 
initiativ, samt för att göra uppskattningar av framtida trender beroende på 
olika nya initiativ inom dessa områden, krävs en mer detaljerad analys av 
den roll som olika faktorer spelar i hälsoeffektsanalysen. Det gäller till 
exempel hälsorelationen till fordonsslag, motortyp, hastighet, vägkvalitet, 
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vädersituation, körvanor, alternativa fraktmöjligheter, tillgång till allmänna 
kommunikationsmedel och det lokala samhällets gång- och cyklingsvänlig-
het. Detta ingår inte i denna rapport, men kan mycket väl vara ett logiskt 
nästa steg inom detta forskningsområde.      
 
3.2. Uppskattning av exponering, riskkoefficienter och 
felmarginaler för olika hälsorisker  
 
En kvantitativ HKB för en specifik hälsorisk behöver mätningar eller beräk-
ningar av den exponering befolkningen utsätts för, samt riskkoefficienter för 
de olika hälsoeffekterna som exponeringen kan orsaka. Dessutom är det vik-
tigt att göra en uppskattning av felmarginalerna (konfidensintervallen) i 
beräkningen av hälsokonsekvenserna. 
 
Vi redovisar information om dessa variabler inom de olika sektionerna för 
de olika exponeringstyperna. För trafikskador mäts hälsokonsekvenserna 
direkt i skadestatistiken. Exponering och riskkoefficienter (för skador) 
redovisas inte i vår rapport, men de är av intresse när HKB utförs för olika 
åtgärder att minska skaderisken. Då är det angeläget att identifera hur expo-
neringen och riskkoefficienterna kan påverkas av varje åtgärd. 
 
För luftföroreningar och buller finns exponeringsdata från mätningar och 
modellberäkningar gällande olika platser i Sverige, vilket vi redovisar i sek-
tionerna 5 och 6.  Dessa data ger inte en exakt bild av exponeringen, men vi 
utnyttjar de uppskattningar som gjorts i andra studier.  Riskkoefficienterna 
är också osäkra och omdebatterade.  För fysisk inaktivitet och klimatföränd-
ringen är data angående exponering och riskkoefficienter ännu mer prelimi-
nära, men våra uppskattningar ger en illustration av storleksordningen på 
hälsokonsekvenserna. 
 
3.3. Beräkningsmetodik för olika hälsoeffekter 
 
3.3.1. Dödsfall 
 
Dödlighet på grund av olika riskfaktorer har studerats mest i epidemiolog-
iska studier och är de mest pålitliga utgångsdata för vår HKB. Vi utgår från 
dödsfall som inträffade under 2001, vilket kan ses som ett typiskt år för 
början av 2000-talet. Data för 2001 (senaste året i denna databas) laddades 
ned från WHOs websida där mortaliteten i olika länder har samlats (www. 
who.int). Dessa data har sitt ursprung i Socialstyrelsens hälsostatistik som 
tillhandahålls av WHO. SIKA rapporterar också statistik över dödsfall i 
trafikolyckor (SIKA, 2007a) och dessa siffror avviker något från WHOs 
databas (Sektion 4.1) men skillnaden påverkar inte storleksordningen av vår 
analys. 
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Tabell 4. Diagnoskategorier som använts för beräkningarna 
 
Exponering Diagnostyp/grupp ICD-10 kod 
Olycksskaderisker Trafikolyckor V01-X59, 

Y40-86, Y88 
Luftföroreningar från fordon, 
mortalitet 

Alla icke-skador Alla utom 
kategorierna 
V till Y 

Luftföroreningar från fordon, 
morbiditet 

Hjärt- kärlsjukdomar I00 – 99 

 Lung- och luftvägs-
sjukdomar 

J00 – 98 

 Lungcancer C33 - 34 
Trafikbuller, mortalitet och 
morbiditet 

Hypertoni I10 – 13 

 Ischaemiska 
hjärtsjukdomar 

I20 – 25 

 Akut hjärtinfarkt I21 
Fysisk inaktivitet, mortalitet Alla dödsorsaker Alla 
Fysisk inaktivitet, morbiditet Diabetes (som ett 

exempel, med kommentar 
angående hjärt-
kärlsjukdomar) 

E10 - 14 

   
För de andra exponeringarna (luftföroreningar, trafikbuller och fysisk inak-
tivitet) användes de mortalitetsstudier som redovisats i de följande sektion-
erna och en uppskattning av exponeringen i befolkningen. Data för olika 
ålders- och könsgrupper är ej tillgängliga, men medelvärden för alla vuxna 
eller hela befolkningen antogs gälla för alla grupperna. För att åskådliggöra 
hur ålders- och könsfördelningen av dödsfall ser ut när dessa medelvärden 
används i HKBn, har resultaten angivits med den detaljerade uppdelningen. 
Vi använde den indelning som används i WHOs dödlighetsstatistik. Ålders-
grupperingen kan synas ha alltför små intervall, men den åskådliggör de tro-
liga åldersfördelningarna för de olika effekterna. I enlighet med de epidemi-
ologiska data som beskrivits ovan för de olika exponeringstyperna, använd-
es olika diagnosgrupper för mortalitetsberäkningen (Tabell 4). Vi har också 
beräknat dödsfall bland barn relaterade till luftföroreningar (spädbarnsdöd) 
men det beräknade antalet blir mycket lågt. 
 
För dödsfall i olycksskador kan vi utnyttja redan publicerade data, men för 
de andra exponeringarna krävdes olika beräkningsmetoder. Dessa beskrivs i 
de följande sektionerna (5, 6, 7 och 8), separat för varje exponeringstyp. 
 
3.3.2. Sjukhusintagningar 
 
För trafikskadefall kunde vi använda uppmätta data från 2001 (från Social-
styrelsens databas) med uppdelning efter ålder och kön.  För de andra expo-
neringarna användes den relativa ökningen av dödligheten som ett index för 
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ökningen i antalet sjukhusfall orsakade av luftföroreningar och trafikbuller. 
De diagnosgrupper som inkluderades framgår av Tabell 4, men som nämnts 
ovan anser vi inte att resultaten är särskilt pålitliga. 
 
Med sjukhusfall avser vi ”avslutade vårdtillfällen”, vilket betyder att en viss 
andel av antalen gäller intagningar på sjukhus under tidigare år, men samti-
digt ingår inte fall som tagits in under ett specifikt år men som inte kunnat 
lämna sjukhuset under samma år. Vissa skadefall eller sjukdomsfall som 
orsakats av vägtrafik kan tänkas bli inlagda på sjukhus mer än en gång un-
der samma år eller olika år. Detta gör att antalet vårdtillfällen blir större än 
antalet skadade eller sjuka. Vid jämförelser mellan polisrapporterade skada-
de och sjukhusintagna på grund av trafikolycksskador, blir därför antalet i 
sjukhusrapporterna något högre än de skulle blivit, om individuella 
vårdtillfällen kunde identifieras och länkas till personen som skadats.   
 
I en SIKA rapport (2007a) jämförs med hjälp av STRADA-statistik antalet 
som sökt vård för trafikskada och överlevt. Av 18038 skadade personer år 
2006 var endast 4707 fall registrerade som skadade både inom sjukvården 
och inom polisstatistiken, 7971 skadade enligt sjukvården hade ingen polis-
rapport, och 6365 var skadade enbart enligt polisrapporteringen (1006 av 
dessa hade sökt sjukvård men inte klassificerats som skadade). Det är an-
märkningsvärt att det i Sverige år 2006 kan förekomma så stora olikheter i 
databaser för en så väl definierad hälsoeffekt som trafikskada.  
 
Vi inkluderade samma åldersgrupper i beräkningen som de som använts i 
mortalitetsberäkningen, vilket sannolikt underskattar antalet fall, eftersom 
sjukdomsfall kan tänkas inträffa både i yngre och äldre åldersgrupper, me-
dan dödsfall relaterad till denna sjuklighet är vanligare i de äldre åldersgrup-
perna. Vissa beräkningar gjordes för alla åldrar sammantaget. Specifika be-
räkningar av sjuklighet bland barn och ungdomar har inte utförts p.g.a. 
osäkerheten i exponeringar och riskkoefficienter. 
 
En nyligen publicerad rapport från WHO (Cavill m.fl. 2007) avråder från att 
räkna på morbiditetseffekter av fysisk inaktivitet. För att ge en känsla för 
hur mycket sjuklighet kan tänkas förekomma, gjorde vi en grov uppskatt-
ning av antalet vårdtillfällen i diabetes och hjärt-kärlsjukdom som kan tän-
kas vara orsakade av fysisk inaktivitet relaterad till motorfordonstrafik, men 
den verkliga effekten kan vara mycket högre (på grund av andra diagnoser) 
eller mycket lägre (om vår metod överdriver). 
 
3.3.3 Vårddagar på sjukhus 
 
De extra vårddagar som orsakades av de extra sjukhusfallen (vårdtillfällen), 
beräknades på basis av medelantalet vårddagar per vårdtillfälle på sjukhus 
(medelvårdtid) för de diagnosgrupper och de olika ålders- och könsgrupper 
som inkluderades. Antalet vårddagar orsakade av vägtrafik blir då det upp-
skattade antalet vårdtillfällen orsakade av vägtrafik gånger medelvårdtiden 
för respektive grupp. 
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3.3.4. Sjukersättning för långvarig sjukdom eller invaliditet i arbetsför 
ålder 
 
Eftersom Försäkringskassan inte inkluderar koder för en skadas orsak i sin 
databas över ersättningsfall, kunde direkt statistik för långvarig skada efter 
trafikolycksfall inte produceras. Vägverkets rapport ”Att beskriva vägtrafik-
olyckornas hälsopåverkan” (Vägverket, 2007) kom ut i slutet av 2007, men 
innehöll inte tillräckligt detaljerad kvantitativ information för att kunna an-
vändas i vår analys.   
 
Ett fåtal fall i Försäkringskassans statistik blir kodade som trafikskada (cirka 
25-30 pågående fall per år och 50-60 avslutade fall per år).  Dessa siffror är 
orimligt låga. Ett annat sätt att beräkna antalet nya långtidsskadade per år, 
vore att anta att procentandelen trafikolycksfall bland sjukhusvårdade för 
alla olycksskador i Sverige, också representerade procentandelen av alla 
sjukersättningssfall (långvarig eller livslång ersättning) som inträffat. Cirka 
1300 manliga och 1300 kvinnliga sjukersättningsfall med skada som orsak, 
inträffar varje år enligt Försäkringskassans statistik. Vi hade data för varje 
åldersgrupp mellan 15 och 64 år.  Procentandelen av sjukhusvårdade för 
olyckor som var trafikskador, varierade mellan 8 % (55-64 år) och 37 % 
(15-24 år) för män, och mellan 6 och 28 % för kvinnor (samma ålders-
grupper). När dessa procentandelar applicerades på sjukersättningsfallen för 
olyckor, beräknades att 151 män och 147 kvinnor (totalt 298) fick sjuk-
ersättning på grund av trafikskada. Även dessa siffror såg låga ut, med tanke 
på att 527 personer avlidit i trafikolyckor. Det skall dock påpekas, att den 
akuta dödligheten på platsen där olyckan skett är mycket hög, så det är 
möjligt att fler personer dör än de som blir långtidsinvalidiserade.   
 
Trafikskadenämnden (TSN, 2007) är en kvasiofficell nämnd knuten till 
Trafikförsäkringsföreningen, med uppgift ”att verka för en enhetlig och 
skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen”.  I verksamhets-
rapporten 2007 (TSN, 2007) beskrivs att 5618 ärenden behandlades år 2007 
(ökat från 2554 år 2003) och att fördelningen efter invaliditetsgrad visas i 
Tabell 5. 
 
Tabell 5. Trafikskadade fall som behandlats i Trafikskadenämnden, 
2007 (TSN, 2007) 
 
Invaliditetsgrad 
(%) 

Andel av ärenden 
(%)

Antal fall 
 

1-9 21 1180 
10-14 24 1348 
15-19 10 562 
20-49 9 506 
50+ 3 169 
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Det är inte klarlagt hur dessa siffror kan jämföras med sjukvårdens eller för-
säkringskassans siffror, men utgående från de mest skadade med invalidi-
tetsgrad 20 % eller mer med 12 % av 5618 ärenden ger 675 fall, vilket är av 
samma storleksordning som antalet trafikdödade. Trafikskadenämnden pub-
licerar inte statistik av den typ som vår analys kräver. 
 
SIKA (2007a) rapporterar data från STRADA-samarbetet mellan Vägverket 
och vissa landsting och statistiken inkluderar tabeller med skadeklassificer-
ing (en modifierad metod baserad på s.k. AIS-kod (Abbreviated Injury 
Scale) och ISS-kod (Injury Severity Score). Av 12678 trafikskadade år 2006 
hade 257 den högsta ISS-koden (16 eller högre), 843 hade ISS-kod mellan 9 
och 15, och 2616 hade ISS-kod mellan 4 och 8. En översättning till invalidi-
tetsgrad eller annan skadeskala som skulle kunna användas för att beräkna 
samhällskostnaden för dessa skador, framgår inte av rapporten.  
 
Ett annat sätt att uppskatta effekterna av trafikskador på långtidssjuklighet, 
invaliditet och ersättning för förlorad arbetsinkomst, är att jämföra med situ-
ationen i något annat liknande land, där mer komplett statistik förs. Nya 
Zeeland är ett land med 4 miljoner invånare, samma befolkningstäthet, lik-
nande ekonomisk situation och många andra likheter med Sverige. Nya 
Zeelands Accident Compensation Corporation (ACC), är ett obligatoriskt 
försäkringssystem som gäller för hela befolkningen, för alla olycksskador 
och alla sjukdomar orsakade av arbetsmiljön (www. acc.co.nz).  Alla som 
skadas i trafikolyckor i Nya Zeeland får sina sjukvårdskostnader, sin för-
lorade arbetsinkomst och eventuella invaliditetskostnader (t.ex. handikapp-
hjälpmedel, ombyggnad av bostad eller privat bil för handikappsanpassning) 
betalade av ACC. 
 
Statistik från ACC (http://www.acc.co.nz/about-acc/acc-injury-statistics-
2006/index.htm) och Statistics NZ (http://www.stats.govt.nz/default.htm) 
ger en bild av hur många av de trafikskadade som får långvarig ohälsa eller 
invaliditet. Varje år dödas i Nya Zeeland cirka 400 personer i trafikolycks-
fall, vilket motsvarar 100 dödsfall per miljon invånare. 289 av dessa fall var 
i ”arbetsför” ålder (15-64 år).  I Sverige är motsvarande siffra cirka 60 per 
miljon med 527 trafikdödade (382 dödsfall i ”arbetsför” ålder).  ACC rap-
porterar att år 2006 fick 7520 nya fall av trafikskadade ersättning för förlo-
rad inkomst. Av dessa hade 291 varit sjukskrivna mer än ett år. Dessutom 
förekom 4537 fall med trafikskada, som haft ersättning för förlorad inkomst 
under mer än ett år, redan från året innan 2006 och som fortfarande uppbar 
sådan ersättning (vilket alla icke arbetsföra skadade är berättigade till, fram  
till pensionsåldern 65 år, om de haft arbetsinkomst vid tidpunkten för 
olyckan).   
 
Av de 291 nya fallen av långtidsersättning under 2006, var 70 av typen 
”mycket allvarliga skador”, vilket innebär stora ekonomiska insatser för 
varje skadad.  Deras årliga kostnad var 5,2 miljoner dollar (NZ), vilket 
motsvarar 26 miljoner kronor, eller 370 000 kronor per skadad. Det skall 
påpekas, att trots ett sjunkande antal trafikdödade per år under ett antal år, så 
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har inte antalet med långtidsersättning för förlorad inkomst, minskat på sam-
ma sätt. En minskad dödlighetsrisk för de som skadas, med en samtidig rela-
tiv ökning av antalet långtidsinvalidiserade, kan möjligen förklaras av att 
ambulanstransporter och akutvård av de skadade förbättrats, så att vissa som 
tidigare skulle ha avlidit, numera överlever med svåra skador och invaliditet 
som följd. 
 
Sverige har 40 % lägre trafikdödlighet än Nya Zeeland, vilket kan ha ett an-
tal olika orsaker. En av dem kan vara bättre tillgång till omedelbar akutvård 
än i Nya Zeeland. Man kan därför förvänta sig, att relationen mellan antalet 
långtidsskadade i arbetsför ålder och antalet trafikdödade, kan vara högre i 
Sverige än i Nya Zeeland.  De 291 nya fallen med ersättning för förlorad 
arbetsinkomst under mer än ett år i Nya Zeeland och de 289 trafikdödade i 
arbetsför ålder ger en ”invaliditetskvot” om 1,0.  Emellertid, antalet lång-
tidsinvalidiserade måste vara högre, eftersom inte alla som förolyckas har 
arbete vid tidpunkten för olyckan. Om kvoten 1,0 appliceras på svenska 
dödsdata, skulle 382 personer vara långtidsskadade, men våra argument 
ovan talar för att siffran kan vara högre.  
 
En annan utgångspunkt vore att beräkna på basis av den andel av sjukhus-
vårdade skadefall som blir invalidiserade.  En studie som mätte de långtida 
konsekvenserna av trafikolycksskador (Bylund och Björnstig, 1998) kan 
användas som beräkningsbas. De studerade i detalj följderna av trafikskador 
bland 250 skadade (oklart om alla sjukhusvårdats). Nära hälften av fallen 
hade s.k. ”whiplash”-skada av halsryggraden (orsakad av påkörning 
bakifrån) och av de 18 skadade som blev långtidsinvalidiserade hade 12 
sådana skador. Andelen av de skadade som fick långtida men var 7 %. Den 
siffran skulle kunna användas för att beräkna andelen som kan tänkas få 
sjukersättning av de som skadats tillräckligt allvarligt för att hamna på 
sjukhus. Detta är också en approximativ beräkningsmodell, men vi använde 
den för alla åldersgrupper som ingår i sjukersättningen (18-64 år eller 15-64 
med vårt material), vilket gav totalt 674 fall per år.   
 
För luftföroreningar, trafikbuller och fysisk inaktivitet, kunde de diagnos-
grupper för sjukdomar som vi använt i beräkning av extra sjukhusfall an-
vändas (olika för de tre exponeringstyperna), eftersom Försäkringskassans 
statistik inkluderar data baserad på sjukdomsgrupper. Den relativa ökningen 
av sjukhusfall i de olika diagnosgrupperna på grund av vägtrafik, antogs 
inträffa också för sjukersättningsfall. 
 
3.3.5.  Inträffade skade- eller sjukdomsfall, incidens och prevalens 
 
Epidemiologiska data över relationen mellan de olika riskexponeringarna 
från vägtrafik och öppenvårdsbesök, eller antalet recept för mediciner, finns 
inte publicerade. Liksom för sjukersättningar kan möjligen vissa ungefärliga 
kvantifieringar göras. Till exempel rapporterar Socialstyrelsen (2004) att det 
år 2002 förekom 1 446 100 vårdtillfällen på svenska sjukhus (enbart lands-
tingsägda), medan det förekom 12 383 700 läkarbesök i primärvård och  
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13 499 400 besök i specialistvård. 
 
Som en grov uppskattning kan man då säga att det förekom 8,6 läkarbesök i 
primärvård och 9,3 läkarbesök i specialistvård för varje vårdtillfälle på sjuk-
hus. Samma person kan naturligtvis ha flera läkarbesök för samma sjukdom 
eller skada under ett år. Detaljerad statistik för olika diagnos-, ålders- och 
könsgrupper var inte tillgänglig för oss. 
 
För att kvantifiera incidensen av skador och sjukvårdskonsumtion för trafik-
olyckor, kan en jämförelse av antalet svårt eller lindrigt skadade enligt po-
lisrapporterade olyckor vara av värde. Våra siffror för år 2000 visade 12 577 
vårdade på sjukhus för trafikolycksskador. Polisrapporterna (SIKA, 2007a) 
visade 4 103 svårt skadade och 17 929 lindrigt skadade under samma år. 
Detta talar för att många som vårdats på sjukhus inte rapporterats till poli-
sen, eller att deras skador av polisen ansågs vara lindriga men att de ändå 
togs in på sjukhus. Skillnaden mellan skadefall i polisrapporter och vård-
tillfällen (i vår statistik) kan inte förklaras av multipla vårdtillfällen för vissa 
skadade. Kvoten mellan polisrapporterade lindrigt skadade och antalet vår-
dade på sjukhus verkar också vara förvånansvärt låg. (För ytterligare kom-
mentarer om denna diskrepans och det nya statistiksystemet STRADA, se 
sektion 4.1).  
 
3.3.6.  Andra effekter 
 
Till dessa effekter skall också adderas de olika störningseffekterna och de 
typer av effekter som vi inte kvantifierat: barriäreffekten av vägar som 
splittrar bostads- eller naturområden, arbetsmiljöskador bland yrkes-
chaufförer och skador av hälsofarliga kemikalier som sprids ut i samband 
med olyckor under transport eller som är del av motorfordonens luft-
föroreningar.  En framtida analys skulle kunna inkludera dessa hälso-
effekter, men vår bedömning är att de är av mindre betydelse än de som vi 
kvantifierat. 
 
Störningseffekter från trafikbuller kan försämra nattsömnen, daglig kom-
munikation, inlärning i skolor och i svåra fall den mentala hälsan. Eftersom 
betalningsvilja har uppskattats för undvikande av störningseffekter, finns 
underlag för ekonomiska beräkningar, men betalningsvilja är inte ett mått på 
ohälsa. Vi valde därför att inte beräkna störningseffekter, barriäreffekter och 
arbetsmiljöeffekter för vår rapport. 
 
Andar effekter som har uppmätts och använts i beräkningar av hälsokon-
sekvenser på grund av luftföroreningar, är ”dagar med begränsad aktivitet” 
(RAD = Restricted Activity Days) och ”dagar med förlust av arbete” (WLD 
= Working Loss Days) (WHO, 2008c).  Dessa ”förlorade” dagar beror på 
symptom eller klinisk sjukdom som begränsar vanliga dagliga aktiviteter. 
Metodiken är ännu inte komplett, eftersom RAD enbart räknas som resultat 
av symptom, medan sjukhusvårddagar också bör inkluderas. Dessutom har 
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dessa effekter hittills enbart beräknats för luftföroreningar, medan andra 
hälsorisker relaterade till vägtransporter också bör räknas in.  
3.3.7.  Skade- och sjukdomsbördan (DALY) 
 
DALY är ett mått som utvecklats för Världshälsoorganisationen och 
Världsbanken under 1990-talet (Murray och Lopez, 1996). Det samman-
fattar antalet hälsosamma år som förloras p.g.a. sjuklighet och dödlighet 
under ett år i en specifik befolkning, jämfört med antalet hälsosamma lev-
nadsår som denna befolkning hade kunnat åtnjuta om den haft samma 
livslängd och hälsonivå som ett land med optimal hälsa. Det senare base-
rades på det land i världen som har den längsta livslängden, Japan. DALY är 
en kombination av YLL (Years of Life Lost) orsakad av dödlighet och YLD 
(Years Lived with Disabili-ty) orsakad av sjuklighet och invaliditet.  Hög 
DALY per person innebär sämre hälsa i en befolkning än låg DALY.  I 
vissa fall ges olika ”vikt” till förlorade levnadsår i olika åldrar, och framtida 
förlorade hälsosamma levnadsår kan också diskonteras till lägre värden.  I 
våra beräkningar har ingen viktning eller diskontering använts, i likhet med 
tidigare DALY-beräkningar för Sverige (Petersson m fl., 1998; Allebeck m 
fl., 2006).  På grund av att beräkningsmetoden tar hänsyn till den återståen-
de livslängden i alla åldrar upp till 100 års ålder, kommer alla länder, även 
Japan och Sverige, att ha ett visst antal DALY även om medellivslängden 
har uppnått ”maximal nivå”.  
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Tabell 6.  Svenska befolkningen 2001 och WHOs standardsiffror för 
kvarvarande levnadsår i varje ålders- och könsgrupp som skall 
användas i DALY-beräkningar. (Petersson m fl. 1998) 

 
DALY är en kombination av YLL (Years of Life Lost) och YLD (Years 
Lived with Disability). YLL är det antal år som en person som avlider hade 
kunnat leva enligt medellivslängdskurvans förväntade levnadsår i varje ål-
ders- och könsgrupp. I den yngsta åldersgruppen är medelantalet levnadsår 
som förloras av ett dödsfall 79,7 år för pojkar och 82,2 år för flickor (Tabell 
6). I den äldsta åldersgruppen är motsvarande siffror 7,5 och 8,9 år. Vi 
räknade ut YLL för de olika grupperna orsakade av de olika vägtrafik-
riskerna genom att multiplicera antalet beräknade dödsfall p.g.a. vägtrafik i 
varje ålders- och könsgrupp med antalet förlorade levnadsår för gruppen. De 
förlorade levnadsåren (både YLL och YLD) kan ges olika vikt i olika åldrar 
(ett förlorat år i 30 års ålder kan vara mer värt än ett år vid 80 års ålder) och 
framtida förlorade år kan ges mindre ”värde” genom diskontering. Vi har 
inte använt dessa typer av viktning eftersom metoden har vissa etiska prob-
lem och de DALY-analyser som hittills gjorts i Sverige inte använde 
viktning eller diskontering. 
 
Den första beräkningen av DALY i Sverige (Petersson m fl. 1998), baserad 
på dödlighet och sjukhusintagningar under perioden 1988-1995, gav totalt 2 
021 265 DALY (976 271 DALY för kvinnor och 1 044 994 för män). I en 
uppdatering för 2002 med liknande men ej identisk metod (Allebeck m fl. 
2006) blev totala DALY 1 689 183 (853 475 för kvinnor och 835 708 för 
män), vilket är en minskning med cirka 15 % trots att befolkningen ökat. 

Ålders- 
grupper

Befolkning
Levnadsår 
kvar

Män
0-1 46989 79.7
1 to 4 187574 77.4
5 to 14 599375 70.5
15-24  527111 60.4
25-34  616460 50.5
35-44  626185 40.7
45-54  615431 31.0
55-64  530549 21.9
65-74  345463 13.8
75+  305543 7.5
Totalt 4400680

Kvinnor
0-1 44195 82.2
1 to 4 178052 79.9
5 to 14 569357 72.0
15-24  502901 63.1
25-34  593553 53.3
35-44  599307 43.6
45-54  602004 34.1
55-64  525537 24.9
65-74  394079 16.4
75+  486462 8.9
Totalt 4495447

Summa 8896127
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Detta kan tolkas som att hälsotillståndet i Sverige förbättrats, men ändringen 
i metod kan också ha påverkat siffrorna. 
 
Förutom förlorade levnadsår på grund av dödsfall, ingår i DALY antalet år 
som personer lever med sjukdom eller invaliditet, vilket benämns YLD 
(Years of Life with Disability).  DALY = YLL + YLD.  Varje förlorat 
hälsosamt levnadsår är förknippat med en ”funktionsvikt”, som beror på 
sjukdomens svårighetsgrad (metoden beskrivs av Murray och Lopez, 1996).  
En funktionsvikt = 1,0 betyder att personens sjuklighet jämställs med att 
vara död. Så hög funktionsvikt används aldrig för en person som fortfarande 
lever, men t ex. sjukdomen ”demens” har en funktionsvikt = 0,8.  En funk-
tionsvikt = 0 betyder full hälsa. De flesta sjukdomstillstånd har givits en 
funktionsvikt nära noll, men astma har t.ex. en vikt = 0,061. För vissa andra 
sjukdomstillstånd är vikterna: hjärtinfarkt = 0,395; hjärtsvikt = 0,186; stroke 
= 0,228; kronisk obstruktiv lungsjukdom = 0,392; diabetesfot = 0,131; 
diabetesneuropati = 0,067; lungcancer = 0,146; kronisk värk = 0,200.   
 
Petersson m fl. (1998) anger inte funktionsvikterna för olika typer av skador 
(inklusive trafikskador), eftersom underlagsmaterial för beräkningen sakna-
des. Man använde i stället en komplicerad process för att beräkna funktions-
vikter baserad på vilken del av kroppen som skadats. Även om funktions-
vikterna utarbetats från begreppet funktionsnedsättning, är det oklart hur 
jämförbart detta mått kan vara med andra skalor för funktionsnedsättning, 
där avsikten är att besluta om t ex. sjukersättning. En 100-procentig sjuk-
ersättning kan ju tolkas som en total funktionsförlust vad beträffar arbete, 
men andra aspekter på hälsa och dagligt liv kan ju vara mindre påverkade. 
För att kunna kvantifiera ”värdet” av en YLD i relation till sjukersättning 
eller sjukskrivning, använde WSP funktionsvikten 0,33 som startpunkt för 
de ekonomiska analyserna (se separat rapport); dvs. ett förlorat hälsosamt år 
i form av YLD är en tredjedel så mycket ”värt” som ett förlorat år av liv, 
YLL.  
 
Tabell 7.  Beräkning av skadebördan i trafikolyckor i Sverige 
(medelvärde 1988-1995) (Petersson m.fl. 1998) 

Åldersgrupp 
Dödsfall 

YLL(0,0) 
Sjukhus
-intagna YLD (0,0) DALY (0,0) YLD/YLL 

Män       
0 - 14 21 1552 1451 1014 2566 0.65 
15 - 44 254 13571 5602 2878 16449 0.21 
45 - 64 103 2853 1618 428 3281 0.15 
65 - 84 153 1693 1212 124 1817 0.07 
85 + 36 150 117 4 154 0.03 

Totalt 567 19818 10000 4448 24266 0,22 
Kvinnor       
0 - 14 20 1499 985 743 2242 0.50 
15 - 44 83 4649 2765 1560 6209 0.34 
45 - 64 48 1390 1326 396 1786 0.28 
65 - 84 100 1185 1570 182 1367 0.15 
85 + 52 217 250 8 225 0.04 

Totalt 303 8939 6896 2890 11828 0,32 
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För att räkna ut YLD använde vi en genväg. Kvoten YLD/YLL för olika 
diagnos- ålders- och könsgrupper kan räknas ut från de studier av DALY i 
Sverige som gjorts under senare år (Petersson m.fl. 1998). När vi räknat ut 
YLL orsakad av olika risker för varje grupp, kan vi med dessa kvoter räkna 
ut de respektive YLD och addera dessa till YLL för varje grupp och på det 
sättet beräkna DALY.   
 
Som ett exempel redovisar vi i Tabell 7 YLL, YLD, DALY och kvoterna 
YLD/YLL. Parentesen (0,0) anger att ingen åldersviktning eller diskont-
ering utförts. Det kan tyckas att kvoten mellan YLD och YLL är förvånans-
värt låg för skador (Tabell 7). YLD är enligt rapporten av Petersson m fl. 
(1998) helt baserad på sjukhusintagningar, vilket betyder att långvarigt ska-
ade med varaktiga hälsoproblem på grund av skadan inte inkluderas. Vi  
hade inte möjlighet att göra en bättre beräkning eftersom Försäkrings-
kassans data inte inkluderar kodning för skadeorsak.  Detta är en svaghet i 
vår beräkning som skulle kunna åtgärdas i framtiden. 
 
Tabell 8.  YLD/YLL kvoter använda i vår beräkning av DALY (data 
från Petersson m fl., 1998) 
 

Ålders-
grupper 

Trafik- 
olyckor 

Icke-
skador 

Ickeskador 
utan psykiatri 

sjukdomar 

Hjärt- kärl-
sjukdomar 

Lung-
sjukdomar 

Lung-
cancer 

Ischaemiska 
hjärt-

sjukdomar 
Diabetes 

Män         
0-1 0.65        
1 to 4 0.65        
5 to 14 0.65        
15-24 0.21  1.2     0.65 
25-34 0.21  1.2    0.09 0.65 
35-44 0.21 3.43 1.2 0.12 6.60 0.01 0.09 0.65 
45-54 0.15 0.54 0.4 0.11 1.08 0.01 0.09 0.75 
55-64 0.15 0.54 0.4 0.11 1.08 0.01 0.09 0.75 
65-74 0.07 0.35 0.3 0.12 0.47 0.02 0.07  
75+ 0.05 0.42 0.3 0.11 0.30 0.04 0.05  
         
Kvinnor         
0-1 0.5        
1 to 4 0.5        
5 to 14 0.5        
15-24 0.36  1.9     1.11 
25-34 0.36  1.9    0.70 1.11 
35-44 0.36 5.35 1.9 0.34 9.18 0.01 0.70 1.11 
45-54 0.28 0.92 0.6 0.26 1.70 0.01 0.33 0.76 
55-64 0.28 0.92 0.6 0.26 1.70 0.01 0.33 0.76 
65-74 0.15 0.57 0.4 0.19 0.72 0.02 0.15  
75+ 0.09 0.66 0.4 0.16 0.53 0.03 0.10  
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Kvoterna YLD/YLL i Tabell 7 gäller fem åldersgrupper medan våra beräk-
ningar bygger på 10 åldersgrupper. Vi använde de respektive kvoterna för 
en bredare åldersgrupp i de olika subgrupperna, som anges i våra tabeller för 
att anpassa till vår metod. Eftersom vår äldsta grupp var 75+ år, använde vi 
medelvärdet av kvoten i åldern 65-84 och 85+ i Tabell 7 för denna grupp.  
Tabell 8 visar de kvoter vi använt i beräkningen av DALY orsakade av väg-
trafik. Som synes är det stora skillnader i kvoten mellan år av ohälsa och 
förlorade levnadsår mellan olika åldersgrupper och diagnoser. För att beräk-
na YLD för effekter av luftföroreningar och fysisk inaktivitet, använde vi 
YLD/YLL kvoterna för ”icke-skador utan psykiatrisjukdomar” (kan också 
beskrivas som ”icke överförbara sjukdomar, NCD), vilket vi ansåg vara mer 
rimligt än kvoterna för hela gruppen ”icke-skador” eller ”alla sjukdomar”. 
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4. Vägtrafikskador 
 
4.1.  Trafik och olycksskador 
 
Den mest uppenbara hälsorisken orsakad av trafik är risken för olycks-
skador. Detaljerad statistik för Sverige har samlats sedan flera decennier och 
börjar nu finnas tillgänglig även för utvecklingsländer (WHO, 2004). De 
högsta riskerna för trafikskador, räknat per fordon, förekommer i låg-
inkomstländer med snabbt ökande antal mopeder, motorcyklar och bilar. 
Allt eftersom fordonsparken ökar, blir även riskerna per 1000 invånare 
mycket högre. Brist på trafiksäkerhetsåtgärder, dålig vägkvalitet och 
avsaknad av ett ”trafiksäkerhetsmedvetande” kommer att förbli viktiga 
hälsorisker i utvecklingsländerna. 
 
Nederländerna, Sverige och Storbritannien har några av världens lägsta risk-
nivåer för dödsfall i trafikolyckor (Tabell 9) och dessa nivåer har långsamt 
minskat under flera decennier. Den svenska ”nollvisionen” innebär att varje 
dödsfall av denna typ skall ses som förebyggbart (Vägverket, 2003), men i 
åldersgruppen 15 – 24 år är trafikolyckor fortfarande en av de dominerande 
dödsorsakerna i Sverige och den ökande motoriseringen av det moderna 
samhället motverkar de förebyggande åtgärderna, som kontinuerligt förbätt-
ras. En ny faktor som kan påverka olyckstrenden negativt, är den ökande 
alkoholkonsumtionen sedan EU-inträdet, med minskade importrestriktioner 
och minskade priser på spritdrycker (FHI, 2005b). 
 
Tabell 9. Mortalitetsraten i trafikolyckor per miljon invånare i olika 
länder (SIKA, 2007a). 
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För trafikolyckor representerar dödsfallen den mest synliga ”toppen på ett 
isberg” av svårare och lättare skador. Den officiella statistiken för skadade 
är inte lika tillförlitlig, eftersom inte alla olyckor polisanmäls. I vissa 
höginkomstländer tas dubbelt så många trafikskadade personer in på sjukhus 
som det antal skadade som polisen känner till (Morrison och Kjellström, 
1987; Bruhning 1997). I Sverige är polisstatistiken ännu sämre, och stora 
brister i polisrapporteringen av olyckor förekommer. En jämförelse av an-
talet vägtrafikskadade som vårdats på sjukhus (sluten vård) och antalet svårt 
skadade i polisrapporterna (Larsson, 2007) visade att kvoten vårdade över 
svårt skadade år 2001 var 2,0 för bilister, 3,7 för motorcyklister/mopedister, 
8,2 för cyklister, och 2,7 för fotgängare. Under perioden 1998-2004 förbätt-
rades inte dessa kvoter nämnvärt, snarare tvärtom (Larsson, 2007). Väg-
verket har tillsammans med olika landsting utvecklat STRADA- systemet 
för detaljerad rapportering av alla trafikskadade som kommer till sjukhus 
(Vägverket, 2007). Tyvärr deltar inte alla landsting i systemet ännu, så en 
underrapportering i officiell polisstatistik kan förväntas fortsätta tills sys-
temet är komplett.    
 
Problemet är tydligast för sjukhusvård för skadade, medan polisrapporterade 
dödsfall i trafikolyckor sannolikt ger en mer eller mindre fullständig bild av 
utvecklingen. Figur 2 visar, att hur man än räknar, så går kurvorna nedåt 
sedan 1975, men nedgången har stagnerat och sedan 1996 har förändringen 
inte varit lika stor som tidigare. Året 2007 utgjorde ett bakslag för 
säkerhetsarbetet med ett ökat antal dödsfall i trafikolyckor. 
 
Figur 2. Index för dödsfall i polisrapporterade vägtrafikolyckor 1975 – 
2006, samt i relation till befolkning, antalet fordon och antalet körda 
kilometer (Sika, 2007a) 
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Kostnaderna för trafikskador inbegriper naturligtvis begravningskostnader 
för dödsfall, sjukhusvårdens kostnader samt alla andra medicinska åtgärder 
och rehabilitering som kan bli aktuella. För arbetande, främst inom ålders-
gruppen 18-64 år, blir det också ofta inkomstbortfall som i Sverige ersätts 
via Försäkringskassan. Svåra trafikskador leder ofta till allvarliga livslånga 
men (till exempel förlamningar eller bestående hjärnskador) och dessa är en 
viktig belastning på sjukvård och rehabiliteringsvård. Inom den arbetande 
åldersgruppen kan det bli fråga om mer eller mindre permanent sjukersätt-
ning och åtgärder för att skapa ett så drägligt liv som möjligt för den 
skadade och anhöriga.    
 
Tidstrenden för index för svårt skadade (Figur 3) är mycket lik den för döds-
fallen, men stagneringen sedan 1996 är ännu mer tydlig. Detta kan bero på 
att svårt skadade har en ökande chans till överlevnad, vilket leder till att 
trafikdöden går ned medan antalet svårt skadade är konstant eller till och 
med ökar (detta har inträffat till exempel i Nya Zeeland, vilket kan ses i 
försäkringsdata från det statliga skadeförsäkringsbolaget ACC, Accident 
Compensation Corporation). ”Svår skada” tolkas av polisen och innefattar 
troligen de flesta som skickats till sjukhus från olycksplatsen (och blir inlag-
da på sjukhus?). Vägverket har föreslagit att en specifik definition av 
”allvarlig skada” skall användas av alla myndigheter. 
 
Figur 3.  Index för svårt skadade i polisrapporterade vägtrafikolyckor 
1975 - 2006, samt i relation till befolkning, antalet fordon och antalet 
körda kilometer (SIKA, 2007a) 
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Figur 4. Index för lindrigt skadade i polisrapporterade vägtrafik-
olyckor 1975 - 2006, samt i relation till befolkning, antalet fordon och 
antalet körda kilometer (SIKA, 2007a) 

 
 
Figur 4 visar att antalet lindrigt skadade enligt polisrapporterna haft en ök-
ande tendens sedan 1975. Detta kan bero på en ökad rapporteringsfrekvens 
snarare än att det verkliga antalet skadade ökat. En kombination av olika 
informationskällor (polisrapporter, sjukhusintagningar, försäkringsbolags-
data) krävs för att få en mer fullständig bild av den verkliga skadetrenden.  
Detta är avsikten med STRADA-systemet som började införas år 2003 
(Vägverkets granskningskommentar). Tabell 10 ger detaljerade siffror från 
polisrapporterna för 10-årsperioden 1997 – 2006. Den nedåtgående trenden 
av dödsfall motsvaras inte av en liknande nedgång av de svårt skadade och 
de som klassificeras som lindrigt skadade går uppåt, speciellt i relation till 
antalet dödsfall (Tabell 10). 
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Tabell 10. Dödade och skadade i polisrapporterade trafikolyckor i 
Sverige mellan 1997 och 2006 (SIKA, 2007a) (i dessa siffror ingår 
”självmord med bil”, men inte fall av sjukdomar som ledde till olycka) 
 
År Dödsfall 

(D) i 
trafik-
skador 

Svårt 
skadade 
(SS) 

Kvot 
SS/D

Lindrigt 
skadade 
(LS) 

Kvot 
LS/D 

Totalt 
skadade 
eller 
dödade 

1997 541 3917 7,2 17363 32,1 21821 
1998 531 3883 7,3 17473 32,9 21887 
1999 580 4043 7,0 17921 30,9 22544 
2000 591 4103 6,9 17929 30,3 22623 
2001 583 4058 7,0 18272 31,3 22913 
2002 560 4592 8,2 20155 36,0 25307 
2003 529 4664 8,8 22439 42,2 27632 
2004 480 4022 8,4 22560 47,0 27062 
2005 440 3915 8,9 22544 51,2 26899 
2006 445 3959 8,9 22677 51,0 27081 
Medelvärde 528      
Standardavvikelse  7,3  

(1,4 %) 
     

 
Skaderisken för olika trafikanter varierar stort (SIKA, 2007a).  Fotgängare, 
speciellt barn och äldre, löper risk att skadas då fordon (även cyklar) kolli-
derar med dem. Separation av fotgängare från fordonstrafik är det mest 
effektiva sättet att förebygga sådana skador. Detta har varit ett ledmotiv för 
stadsplanering i Sverige under många år. Minskade fordonshastigheter och 
en allmänt lugnare trafik är andra sätt att minska risken för fotgängare. 
Risken för en fotgängare att skadas dödligt är mycket låg om motorfordons-
hastigheten inte överskrider 30 km/timme (Vägverket, 2001). Denna 
maximihastighet har därför föreslagits av Vägverket för gator och vägar där 
fotgängare och fordon inte kan separeras. En stor grupp olyckor som inte 
kommer med i polisrapporteringen, är de som inte involverar ett motor-
fordon (granskingskommentar). Singelolyckor utgör 93 % av alla skador 
som drabbar fotgängare, och bland cyklister är skador på grund av singel-
olyckor också vanliga. (osäkert hur man skall inkludera dessa i 
”vägtransportsektorn”).   
 
Den trafikantkategori som har den högsta skaderisken är motorcyklister. Om 
risken räknas per miljard färdkilometer blir den 116, vilket är 20-40 gånger 
högre än för personer som färdas i bilar (SIKA, 2007a).  Det är också 
intressant att konstatera att antalet dödade i trafikolyckor i tätorter (106 
dödsfall år 2006) är mycket lägre än på landsbygden (339 dödsfall år 2006) 
(SIKA, 2007a). 
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4.2.  Beräkning av hälsokonsekvenser; trafikolyckor 
 
Det totala antalet trafikskadedödsfall i Sverige år 2001 var 527 enligt dessa 
hälsostatistikdata. Data från polisrapporter för åren 1997 – 2006 redovisa-
des i Tabell 10 och för 2001 hade 583 dödsfall rapporterats. Skillnaden kan 
bero på att polisstatistiken inkluderar försenade dödsfall som orsakats av 
olyckor under 2001 men där dödsfallet inträffat under följande år. Det kan 
också bero på att ”självmord med bil” inkluderas i polisstatistiken. Under de 
senaste åren har dödligheten i trafikolycksfall varit relativt stabil. Medel-
värdet för åren 1997-2006 var 528 (enligt polisrapporter) med en standard-
avvikelse av 7,3 dödsfall/år (Tabell 10). Specifika mortalitetsrater för olika 
ålders- och könsgrupper var också tillgängliga i WHO-databasen och använ-
des i vår beräkning. Vi använde siffran 527 från hälsostatistiken i vår 
analys, eftersom det inte var helt uppenbart att siffrorna från polisstatistiken 
var en bättre uppskattning av skaderisken, utan påverkan av 
självmordsrisken.  
 
Beräkning av sjukhusvårdade och sjukersättningar beskrevs i sektionerna 
3.3.2, 3.3.3, och 3.3.4.  För trafikolycksskador innehåller rutinstatistiken för 
skadade oklarheter som nämnts i sektion 3.3.2., men för personer som vård-
ats på sjukhus för en trafikskada är troligen statistiken mer pålitlig. För inva-
liditet och sjukersättningar är situationen osäker (sektion 3.3.4).  Våra resul-
tat nedan skall därför tolkas med försiktighet. 
 
I vår beräkning av dödsfall utgår vi från Socialstyrelsens trafikskadedata 
från 2001. Variationen i incidensen från år till år är begränsad (Tabell 10).  
Under en tioårsperiod var standardavvikelsen kring medelvärdet av dödsfall 
bara 1,4 procent. Vi hade svårigheter att få fram årlig statistik för sjukhus-
fall och försäkringskassefall och har därför utgått från att samma låga stan-
dardavvikelse kan användas för dessa variabler när det gäller att beräkna 
den troliga felmarginalen i våra resultat.  
 
Antalet dödsfall år 2001 användes för att räkna ut sjukdoms- och skade-
bördan i DALY med utgångspunkt från förlorade levnadsår (YLL) och den 
diagnosspecifika kvoten mellan det beräknade antalet hälsosamma år förlo-
rade via sjukdom eller invaliditet (YLD) och YLL (Petersson m.fl. 1998).   
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4.3.  Resultat; Skador i trafikolyckor 
 
Beräkningen för skador är den mest exakta beräkningen, även om vi saknar 
information om det verkliga antalet skadade och sjukhusvårdsdata och sjuk-
ersättningsdata har de svagheter vi nämnt ovan. Antalet dödsfall var 527 och 
de högsta dödsriskerna (mortalitetsraterna) fanns som väntat i åldersgrup-
perna 15-24 och 75+ (Tabell 11).   
 
Tabell 11.  Dödsfall, sjukhusvårdade och sjukersättningsfall år 2001; 
trafikolyckor. 
 

Ålders-
grupper Befolkning Dödsfall 

WHO    SIKA 

Mortalitets-
rat per 
10000 

Sjukhus, 
vård-

tillfällen 

Sjukhus, 
vårddagar 

Sjuk-
ersättningar*

Män        
0-1 46989 1 0 0.21 7 5  

1 to 4 187574 1 1 0.05 68 199  
5 to 14 599375 6 8 0.10 827 2225  
15-24 527111 95 98 1.80 2288 9225 160 
25-34 616460 60 59 0.97 1483 8405 104 
35-44 626185 52 63 0.83 1162 6742 81 
45-54 615431 44 55 0.71 956 5064 67 
55-64 530549 45 50 0.85 659 4493 46 
65-74 345463 29 34 0.84 436 3399  
75+ 305543 50 65 1.64 505 4139  

Totalt 4400680 383 433 0.87 8391 43896 459 
        

Kvinnor        
0-1 44195 0 0 0.00 4 2  

1 to 4 178052 5 3 0.28 45 119  
5 to 14 569357 6 6 0.11 320 996  
15-24 502901 21 24 0.42 941 3366 66 
25-34 593553 18 19 0.30 654 3322 46 
35-44 599307 19 17 0.32 534 3574 37 
45-54 602004 14 16 0.23 522 3260 37 
55-64 525537 14 16 0.27 425 2666 30 
65-74 394079 21 22 0.53 351 3003  
75+ 486462 26 26 0.53 390 4256  

Totalt 4495447 144 149 0.32 4186 24564 216 
        

Summa 8896127 527 583 0.59 12577 68460 674 
* 7 % av vårdtillfällen på sjukhus i åldersgrupper mellan 15 och 64 år 
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Enligt denna beräkning är det 24 gånger så många sjukhusfall som antalet 
dödsfall, men som nämnts. Varje sjukhusfall stannar i medeltal 5,4 dagar på 
sjukhuset. Antalet långtidsskadade som får sjukersättning är 1,3 gånger 
antalet dödsfall (Tabell 11). Eftersom enbart åldersgrupperna 15 – 64 år 
inkluderades i vår beräkning av sjukersättningar är det ett antal tomma celler 
i tabellen. 
 
Skade- och sjukdomsbördan i DALY 
 
Resultaten för beräkning av skade- och sjukdomsbördan i DALY presen-
teras i Tabell 12. Det skall påpekas att i de olika tabellerna över DALY-
värden förekommer en del små avvikelser mot tabellerna som använts för 
ekonomiska beräkningar i WSP-rapporten p.g.a. olika avrundningar. 
 
Tabell 12. DALY-beräkning för trafikskador.  
 

Ålders-
grupper Dödsfall YLL (0,0) YLD/YLL YLD (0,0) DALY (0,0) 

Män      
0-1 1 79.7 0.65 51.8 131.5 

1 to 4 1 77.4 0.65 50.3 127.7 
5 to 14 6 423.0 0.65 275.0 698.0 
15-24 95 5741.8 0.21 1205.8 6947.6 
25-34 60 3031.2 0.21 636.6 3667.8 
35-44 52 2114.8 0.21 444.1 2559.0 
45-54 44 1365.8 0.15 204.9 1570.6 
55-64 45 986.0 0.15 147.9 1133.8 
65-74 29 401.4 0.07 28.1 429.5 
75+ 50 372.5 0.05 18.6 391.1 

Totalt 383 14593.5  3063.0 17656.4 
      

Kvinnor      
0-1 0 0.0 0.5 0.0 0.0 

1 to 4 5 399.5 0.5 199.8 599.3 
5 to 14 6 431.9 0.5 216.0 647.9 
15-24 21 1325.1 0.36 477.0 1802.1 
25-34 18 959.0 0.36 345.3 1304.3 
35-44 19 827.5 0.36 297.9 1125.3 
45-54 14 476.7 0.28 133.5 610.2 
55-64 14 348.7 0.28 97.6 446.4 
65-74 21 343.6 0.15 51.5 395.1 
75+ 26 231.4 0.09 20.8 252.2 

Totalt 144 5343.4  1839.4 7182.8 
      

Summa 527 19936.9  4902.3 24839.2 
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Folkhälsoeffekten av trafikskador mätt med s.k. DALYs har blivit rankad 
som nummer 13 i Sverige (1,8 % av alla DALY) (Petersson m.fl. 1998).  
Globalt var den rankad som nummer 9 med 1990 års data (Murray and 
Lopez, 1996) och förväntades stiga i den globala rankningen till nummer 3 
år 2020, huvudsakligen på grund av den ökande motoriseringen i utveck-
lingsländer utan effektiva trafiksäkerhetsåtgärder.  Den globala förebygg-
bara sjukdoms- och skadebördan (DALY) från trafikskador, var 3 % av 
totala bördan (WHO, 2002), vilket är i samma storleksordning som bördan 
orsakad av tobaksrökning (4,1 %), alkoholkonsumtion (4,0 %), förorenat 
dricksvatten och bristfälligt sanitetssystem (3,7 %) samt rökig inomhusluft i 
utvecklingsländer (2,6 %).  Som vår analys kommer att visa, om de sam-
manlagda hälsoeffekterna av vägtrafik beräknades på global nivå skulle den 
totala bördan flerdubblas och rankningen bli mycket högre. 
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5. Vägtrafikens luftföroreningar 
 
5.1  Luftföroreningar och hälsa 
 
Motorfordon med bensin- eller dieselmotorer skapar avgaser som är skad-
liga för hälsan: kolmonoxid (CO), kväveoxider (NO och NO2), olika oför-
brända kolväten och partiklar (fint damm, PM).  En ytterligare källa för 
partiklar i luften från vägtrafik är vägdamm, speciellt det som nöts av på 
grund av användning av dubbdäck (Sehlstedt m.fl. 2007), men de har större 
partikelstorlek (är grövre) än det fina dammet från avgaser. De skadliga 
effekterna av vägtrafikens luftföroreningar visar sig framför allt som sym-
tom eller sjukdomar i luftvägarna, eller som hjärt- och kärlsjukdomar. En 
ökad dödlighet i dessa sjukdomar i relation till luftföroreningsnivån har 
också rapporterats i hundratals epidemiologiska studier (Brunekreef och 
Holgate, 2002). Dieselavgaser innehåller också svaveldioxid (SO2), men 
dessa utsläpp har kraftigt minskat under senare år på grund av striktare krav 
på låga halter svavel i dieselbränslet som säljs i Sverige. Det mest finförde-
lade dammet med en aerodynamisk partikeldiameter mindre än 2,5 mikro-
meter (um), PM2.5, anses ha den största effekten på dödlighet i hjärt- och 
lungsjukdom. Kanske är det ultrafina dammet med en aerodynamisk dia-
meter mindre än 0,1 um ännu farligare (Alfaro-Moreno m fl, 2007; Brugge 
m fl, 2007; Delfino m fl, 2006; Forsberg och Lindvall, 2004; Johansson och 
Forsberg, 2005; Kettunen m fl, 2007).  Sådant damm kommer huvudsaklig-
en från kondensering av svavel- och kväveoxider i motorfordonens avgaser.  
(eftersom detaljerade data över exponeringen för det ultrafina dammet inte 
finns tillgängliga kan vi enbart räkna effekter av exponering för PM2,5). Det 
grövre dammet med partikeldiameter mellan 2,5 och 10 um, PM2,5-10, har 
den största effekten på symptom från luftvägarna (Brunekreef och Forsberg, 
2005), och sådant damm kommer både från avgaser och vägslitage (t.ex. 
från dubbdäck). 
 
Förutom dessa direkta föroreningar i bilavgaser kan kemiska reaktioner i 
luften skapa sekundära föroreningar i form av marknära ozon som bildas när 
starkt solljus påverkar kväveoxider och kolväten i luften. Detta är därför 
framför allt ett sommarproblem i länder med en kombination av mycket sol-
ljus och bilavgaser. Emellertid, en studie av akuta effekter av ozon på död-
lighet i 23 städer i Europa (inklusive Stockholm) visade att även i Sverige 
kan en effekt påvisas (Gryparis m fl., 2004). De kemiska förändringarna i 
atmosfären går snabbare vid högre lufttemperatur, vilket innebär att ozon är 
av speciell betydelse i tropiska länder och att problemet ökar med ökad bil-
ism och global klimatförändring. Hälsoeffekterna av dessa olika luft-
föroreningar från motorfordon har beskrivits i detalj i en mängd dokument 
(t.ex. Mage och Zali, 1992; WHO, 2000; Krzyzanowski m fl. 2005). Mer 
detaljerade utvärderingar av toxikologiska aspekter på de olika förorening-
arna har publicerats i WHOs Environmental Health Criteria serie (t.ex. 
WHO, 1997; WHO, 2006b).  En ökad risk för astmaanfall bland astmatiker 
är av betydelse, speciellt bland barn (Krzyzanowski m fl., 2005). En studie i 
Landskrona (Forsberg m.fl. 1998) visade att bland 38 astmatiker över 15 års 
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ålder var den dagliga risken för astma symptom korrelerat med 
luftföroreningsnivån. 
 
Även i Sverige har ett antal epidemiologiska studier (t ex av författare som 
Forsberg, Nyberg, Pershagen, Bellander, m.fl.) dokumenterat effekterna i 
olika tätortsområden. Vägverket och Stockholms och Uppsala Läns Luft-
vårdsförbund utförde den s.k. SHAPE-studien (Stockholm study on the 
Health effects of Air Pollution and the Economic consequences; Johansson 
m fl., 1999) och ett antal jämförande studier mellan städer i Europa (t.ex. 
APHEIS och CAFE) har bidragit med exponerings- och effektdata. Vi be-
skriver inte dessa resultat här i detalj, men de visar klart att de olika hälso-
effekterna av vägtrafikens luftföroreningar som kvantifierats i andra länders 
städer, kan ha motsvarande effekter i Sverige. Det skall också påpekas att 
motorfordons avgaser inte enbart ger lokala luftföroreningar i städer, de 
sprids också långt ut på landsbygden, men koncentrationen där blir lägre.  
I vår beräkning i denna rapport inkluderar vi enbart stadsbefolkningar, vil-
ket kan ses som en minimiinsats.  
 
För att bedöma i vilken mån avgasutsläppen ger ett signifikant bidrag till 
folkhälsoeffekterna av dagens transportsystem i Sverige, behövs data an-
gående föroreningsnivåer, storleken på den exponerade befolkningen, iden-
tifiering av de relevanta hälsoeffekterna och kunskap om exponering/dos-
respons relationen: dvs. hur mycket skaderisken ökar då exponeringsnivån 
(dosen) ökar (också benämnd riskkoefficienten). HKB-metodiken beskrevs  
i sektion 3 ovan, och mer detaljer finns i WHO (2008a).   
 
Luftföroreningarnas dödliga effekter blev kända redan på 1950-talet då den 
katastrofartade ”London-dimman” (UKMOH, 1954) inträffade med 4 000 
extra dödsfall (en dubbling av dödligheten) under en speciellt förorenad vin-
tervecka. Ytterligare tusentals extra dödsfall inträffade under de följande 
veckorna (Bell och Davis, 2001).  Orsaken var den allmänna användningen 
av kolkaminer i en miljon hushåll under en kall vecka utan vind och med 
”inversion” som innebär att den kalla marknära luften inte blandades med 
renare och varmare luft högre upp. Alla luftföroreningsutsläpp koncentre-
rades i den marknära luften.  Halterna blir särskilt höga med dygnsmedel-
värden av partiklar upp till mellan 1 000 och 2 000 ug/m3, vilket är 20 till  
40 gånger högre än vad som anses vara påtagligt förorenad luft nuförtiden.  
Denna katastrof ledde till en mängd åtgärder för att minska utsläppen och 
med tiden gick föroreningshalterna ned i London och andra städer i indu-
strialiserade länder. Under senare år har den ekonomiska utvecklingen och 
ökad lokal kolanvändning i framför allt Kina och Indien, samt snabbt ökan-
de motorfordonstrafik, lett till svåra luftföroreningsförhållanden i många 
storstäder i dessa länder och andra mellan- och låginkomstländer (WHO, 
1997b; WHO, 2005a). Det finns all anledning att befara att dödligheten 
under dagar med liknande förhållanden till de som förekom i London 1952, 
är ökad på liknande sätt. Den ökade dödligheten i London inträffade framför 
allt bland spädbarn och äldre människor. Symptom och sjukdomar i hjärt-
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kärlsystemet och luftvägarna kan dock förväntas i alla åldersgrupper (WHO, 
2000). 
 
Under början av 1990-talet genomfördes ett antal studier i USA, som visade 
att även de lägre luftföroreningsnivåer som då var vanliga, kunde öka död-
ligheten och orsaka andra hälsoeffekter (t.ex. Dockery m.fl. 1993).  Avgaser 
från motorfordon var och är en viktig källa för dessa luftföroreningar och 
slutsatsen av hundratals studier som nu genomförts i de flesta delar av värl-
den är att de minsta partiklarna (dammet) med en diameter under 2,5 um        
(mikrometer) (eller t.o.m. de allra minsta med en diameter under 0,1 um) är 
de mest skadliga och att en stor del av dessa kommer från motorfordon 
(Brunekreef och Holgate, 2002). (NO2 i miljön samvarierar nära med de 
minsta partiklarnas spridning och används numera ibland som en indikator 
på exponering för de minsta partiklarna). Dosresponskurvan för partikel-
exponering anses vara linjär inom det relevanta exponeringsintervallet och 
anses sakna ett undre tröskelvärde, vilket innebär att varje ökning av föro-
reningsnivån kan leda till en ökning av hälsoeffekterna. Nytt stöd för denna 
typ av dosrespons förhållande har nyligen publicerats (Schwartz m.fl. 2008).  
För varje ökning av dygnsmedelvärdet av PM10 (partiklar med mindre än 10 
um diameter) ökar den dagliga dödligheten med cirka 1 %, och för en mot-
svarande ökning av årsmedelvärdet av PM10 ökar dödligheten flera gånger 
mer (WHO, 2000). En jämförelse med situationen i London 1952 visar att 
ett liknande samband mellan dygnsmedelvärde och dödlighet gällde på den 
tiden.  En partikelnivå om 1 000 ug/m3 motsvarar en 100-faldig ökning från 
ett ”normal-värde” om 10 ug/m3, vilket skulle kunna leda till 100 % ökning 
av den dagliga dödligheten. Detta var just vad som inträffade i London. 
 
Dessa dosrespons samband har använts i hälsokonsekvensbestämningar för 
att ge en uppfattning om hur mycket luftföroreningar från motorfordon  
bidrar till dödligheten i det moderna motoriserade samhället. En av de mest 
inflytelserika analyserna initierades av EU och gällde Frankrike, Österrike 
och Schweiz (Kunzli m.fl. 2000).  Den var baserad på luftförorenings- 
mätningar i städer i de tre länderna och emissionsinventeringar på basis av 
vilka bidraget från motorfordon kunde uppskattas. Storleken av befolk-
ningen som exponerats för olika luftföroreningsnivåer (årsmedelvärden) i 
varje land uppskattades och ett dosrespons samband om 4,3 % ökning av 
den årliga dödligheten för personer över 30 års ålder antogs för varje 10 
ug/m3 ökning av årsmedelvärdet av PM10.     
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Tabell 13.  HKB av dödlighet i motorfordons luftföroreningar i jämför-
else med trafikskadedöda i fyra länder (Kunzli m.fl. 2000; Fisher m.fl. 
2002) 
 
Land Befolkning 

(miljoner) 
Dödsfall i 
trafikolyckor

Dödsfall från 
trafikens 
luftföroreningar

Kvot (luft/ 
olyckor) 

Frankrike 58.3 8,919 17,629 2.0 

Österrike   8.1    963   2,411 2.5 

Schweiz   7.1    597   1,762 3.0 

Nya Zeeland   3.7    502      399 0.8 

 
Analysen visade att i dessa tre länder var antalet dödsfall som kunde tänkas 
vara orsakade av motorfordonens luftföroreningar minst dubbelt så stort 
som antalet dödade i trafikolyckor (Tabell 13). Frankrike, Österrike och 
Schweiz är länder i centrala Europa där avgasutsläppen per km2 i medeltal 
kan tänkas vara större än i Sverige på grund av större trafikflöden per km2, 
men huvuddelen av exponeringarna förekommer i städer och halterna av till 
exempel kväveoxider (som till stor del härrör från avgaser från motor-
fordon) är liknande i städer av liknande storlek i Sverige och de tre länderna 
i studien (Sjöberg m.fl. 2006). En analys för Nya Zeeland med samma 
metodik (Fisher m.fl. 2002, 2007) visar, att i detta land med i allmänhet 
lägre luftföroreningsnivåer men med sämre trafiksäkerhet än de Europeiska 
ländernas, är dödsfallen från trafikens luftföroreningar av samma storleks-
ordning som trafikolycksdödsfallen (Tabell 13).             
 
Det skall påpekas att dödsfallen i trafikolyckor till stor del drabbar yngre 
vuxna personer, medan dödsfallen från trafikens luftföroreningar huvud-
sakligen drabbar äldre personer. De studier av luftföroreningar och död-
lighet som mätt effekten i olika åldrar, visar i allmänhet inga eller små ef-
fekter på dödlighet under 65 års ålder (WHO, 2000). Andra studier har 
rapporterat effekter på spädbarnsdödlighet och på astmasymptom och andra 
luftrörseffekter hos barn. Effekter på barns hälsa är av stor betydelse när det 
gäller trafikens luftföroreningar, men epidemiologiska studier av dessa ef-
fekter är begränsade, i jämförelse med alla studier av dödlighet bland äldre 
personer (WHO, 2008b).     
 
I Sverige har det s.k. BAMSE-projektet (Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, 
Epidemiologi) avsikten att studera orsaker till den ökande astmafrekvensen 
bland barn (se websidan: 
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http://www.folkhalsoguiden.se/Projekt.aspx?id=1005).  Luftföroreningar 
från trafik kan vara en orsak, men bland det 20-tal vetenskapliga artiklar, 
som publicerats från BAMSE-projektet, ingår inte någon kvantitativ utvär-
dering som skulle kunna användas i vår analys. Detaljstudier av NO2   
exponering och effekter har också utförts i Stockholm för det s.k. SHAPE 
projektet (Johansson m.fl. 1999). 
 
Förutom effekter på luftvägarna har studier nyligen visat att mycket små 
partiklar kan spridas från lungorna till hjärnan (i djurförsök) (Oberdoerster 
m.fl. 2005) och partikelexponering kan försämra resultaten i psykologiska 
test av minne och intelligens Suglia m.fl.(2008). (liknande studier pågår i 
Sverige enligt en kommentar vi fått). En viktig fråga är hur exponering av 
barn kan påverka deras hälsotillstånd senare i livet. 
 
Analysen av Kunzli m.fl. (2000) har blivit omdebatterad, men den hade ett 
viktigt inflytande på trafikhälsopolitiken sedan mötet mellan alla Europas 
Hälso- och Miljöministrar i London 1999.  Ett särskilt program ”Transport, 
Health and Environment, Pan-European Program” etablerades med WHOs 
Europakontor och FNs Economic Council for Europe som drivande krafter 
(THE PEP, 2004). Detta program presenterade en serie rapporter vid det föl-
jande Hälso- och Miljöministermötet i Budapest 2004.  Rapporterna 
analyserade trafikens miljöeffekter med barnens hälsa som utgångspunkt. 
Den mest använda indikatorn på riskexponering för trafikens luft-
föroreningar är halten av finkorniga partiklar i luften (PM10 eller PM2.5). 
 
Som redan nämnts, har studier i Sverige visat liknande effekter och interna-
tionella utvärderingar har kvantifierat riskkoefficienter och givit förslag till 
gränsvärden för de olika luftföroreningarna med syfte att förebygga hälso-
effekterna. Vi utgår i våra beräkningar från en förenklad version av de sen-
aste internationella rekommendationerna som föreslår PM2,5 som expone-
ringsmått för trafikens luftföroreningar (WHO, 2008a, c). Vi kallar den 
metoden ”PM2,5-metoden”. I rapporten WHO (2008c) nämns att ”För när-
varande, PM2,5 i kombination med ´svart sot´ kan anses vara den bästa indi-
katorn för transport-relaterade emissioner. Om inga uppskattningar av PM2,5 
föreligger kan PM10 användas i stället.”. I denna WHO-rapport påpekas ock-
så att inom 500 m från trafikerade huvudvägar uppmäts de högsta värdena 
av NO2, sot och ultrafina partiklar (PM0,1), men dessa föroreningar från 
trafik kan också uppmätas upp till 1000 m från vägkanten.   
 
Ett alternativt sätt att räkna ut effekterna förordas av t.ex. Christer 
Johansson (Stockholms Universitet) och Bertil Forsberg (Umeå Univer-
sitet). De utgår från NO2 som indikator för luftföroreningar från lokal 
motorfordonstrafik i Sverige. Vi kallar den metoden för ”NO2-metoden” 
(Sjöberg m.fl. 2007) och kommer att jämföra de två metoderna i vår analys.  
En del av NO2-nivån inom Sverige har sitt ursprung i motorfordonstrafik 
utanför landet (detta förekommer f.a. i Skåne och på Västkusten), men de 
högsta värdena inom städer härstammar från den lokala trafiken.  
Exponering för skadliga ultrafina partiklar förväntas ha samma utbredning 
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som NO2, så den senare används som indikator för alla luftföroreningar re-
laterade till lokala vägtransporter. Epidemiologiska studier av årlig morta-
litet i relation till långtidsexponering för NO2 (t.ex. Scoggins m.fl. 2004) 
visar naturligtvis också i realitet effekten av den kombination av föroren-
ingar som NO2 representerar. 
 
Ett antal andra rapporter har jämfört olika metoder för att beräkna hälso-
effekter av luftföroreningar (t ex CAFE, ExternE; Nerhagen m.fl. 2005; 
Fosberg m.fl. 2005) och dessa kommenteras inte i detalj i vår rapport.  Man 
kan förvänta sig ytterligare förbättringar av den här metodiken när de olika 
HKB beräkningarna kan valideras med fortsatt forskning. 
 
5.2  Exponeringsnivåer; luftföroreningar 
 
PM2,5-metoden 
 
Ett 50-tal tätorter i Sverige utför regelbundet mätningar av luftkvaliteten i 
relation till miljökvalitetsnormen (Sjöberg m.fl. 2006). I tätorter bor 85 % 
av Sveriges befolkning (SCB, 2006).  De högsta halterna uppmäts vid starkt 
trafikerade gator och de är högre under vinterhalvåret än under sommarhalv-
året. Medelvärden för PM10 i olika orter under vinterhalvåret (6 månader) 
har rapporterats (Sjöberg m.fl. 2006) vara från 10 ug/m3 (Östersund) till 27 
ug/m3 (Sollefteå).  Göteborg, Malmö och Stockholm rapporterade 21, 17 
och 16 ug/m3. Bakgrundshalterna av PM10 (årsmedelvärde) från källor som 
ej kan relateras till vägtrafik kan räknas vara cirka 10-20 ug/m3 i många 
delar av Sverige (Sjöberg m.fl. 2006).   
 
Detaljerade data för PM2.5 finns inte ännu, eftersom det är endast under se-
nare år som mätningar påbörjats. Dessutom är det möjligt att PM2,5 från av-
gaser och vägslitage ger olika risker för de olika hälsoeffekterna. Emellertid 
är det totala PM2.5 som anses vara mest användbart för HKB, speciellt för 
beräkningar av dödlighet. I ett europeiskt projekt ”Clean air for Europe, 
CAFE” har tillgängliga data samlats (CAFE, 2004) och cost-benefit analy-
ser utförts (Watkiss m.fl. 2005). Slutsatsen är att i tätortsområden (även i 
Sverige) är årsmedelvärdet av bakgrundshalten för PM2.5 i området 15-20 
ug/m3 (i Umeå var värdet 8,3 ug/m3) och på platser med mycket trafik var 
värdena i området 20-30 ug/m3. Skillnaden mellan mittpunkterna (17,5 och 
25 ug/m3) är 7,5 ug/m3. De geografiska variationerna kan vara stora liksom 
variationer över tiden, och områden med låga social-ekonomiska förhållan-
den kan vara mer drabbade än andra (Stroh m.fl. 2005).   
 
En nyligen publicerad rapport från SMHI (Andersson m fl., 2008) beskriver 
data från 25 mätplatser och modellberäkningar rapporterar årsmedelvärden 
av PM2,5  inom ”gaturum” om 10-18 ug/m3 och bakgrundsvärden inom stä-
der och regionalt (landsbygd??) om 9-12 ug/m3 och 6-12 ug/m3. Rapporten 
bedömer att det ”lokala haltbidraget i gaturummen” är 6 ug/m3 i Stockholm 
(Hornsgatan), 4 ug/m3 i Umeå (Västra Esplanaden) och 2,5 – 3 ug/m3 i 
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Göteborg och Malmö. I andra uppskattningar av exponering från motor-
fordon har 3-4 ug/m3 använts med hänvisning till variationer inom städer. 
 
För vår beräkning med WHO-metoden har vi uppskattat att för befolk-
ningen i tätorter kan bidraget från vägtrafik uppskattas till ett tillägg 
av 5 ug/m3 PM2.5  (årsmedelvärde). Detta är ungefärligt och kan vara en 
övre gräns för exponering. Eftersom eventuella separata effekter av andra 
luftföroreningar (t.ex. NO2 och ozon) inte har beräknats kan det slutliga 
resultatet ändå bli rimligt. 
 
NO2-metoden 
 
För denna metod utnyttjar vi de exponeringsuppskattningar och hälso-
effektsberäkningar som redan utförts av Sjöberg m fl. (2007). Deras rapport 
redovisar mätningar och modellberäkningar av NO2-halter i olika delar av 
Sverige år 2005, med en återblick på motsvarande data för 1990, 1995 och 
1999.  Halterna visar en nedåtgående trend och för 2005 beräknades att det 
var 15 % färre personer exponerade för halter över 15 ug-m3 än år 1990.  
Studien visade en god överensstämmelse mellan uppmätta och modell-
beräknade årsmedelvärden. 
 
En GIS-modell (Geographic Information System) med kvadratiska ytenheter 
om 1 x 1 km (celler) användes för att beskriva NO2-halter inom Sverige.  
För varje cell räknar modellen ut årsmedelvärden av NO2 och kartan (Figur 
5) visar hur halterna varierar. De största städerna har de högsta halterna, och 
bakgrundshalten på landsbygden är lägre än det tröskelvärde (10 ug/m3) 
som användes i HKB-analysen. Figuren visar också att i Skåne och längs 
Västkusten är bakgrundsvärden högst, vilket kan förklaras av NO2-föro-
reningar som blåser in från andra länder i Europa. Exponering från vägtran-
sporter i Sverige kan uppskattas via de modellberäknade halterna i städer, 
förutom platser där NO2 från utlandet påverkar halterna. Det senare bidraget 
kan vara cirka 5 ug/m3 i Västra Skåne och längs Västkusten. Vi jämför res-
ultaten från denna HKB-beräkning baserad på NO2-metoden med vår beräk-
ning enligt PM2,5 -metoden. 
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Figur 5.  Beräknat årsmedelvärde av NO2-halter i olika delar av 
Sverige (Sjöberg m.fl. 2007) 
 

 
 
 
5.3  Riskkoefficienter; luftföroreningar 
 
PM2,5-metoden 
 
Den mest aktuella utvärderingen av sambandet mellan partiklar i luften 
(PM) och hälsoeffekter, publicerades av Pope och Dockery (2006). De 
rapporterade att ett stort antal epidemiologiska studier från olika delar av 
världen har visat ett klart samband mellan den dagliga exponeringen och 
daglig dödlighet.  Som tabell 14 visar ökar dagliga totala dödligheten med 
cirka 1 % per 10 ug/m3 PM2,5 ökning av dygnsexponeringen och ökningen 
av dödligheten är större när analysen görs för hjärt- eller lungsjukdomar 
separat. Emellertid, ökningen av dödligheten beräknad på årsbasis i relation 
till årsmedelvärdet av PM2,5 är mycket högre: mer än 10 % i medelvärde 
(Tabell 14).  Totala dödligheten inkluderar olyckor, självmord och annat 
våld, vilka sannolikt inte påverkas av relativt små variationer av den årliga 
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luftföroreningsnivån.  Ett antal rapporter (t.ex. Fisher m fl. 2007) har därför 
fokuserat på dödlighet i ”icke-skador” (eller ”sjuk-dödlighet”), d.v.s. alla 
dödsorsaker utom skador och våld.  Den relativa ökningen av sjukdödlig-
heten är troligen högre än ökningen av total dödlighet. 
 
Det är relationen mellan årsmedelvärdet av exponering och effekter som vi 
anser vara av störst betydelse när folkhälsoeffekter av vägtrafik beräknas, 
eftersom dessa skall tolkas som långtidseffekter. Variationen mellan olika 
studier är större för långtidsstudier än för korttidsstudier, och Pope och 
Dockery (2006) drar sina starkaste slutsatser från ett mindre antal av dessa 
studier där riskkoefficienten oftast ligger i området 6 - 17 % mortalitets-
ökning per 10 ug/m3 PM2,5.  Gränserna för 95 % konfidensintervallen för 
dessa studier är i allmänhet 50 och 150 procent av medelvärdet.  Ju större 
studie, desto smalare konfidensintervall. 
 
Tabell 14.  Sammanfattning av metaanalysis av riskkoefficenten för 
ökad mortalitet och morbiditet på grund av exponering för PM2,5  
( procent ökning per 10 ug/m3 PM2.5 ökning) (Pope and Dockery, 2006). 
(vuxna och äldre; N = antal studier) 
 
Exponering 
och effekter  

 Alla 
dödsorsaker

Hjärta 
och 
kärl 

Luftvägar Hjärta 
och 
lunga 

Lung-
cancer 

Korttids 
(daglig) 
dödlighet 

Vidd 
Median 
N 

0.4-1.5 
1.0 
16 

0.6-1.8 
1.3 
8 

0.6-2.2 
1.2 
8 

  

Långtids 
(årlig) 
dödlighet 

Vidd 
Median 
N 

0.3-41 
13 
17 

  0.6-95 
12 
16 

0.8-81 
18 
11 

Korttids 
(daglig) 
sjukhus-
intagningar 

Vidd  
Median 
N 

 0.4-2.8 
1.6 
15 

   

 
Det skall påpekas att de mest tillgängliga exponeringsdata för luftföroren-
ingar från vägtrafik i Sverige är för PM10, som i många studier har visats 
vara dubbla nivån av PM2,5.  Samma relation används av Pope och Dockery 
(2006). En analys i Nya Zeelands största städer har nyligen rapporterats 
(Fisher m fl., 2007) och där var kvoten mellan PM2,5 och PM10 cirka 0,8.  
PM10 användes som indikator på exponering och ”sjuk-dödlighet” som indi-
kator på effekt. Riskkoefficenter om 6 och 8 % rapporterades för respektive 
Auckland och Christchurch med stora konfidensintervall (1 - 15 %).  Dessa 
studier gällde mindre populationer än studierna i USA, vilket kan förklara 
de stora konfidensintervallen.   
 
Andra skadliga föroreningar än PM2,5 förekommer i avgaser från motor-
fordon, men de olika föroreningarna samvarierar och i en HKB anses det 
tillräckligt att använda PM2.5 för att undvika dubbelräkning av effekten 
(WHO, 2008a). Utgående från Pope och Dockerys (2006) sammanställning 
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av olika studier är det troligt att riskkoefficienten för PM2.5 kan motsvara 
minst en 6 % mortalitetsökning per 10 ug/m3 exponering. Detta värde  
rekommenderas också av en expertgrupp inom EU (CAFE, 2004) och i 
WHOs senaste rekommendationer (WHO, 2008c).  Vi använder därför 6 
% ökning av dödlighet i olika sjukdomar (”icke-skador”) för varje 
ökning av PM2.5 med 10 ug/m3 i vår beräkning. Detta är i linje med 
resultaten från de två studierna i Nya Zeeland, och ett antal studier i andra 
länder. Begränsningen till ”sjuk-dödlighet” är logisk med tanke på orsaks-
sambanden, och vår beräkning undviker att överskatta effekten. Den HKB 
som Kunzli m.fl., (2000) gjorde använde 4.3 % för PM10 som 
riskkoefficient, men de hade inte tillgång till ett antal epidemiologiska 
studier som utförts under de senaste åren.   
 
Riskkoefficienter, enligt epidemiologiska studier angående ett antal effekter 
av trafikens luftföroreningar, har sammanfattats i WHO (2008c) (Tabell 15).  
Vi beräknade ökningen av morbiditet i enlighet med dessa riskkoefficienter, 
och vi jämför med en beräkning av sjukhusintagningar och sjukersättningar 
för hjärtsjukdomar, luftvägssjukdomar och lungcancer utgående från vår 
dödlighetsberäkning. Eftersom vi relaterar effekterna till årsmedelvärden av 
luftföroreningen antar vi att samma riskkoefficienter kan användas för 
morbiditet som för mortalitet, men detaljerade epidemiologiska studier som 
stöd för detta saknas. I andra beräkningsmodeller (t ex Nerhagen m.fl. 2005) 
har ökningen av morbiditet enbart beräknats på dygnsbasis, och då används 
mycket lägre riskkoefficienter än 6 %. Emellertid, lika låga riskkoefficienter 
används också för beräkning av mortalitet på dygnsbasis (Tabell 15). 
 
Tabell 15.  Sammanfattning av publicerade riskkoefficienter för  
exponering av PM10 eller PM2,5 vilka använts i HKB av t.ex. CAFE-
projektet (WHO, 2008c) 
 
Hälsovariabel Riskkoefficient 95 % 

konfidens-
intervall 

                                             Långtidsexponering (årlig) 
Dödlighet, totalt 4 % per 10 ug/m3 PM10 1 - 8 
Dödlighet, totalt 6 % per 10 ug/m3 PM2,5 2 - 11 
Dödlighet, hjärt- och lung-
sjukdomar 

6 % per 10 ug/m3 PM10 2 - 10 

Spädbarnsdödlighet 4 % per 10 ug/m3 PM10 2 - 7 
Kronisk bronkit (nya fall per 
år) 

26,5/100000 vuxna (över 
27 år) per 10 ug/m3 PM10 

1,9 – 54,1 

Akuta sjukhusintagningar, 
hjärt-kärl-sjukdomar 

4,34/100000 (alla åldrar) 
per 10 ug/m3 PM10 

2,17 – 6,51 

Akuta sjukhusintagningar, 
lung-luftvägs-sjukdomar 

7.03/100000 (alla åldrar) 
per 10 ug/m3 PM10 

3,83 – 10,30 

Bronkodilatoranvändning, barn 180/1000 barn 
(asthmatiker) per 10 
ug/m3 PM10 

- 690 – 1060 
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Bronkodilatoranvändning, 
vuxna 

912/1000 vuxna 
(asthmatiker) per 10 
ug/m3 PM10 

- 912 – 2774 

Årlig ökning av symptom från 
lungsjukdomar (inkl. hosta), 
barn 

1,86 extra symptom bland 
barn per 10 ug/m3 PM10 

0,92 – 2,77 

Årlig ökning av symptom från 
lungsjukdomar (inkl. hosta), 
vuxna 

1,3 extra symptom bland 
vuxna med kronisk 
lungsjukdom per 10 
ug/m3 PM10 

0,15 – 2,43 

Dagar med begränsad aktivitet 
(RAD) 

902 RAD/1000 vuxna per 
10 ug/m3 PM2,5 

792 – 1013 

Dagar med förlorad 
arbetskapacitet (WLD) 

207 WLD/1000 vuxna 
(ålder 15-64) per 10 
ug/m3 PM2,5 

176 - 238 

                                             Korttidsexponering (daglig) 
Dödlighet, totalt 0,6 % per 10 ug/m3 PM10 0,4 – 0,8 
Dödlighet, lungsjukdomar 1,3 % per 10 ug/m3 PM10 0,05 – 2,0 
Dödlighet, hjärt- kärl-
sjukdomar 

0,9 % per 10 ug/m3 PM10 0,5 - 13 

   
 
NO2-metoden 
 
Riskkoefficienter för effekter av långtidsexponering av NO2 har diskuterats i 
detalj av Sjöberg m.fl. (2007), och fyra studier visade alla en ökning av 
totala dödligheten i ”icke-skador” mellan 11 och 14 % per 10 ug/m3 
årsexponering för NO2. Den studie som föredrogs för HKB-analysen var 
(Scoggins m fl., 2004) som, för Auckland, Nya Zeeland, rapporterade en 
riskkoefficient om 13 % per 10 ug/m3 NO2

 (NO2 och PM10 ligger på samma 
nivå i Auck-land) med ett konfidensintervall mellan 11 och 15 %. Denna 
riskkoefficient antogs gälla för NO2-nivåer över 10 ug/m3. Under denna nivå 
förutsattes att hälsoeffekter inte inträffade. 
  
Studier av samband mellan NO2 och sjuklighet uppmätt via sjukhusintag-
ningar har inte baserats på årsmedelvärden, utan enbart på dygnsmedelvär-
den. Detta är liknande situationen för PM2,5-metoden och gör det svårt att 
göra beräkningar i en HKB. För PM2,5 och dödlighet är riskoefficienten för 
dygnsmedelvärden mycket lägre än för årsmedelvärden (Tabell 15) och situ-
ationen är densamma för NO2.  Riskkoefficienten för årliga sjukhusintag-
ningar har inte uppskattats för NO2. Sjöberg m.fl. (2007) använde resultaten 
i en norsk studie som utgångspunkt: 2,9 % ökning av dagliga sjukhusintag-
ningar i lung- och luftvägssjukdomar per 10 ug/m3 NO2.  
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5.4.  Beräkning av hälsokonsekvenser; luftföroreningar 
 
Vi visar i resultaten användning av två olika metoder: ”PM2,5-metoden”och 
” NO2-metoden”. 
 
PM2,5-metoden 
 
För partiklar (PM) använde vi den metod som utvecklades för det EU-
finansierade projektet om hälsoeffekter av luftföroreningar från vägtrafik 
(Kunzli m.fl. 2000).  Deras formel för beräkning av mortalitet var:  

        Pe 
 Po     =      _____________________________________ 

           1 + [(RR – 1) (E – B) / 10] 
 

Po  =  bakgrundsmortalitet per 1000 personer inom respektive 
ålders- och könsgrupp, efter avdrag av den mortalitet som 
orsakats av luftföroreningen. Vi begränsade vår beräkning till 
åldersgrupperna 35 år och uppåt.  

 
Pe  =  den uppmätta mortaliteten i varje grupp (per 1000) 
E    =  Exponeringsnivå för PM i befolkningsgruppen som kan anses 

exponerad.   
 
 Beräkningen gjordes av Kunzli m.fl. (2000) för PM10, men 

samma metodik kan användas för PM2.5, vilket var vår 
beräkningsbas.  

 
B    = tröskelvärde för PM exponering under vilket mortalitets-

effekter inte anses förekomma.  
RR =  riskökningen för varje 10 μg m3 ökning av PM exponeringen 

baserat på epidemiologiska data och antagandet att ökningen 
är linjär ovanför tröskelvärdet B för de olika åldersgrupperna.   

 
Den ökade mortaliteten beräknas sedan med formeln: 
  

D  = Po x (RR – 1) 
 
D  = mortalitetsraten per 1000 personer och per 10 μg/m3 ökning  
  av PM i den exponerade populationen.  

 
Och sedan får vi fram antalet extra dödsfall i varje befolkningsgrupp (c) 
(ålder och kön): 
 

Nc =  D x Pc x (Xc – B) / 10. 
 

Nc =  antalet extra dödsfall i befolkningsgruppen (c) orsakade av 
PM exponering   

Pc =  befolkningsgruppernas storlek (i tusental) 
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Xc =  PM exponeringsnivå 
 
 Totala antalet extra dödsfall = summan av alla Nc för alla grupper. 
 
Dessa formler är generella såtillvida att de kan användas för beräkning av 
totala effekten av PM från olika källor. Tröskelnivån för effekter av PM10 
(B), sattes av Kunzli m.fl. (2000) vid 7.5 ug/m3, vilket kan motsvara 4 
ug/m3 för PM2.5. Eftersom vår beräkning enbart gällde luftföroreningar från 
vägtrafik och bakgrundsnivån för PM2.5 från naturliga källor, industri och 
hushåll i tätorter ansågs vara minst 6-12 ug/m3 (årsmedelvärde) (se Sektion 
5.2), använde vi inte någon tröskeleffekt i beräkningen. Bidraget från väg-
trafik (7,5 ug/m3 PM2.5 årsmedelvärde) anses helt ligga ovanför tröskeln. 
 
Formlerna förenklades därför till: 
 
 Nc =  Pc x 7,5/10 x 1,06 x Pe / (1 + 0,06 x 7,5/10)  
 
Där Pc är befolkningsgruppens storlek och Pe är den uppmätta mortalitets-
raten i varje grupp (Pc som tusental och raten som per 1000 måste inbegri-
pas i beräkningen).  Pc = tätortsbefolkningen (85 % av hela befolkningen).  
 
Detaljerade riskkoefficienter (RR) för varje ålders- och könsgrupp har ej 
bestämts via epidemiologiska studier men det finns indikationer att signi-
fikanta skillnader mellan grupperna förekommer. Andra HKB studier har 
räknat på effekter från den kombinerade åldersgruppen över 25, 30 eller 35 
års ålder. När beräkningen görs på detta sätt kan man säga att det underför-
stås att RR är lika stor i alla åldersgrupper. För att visa hur detta slår ut vad 
beträffar ålders- och könsfördelningen av antalet extra dödsfall, har vi  
räknat fram resultaten med de detaljerade grupperna. Samma princip 
används för beräkningen av effekter av trafikbuller och fysisk inaktivitet.      
 
För mortalitet använde vi ålders- och könsspecifika mortalitetsrater för 
dödsfall i ”icke-skador” (”sjuk-dödsfall”), eftersom denna kombinerade 
dödsorsak i många studier rapporterats ökad av luftföroreningar från trafik 
(se Sektion 5.1). Vi begränsade beräkningen till vuxna över 35 års ålder, 
eftersom tidigare epidemiologiska studier och HKB har gjort en liknande 
begränsning. Dödsfall i ”icke-skador” inträffar mycket sällan under 35 års 
ålder. Bland män i Sverige inträffar bara 1,7 % av sådana dödsfall före 35 
års ålder och för kvinnor är andelen ännu mindre, 0,9 % (enligt WHOs 
dödlighetsdata för Sverige baserat på rapporter från Socialstyrelsen). 
 
NO2-metoden 
 
Beräkningsformeln för hälsokonsekvenser (Sjöberg m.fl. 2007) inkluderar:  
ökat antal fall per år (Y), bakgrundsraten i Sverige befolkning för denna 
hälsovariabel (HR), befolkningsstorlek inom kalkylområdet (P), risk-
koefficienten (B) och årsmedelvärdet av NO2-exponeringen (ovanför 
tröskelvärdet 10 ug/m3) (E). 
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Y = HR x P x (exp. (B x E) – 1) 
 
För dödlighet användes årliga bakgrundsraten för ”icke-skador” och för 
sjukhusintagningar dagliga bakgrundsraten för lung- och luftrörssjukdom.  
 
 
5.5  Osäkerhet och felmarginaler; luftföroreningar 
 
En kvantitativ metaanalys av riskkoefficienterna för PM2,5-metoden och 
dessas medelvärde och konfidensintervall har inte utförts, men Pope och 
Dockerys (2006) analys ger underlag för en sådan metaanalys. De olika 
specifika studier som publicerats har delvis använt olika åldersintervall, 
eller har använt olika metoder för att uppskatta exponering. Det är därför 
svårt att med säkerhet göra en beräkning av konfidensintervall. För att vara 
på "den säkra sidan" kan vi använda storleksordningen på konfidensinter-
vallen för de studier som Pope och Dockery redovisat, nämligen mellan 50 
och 150 procent av medelvärdet. Detta kan sägas ta hänsyn till felmarginaler 
i både exponeringsmätningar och mortalitetsmätningar i dessa studier. Följ-
aktligen anser vi att med ett medelvärde på riskkoefficienten om 6 procent 
mortalitetsökning per 10 ug/m3 PM2.5 ökning, kan det tänkas att det korrekta 
värdet ligger mellan 3 och 9 procent. De konfidensintervall som anges i 
Tabell 15 är i allmänhet bredare. 
 
För NO2-metoden är felmarginalerna troligen i samma storleksordning 
(inkluderande både exponering och riskkoeffienter), även om den risk-
koefficient som använts (1,13) rapporterades ha ett snävt konfidensintervall 
om 1,11 – 1,15 (Sjöberg m.fl. 2007). 
 
 
5.6  Sammanfattning av metodik; luftföroreningar 
 
1. PM10 , PM2.5 och NO2 är vanliga indikatorer på hälsoskadlig luftföroren-
ing från vägtrafik. PM2,5 är rekommenderat av WHO för HKB av både mor-
biditet och mortalitet, medan NO2 förespråkas av vissa forskare eftersom 
NO2 är en mer direkt indikator av luftföroreningar från motorfordon än PM. 
 
2. Exponering för PM2.5 eller NO2 ökar mortaliteten generellt för "sjuk-
dödsfall" (alla dödsorsaker utom våld och olyckor; kan också kallas ”icke-
skador” eller ”sjukdomsorsakade dödsfall”). Den ökar också sjukhusintag-
ningar och långvarig sjuklighet i hjärtsjukdomar och lung- och luftvägs-
sjukdomar. 
 
3. Vår beräkning utgår från att personer bosatta i tätorter är mest utsatta för 
dessa luftföroreningar. För att kvantifiera exponeringen uppskattar vi att 
befolkningen i tätorter (där 85 % av hela Sveriges befolkning bor) är expo-
nerade för ett årsmedelvärde av PM2.5 från vägtrafik om 5 ug/m3. (felmargi-
nalen i denna siffra är osäker). För NO2 utnyttjade vi resultaten i en analys 
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utförd av Sjöberg m.fl. (2007) där cirka 20 % av befolkningen var 
exponerad för mer än 10 ug/m3. 
 
4. Vi begränsar vår HKB till effekter på vuxna, över 35 års ålder. Väg- 
transporternas luftföroreningar kan också orsaka väsentliga hälsoeffekter 
bland barn (t ex astmaanfall), men vi anser att dessa är svårare att 
kvantifiera (en fortsatt utveckling av metoden kan förbättra resultaten 
angående effekter på barn). Vår beräkning av folkhälsoeffekter är sålunda 
”konservativ”. Den riskkoefficient för dödlighet bland vuxna som vi använt 
är1,06: dvs. 6 % ökning av mortaliteten i "sjuk-dödsfall" per 10 ug/m3 
PM2.5. Den är baserad på en sammanfattning av ett stort antal 
epidemiologiska studier. Dess felmarginal (95 % konfidensintervall) kan 
vara relativt stor. Den verkliga riskkoefficienten kan bero på andra 
miljöfaktorer och den exponerade befolkningens bakgrundshälsonivå, och 
kan variera mellan 1,03 och 1,09. De formler som använts i tidigare HKB 
(Kunzli m.fl. 2000) användes också av oss för PM.  För NO2 –metoden 
använde Sjöberg m.fl. (2007) en riskkoefficient om 1,13 per 10 ug/m3 NO2. 
 
5. För morbiditet (t.ex. sjukhusintagningar) är riskkoeffienterna för lång-
tidsexponering inte så väl dokumenterade. Vi gjorde uppskattningar med 
WHOs rekommenderade riskkoefficienter för PM10 och PM2,5 och jämför-
de med de publicerade resultaten från NO2 –metoden. 
 
6. För att räkna ut sjukdomsbördan i DALY (YLL + YLD) beräknade vi 
först YLL (summan av antalet förlorade levnadsår fram till den livslängd 
som angivits som standard i WHOs beräkningar, Murray och Lopez, 1996).  
Sedan använde vi kvoten mellan YLL och YLD i Sveriges befolkning 
(Petersson m.fl. 1998) för relevanta diagnoser för att räkna ut YLD 
 (summan av antalet år med sjukdom eller invaliditet) för varje ålders-  
och könsgrupp.  
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5.7. Hälsokonsekvenser av luftföroreningar 
 
PM2,5-metoden, dödlighet 
 
Tabell 16 visar resultaten för dödlighet relaterad till PM exponering. 
 
 
Tabell 16.  Dödsfall från exponering för PM2,5 från vägtransporter 
(Notera att siffrornas exakthet är en förenkling och konfidensintervallen 
 är stora)  
 

Ålders-
grupper

Befolk-
ning Dödsfall 

Män  
“icke-

skador” 
0-1 46989  

1 to 4 187574  
5 to 14 599375  
15-24 527111  
25-34 616460  
35-44 626185 16 
45-54 615431 44 
55-64 530549 100 
65-74 345463 194 
75+ 305543 679 

Totalt 4400680 1033 
   

Kvinnor   
0-1 44195  

1 to 4 178052  
5 to 14 569357  
15-24 502901  
25-34 593553  
35-44 599307 9 
45-54 602004 32 
55-64 525537 63 
65-74 394079 133 
75+ 486462 886 

Totalt 4495447 1123 
   

Summa 8896127 2156 
 
Om vi accepterar att spädbarnsdödligheten (335 i Sverige år 2001) också 
påverkas av PM2,5 blir det 3 % ökning med exponering vid 5 ug/m3 PM2,5.  
Om 85 % av spädbarnen bor i tätort blir resultatet 8 fall av spädbarnsdöd 
från vägtransporternas luftföroreningar per år. Som nämndes i sektion 5.2 
kan 5 ug/m3 anses som en övre gräns för exponering. Om Tabell 16 räknas 
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om med en årsmedelexponering så låg som 2 ug/m3 PM2,5, blir totala antalet 
dödsfall orsakade av svenska vägtransporter 873 i stället för 2156.   
 
NO2-metoden, dödlighet 
 
Vi använder resultattabellen i Sjöberg m.fl. (2007) som utgångspunkt 
(Tabell 17). Det beräknade antalet dödsfall är 3238, men detta gäller all 
exponering för NO2 över 10 ug/m3 inom Sverige och inte enbart NO2 från 
vägtransporter. En liten andel av de höga NO2-värdena härstammar från 
trafik utrikes, framför allt i Skåne och längs Västkusten. En tidigare studie 
av Forsberg och Sjöberg (2005) gav något lägre resultat. 
 
Tabell 17.  Beräknat antal dödsfall orsakade av NO2-exponering i 
Sverige (Sjöberg m.fl. 2007) 
 
Årsmedelvärde 
NO2 

Exponerad
befolkning 

Andel av  
befolkningen (%) 

Extra 
dödsfall 

0 – 5 4287407 48,2 - 
5 – 10 2789238 31,3 - 
10 – 15 1486972 16,7 2349 
15 – 20 136716 1,5 298 
20 – 25 176136 2,0 499 
25 – 30  10590 0,12 37 
30 – 35  12665 0,14 55 
Total 8899724 100 3238 
 
Om man förutsätter att 20 % av befolkningen med total exponering över  
10 ug/m3 får 5 ug/m3 av sin exponering från vägtransporter utomlands, kan 
man räkna ut, genom att flytta 20 % av varje exponeringsgrupp en kategori 
nedåt att totala antalet dödsfall orsakade av ”svensk NO2” blir 2728.  Om 
ytterligare 20 % är exponerade från källor utomlands ger en ytterligare jus-
tering ett totalt antal dödsfall från ”svensk NO2” av 2219. 
 
För vår HKB valde vi att behålla den ursprungliga beräkningsbasen som ut-
nyttjats för Tabell 16 som vårt förslag till hälsokonsekvenser av vägtrans-
porternas luftföroreningar. PM2,5-metoden med den beräkningsbasen gav 
totalt antal dödsfall liknande de som NO2-metoden gav efter justering för 
NO2 från källor utomlands. 
 
Det skall påpekas att PM2,5 och NO2 från vägtransporter inom Sverige också 
kan bidra till hälsoeffekter i närliggande länder, men vi har inte försökt upp-
skatta dessa effekter. De är troligen mycket små eftersom halterna snabbt 
avtar ju längre man kommer från en tätort (Figur 5) och den huvudsakliga 
vindriktningen längs Västkusten, där detta fenomen kan förekomma, är från 
Väster mot Öster. 
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Sjuklighet 
 
Rapporten som presenterade en analys med NO2-metoden (Sjöberg m.fl. 
2007) gjorde en beräkning av antalet sjukhusintagningar för hjärtkärlsjuk-
domar och lung- och luftvägssjukdomar.  Som jämförelse beräknade vi med 
riskkoefficienterna i Tabell 15 hur stora effekterna skulle bli baserade på 
den exponeringen för PM2,5 enligt sektion 5.2. Som nämnts tidigare uppskat-
tas PM10 i allmänhet vara två gånger så stor som PM2,5. Vi beräknade att 
PM2,5 exponeringen från vägtransporter i tätorter var 5 ug/m3, vilket skulle 
motsvara 10 ug/m3 PM10.  Tabell 18 presenterar resultaten för de kategorier 
av hälsokonsekvenser som kunde beräknas med tillgängliga data för den 
exponerade gruppens storlek (befolkningssiffrorna i Tabell 15 användes, 
med justering för 85 % i tätort). 
 
Beräknat med dessa riskkoefficienter blir antalet sjukhusintagningar påtag-
ligt låga (Tabell 18) jämfört med det beräknade antalet dödsfall (inom om-
rådet 2156 till 2728, som nämnts ovan i denna sektion). Detta verkar olog-
iskt, eftersom de flesta dödsfall i sjukdomar föregås av sjukvård och antalet 
vårdtillfällen för de sjukdomar vi analyserar här, är mycket större än antalet 
dödsfall. Som jämförelse räknade vi därför ut hur många sjukhusfall som 
skulle kunna tänkas ha orsakats av luftföroreningar från vägtransporter om 
den relativa ökningen var lika stor som för dödsfall (Tabell 18, nedre delen).  
Ytterligare studier av sjuklighet och sjukvård i relation till luftföroreningar 
krävs för att göra dessa HKB-beräkningar mer trovärdiga. Det skall på- 
pekas att sjukhusintagningar och andra åtgärder inom sjukvård naturligtvis 
också påverkas av medicinsk praxis och tillgängliga vårdresurser i olika 
länder, vilket kan göra det osäkert att använda riskkoefficienter från andra 
länder för HKB gällande sjukvård i Sverige.   
 
 
Tabell 18.  Beräknad årlig sjuklighet med de riskkoefficienter för PM 
effekter som använts i HKB av t.ex. CAFE-projektet (WHO, 2008c) och 
med NO2-metoden (Sjöberg m fl. 2007). 
 
Hälsovariabel Riskkoefficient Sjuklighet, 

motsvarande 
befolkning inom 
tätort 

                                            NO2 -----  Långtidsexponering (årlig) 
Sjukhusintagningar, 
hjärtkärlsjukdomar 

1,0 % per 10 ug/m3 
NO2

299 

Sjukhusintagningar, lung- 
och luftrörssjukdomar 

2,9 % per 10 ug/m3 
NO2

301 

                                             PM -----  Långtidsexponering (årlig) 
Kronisk bronkit (nya fall per 
år) 

26,5/100000 vuxna 
(över 27 år) per 10 
ug/m3 PM10 

1405 

Akuta sjukhusintagningar, 4,34/100000 (alla 386 
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hjärt-kärl-sjukdomar åldrar) per 10 ug/m3 
PM10 

Akuta sjukhusintagningar, 
lung- luftvägssjukdomar 

7.03/100000 (alla 
åldrar) per 10 ug/m3 
PM10 

626 

Årlig ökning av symptom 
från lungsjukdomar (inkl. 
hosta), barn 

1,86 extra symptom 
bland barn per 10 
ug/m3 PM10 

2,6 miljoner 

Dagar med begränsad 
aktivitet (RAD) 

902 RAD/1000 
vuxna (över 15 år) 
per 10 ug/m3 PM2,5 

2,8 miljoner 

Dagar med förlorad 
arbetskapacitet (WLD) 

207 WLD/1000 
vuxna (ålder 15-64) 
per 10 ug/m3 PM2,5 

0,51 miljoner 

                         PM  -----  Samma relativa ökning av sjuklighet som av 
dödlighet  ---  
      Långtidsexponering (årlig) (baserat på liknande beräkning som för 
dödsfall i Tabell 15) 
Sjukhusintagningar, 
hjärtkärlsjukdomar 

6 % per 10 ug/m3 
PM2,5  (över 35 år) 

5794 

Sjukhusintagningar, lung-
och luftrörssjukdomar 

6 % per 10 ug/m3 
PM2,5  (över 35 år) 

1562 

Sjukersättningar för 
invaliditet i dessa sjukdomar 

6 % per 10 ug/m3 
PM2,5  (över 35 år) 

109 

   
 
Sjukdomsbördan i DALY 
 
Beräkningen av sjukdomsbördan utgår från antalet beräknade dödsfall för 
varje hälsorisk och vi använde de siffror som beräknats med PM2,5-metod-
en (Tabell 16) och den beräkningsmetodik för YLL och YLD som beskrivits 
i sektion 3.3.7. Som kan ses i Tabell 19 motsvarar de 2156 dödsfallen från 
luftföroreningar 25059 YLL, vilket innebär att för varje dödsfall förloras 
cirka 11 levnadsår.  Dessutom ger de 2156 dödsfallen 10272 YLD, vilket 
innebär att före dödsfallen har i medeltal cirka 5 hälsosamma levnadsår 
förlorats. Totalt förloras därför cirka 16 hälsosamma levnadsår för varje 
dödsfall. Dessa resultat kan tyckas vara mer logiska och lättare att tolka  
än de siffror över sjuklighet som redovisas i Tabell 18.   
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Tabell 19.  DALY-beräkning för vägtrafikens luftföroreningar 
 

Ålders-
grupper Dödsfall YLL (0,0) YLD/YLL YLD (0,0) DALY (0,0) 

Män      
0-34      

35-44 16 642.1 1.2 796.1 1438.2 
45-54 44 1376.8 0.4 523.2 1900.0 
55-64 100 2182.6 0.4 829.4 3012.0 
65-74 194 2685.8 0.3 671.5 3357.3 
75+ 679 5056.5 0.3 1264.1 6320.7 

Totalt 1033 11943.8  4084.3 16028.2 
      

Kvinnor      
0-34      

35-44 9 399.3 1.9 766.7 1166.0 
45-54 32 1074.0 0.6 687.4 1761.4 
55-64 63 1577.2 0.6 1009.4 2586.5 
65-74 133 2178.3 0.4 806.0 2984.3 
75+ 886 7886.3 0.4 2917.9 10804.2 

Totalt 1123 13115.1  6187.4 19302.5 
      

Summa 2156 25059  10272 35331 
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6. Vägtrafikbuller 
 
6.1  Buller och hälsa 
 
Buller är en annan uppenbar miljöpåverkan och hälsorisk som vägtrafik 
orsakar. De huvudsakliga källorna är fordonets motor, däckens kontakt med 
vägbanan och vindbruset kring fordonet. Vid höga hastigheter dominerar 
däck- och vindljud, vilket innebär att de förbättrade ljuddämpare som 
används på moderna fordon bara delvis reducerar trafikbullret. Vägytans 
material har stor betydelse för däckljudet. Trafikbullret kan vara störande 
och kan orsaka sömnstörningar, försvårad talkommunikation, försvårad 
inlärning i skolor och generella stressproblem av bullerstörning (Berglund 
och Lindvall, 1995).  Dessutom är det associerat med ökat blodtryck och 
hjärtsjukdom (se nedan).  Störningseffekten av vägtrafikbuller, järnvägs-
buller och flygtrafikbuller är störst under natten och då bullret varierar 
kraftigt. Många korta bullerstötar med hög nivå kan vara mer störande än 
ett konstant relativt högt bakgrundsbuller. Miljöhälsoutredningen (Social-
departementet, 1996) uppskattade antalet personer som är störda av trafik-
buller i Sverige till cirka 400 000. En senare uppskattning (Öhrström, 2004) 
anger att de som exponeras för trafikbuller över 55 dB är 1,2 – 1,8 miljoner 
personer. Enligt WHO (2008c) finns det tillräckligt med evidens för en 
kvantifiering av störningseffekter (allvarlig störning och sömnstörning), 
medan effekter på blodtryck och hjärtsjukdomar kräver ytterligare studier. 
 
Emellertid, studier i Tyskland har kunnat visa samband mellan buller-
exponering, ökat blodtryck och hjärtsjukdomar (t.ex. Babisch m.fl. 1994).  
En sammanfattning av alla studier av bullerexponering, förhöjt blodtryck 
och ischaemiska hjärtsjukdomar (IHD) (van Kempen m.fl. 2002) drog 
slutsatsen att i bullriga arbetsmiljöer ökar prevalensen av högt blodtryck 
med 14 % per 5 dB ökning av medelexponeringen.  Trafikbuller ökar 
prevalensen av ischaemisk hjärtsjukdom med 9 % per 5 dB ökning av 
bullernivån, och flygtrafikbuller ökar prevalensen av förhöjt blodtryck med 
26 % per 5 dB ökning av medelnivån av buller (van Kempen m fl., 2002).   
 
En studie i Nederländerna (de Kluizenhaar et al., 2007) visade en ökad 
prevalens av rapporterad användning av blodtryckssänkande medicin 
(ABM) (enligt postat frågeformulär) i vissa åldersgrupper. Denna studie 
kontrollerade för flera viktiga potentiella riskfaktorer för högt blodtryck 
samt för luftföroreningsexponering (PM10), vilket är av stor betydelse 
eftersom hög exponering för trafikbuller är sannolikt korrelerat till hög 
exponering för luftföroreningar från trafik.  I åldersgruppen 45-55 år var 
ökningen av ABM statistiskt signifikant; 19 % ökning av ABM per 10 dB 
ökning av trafikbullret (Lden).  I de yngre och äldre grupperna var risk-
koefficienten mindre. En analys med alla åldersgrupperna gemensamt men 
enbart bland de som exponerats för mer än 55 dB (Lden) var risk- 
koefficienten 31 % (konf. intervall 8 – 59) ökning av ABM per 10 dB 
(Lden).    
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En nyligen avslutad studie i Sollentuna (Bluhm m.fl. 2007) har också funnit 
en ökning av prevalensen av förhöjt blodtryck (enligt frågor i ett 
fråge.formulär skickat per post till personer i åldersgruppen 19-80, 
svarsfrekvens = 77 %) (Tabell 20). I de tyska studierna tycks effekterna 
inträffa vid bullernivåer (dygnsmedelvärde, Leq 24) överskridande 51 dB. I 
Sollentuna-studien uppmättes signifikanta effekter vid nivåer över 55 dB, 
men i en analys av dosrespons förhållandet för hela bullerintervallet 45 - 65 
dB ökade blodtryckseffekten för varje 5 dB ökning av bullret. För bägge 
effekttyperna begränsades studierna till vuxna inom åldersintervallet 20-80 
år. Det skall påpekas att dessa effekter av buller påverkas av både 
exponeringstiden och exponeringsnivån. Leq24 är medelvärdet av 
bullernivån under en 24-tim-marsperiod och de maximala kortvariga 
bullernivåerna kommer naturligtvis att vara mycket högre. De Leq24-värden 
vi använder förutsätts vara medelvärden under längre perioder och de 
exponerade personerna förutsätts ha bott under lång tid i det exponerade 
området. 
 
 
Tabell 20.  Antal personer i Sverige, 1997, exponerade för olika 
trafikbullernivåer och relativ risk för blodtryckshöjning vid olika 
trafikbullernivåer.  (Strömmer, 2003, Bluhm m.fl. 2007) 
 

Bullernivå, 
dBA, 
Leq24 

Antal 
exponerade  

Procent av hela 
befolkningen (9 
miljoner) 

Riskkvot för högt 
blodtryck (Bluhm 
m.fl. 2007) 

Procent störda av 
bullret (data från 
Vägverket) 

Mindre än 
50 

5 784 000 64 1  

50-54 1 600 000 18 1.74  
55-59    832 000 9.3 2.07 5 
60-64    435 000 4.8  20 
65-69    298 000 3.3 3.47 50 
70 +      51 000 0.6  100 

 
Konfidensintervallen för dessa dosrespons sambanden är relativt stora men 
de samband som redovisas ovan är statistiskt signifikanta. Med många mil-
joner människor exponerade för trafikbuller kan folkhälsoeffekten bli stor.  
Det har uppskattats att cirka 30 % av Europas befolkning dagligen är expo-
nerade för trafikbullernivåer över 55 dB(A) (THE PEP, 2004). Eftersom 
högt blodtryck och hjärtsjukdom också är vanligt förekommande bland 
personer över medelåldern, kommer även små relativa ökningar i denna 
sjuklighet att bli av betydelse. En beräkning för Nederländerna drog slut-
satsen att 1-2 % av den totala förebyggbara sjukdomsbördan kan vara orsa-
kad av trafikbuller (THE PEP, 2004), medan en beräkning för Danmark 
visade att trafikbuller kan orsaka 200-500 prematura dödsfall varje år  
(Ohm m.fl. 2003).   
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6.2  Exponering; buller 
 
Den mest detaljerade beräkningen av antalet personer som exponeras i 
Sverige för olika trafikbuller nivåer, har utförts av Vägverket (Strömmer, 
2003).  Vi använde Leq24 under långtidsexponering som exponeringsmått 
och slog samman bullernivåerna i Vägverkets rapport till 5 dB grupper och 
jämförde med data över blodtrycksökning (Tabell 20).  Ökningen av buller-
störning inträffar över 50 dB (enligt granskningskommentar) men vi har för-
utsatt, för att inte överskatta resultaten, att effekten på blodtryck som är av 
klinisk betydelse kan räknas uppstå över 55 dB nivån.   
 
Avsikten med Vägverkets exponeringsuppskattningar var att beräkna den 
ekonomiska effekten av trafikbuller baserat på en viss kostnad per dB.  
Antalet exponerade för varje dB värde angavs, men en uppdelning efter 
ålder och kön gjordes inte (Tabell 21). Vi använde dessa beräkningar från 
Vägverket för att uppskatta procentandelen av befolkningen som är expo-
nerade för olika dB-intervall i olika ålders- och könsgrupper (Tabell 20).   
Vi antog att nivåerna i tabellen motsvarade daglig långtidsexponering. För 
att kunna göra beräkningen med uppdelningen i ålders- och könsgrupper 
antog vi att fördelningen av bullerexponeringsnivåerna var densamma i alla 
dessa grupper (Tabell 21). Antalet exponerade i varje ålders- och köns-
grupp över 25 års ålder, användes tillsammans med riskkoefficienter för 
högt blodtryck och ischaemisk hjärtsjukdom (IHD) för att beräkna antalet 
med effekter av trafikbuller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74

Tabell 21.  Uppskattat antal personer i Sveriges befolkning (efter ålder 
och kön) utsatta för olika medelexponeringsnivåer för trafikbuller.  
Baserat på data från Strömmer (2003). 
 

Ålders‐
grupp (år) 

Befolkning 

2001 

A   %  18  9,3  4,8  3,3  0,60 

    B   dB(A)  50 ‐ 54  55 ‐ 59  60 ‐ 64  65 ‐ 69  70+ 

Män               

0‐1  46989    8458  4370  2255  1551  282 

1‐4  187574    33763  17444  9004  6190  1125 

5‐14  599375    107888  55742  28770  19779  3596 

15‐24  527111    94880  49021  25301  17395  3163 

25‐34  616460    110963  57331  29590  20343  3699 

35‐44  626185    112713  58235  30057  20664  3757 

45‐54  615431    110778  57235  29541  20309  3693 

55‐64  530549    95499  49341  25466  17508  3183 

65‐74  345463    62183  32128  16582  11400  2073 

75+  305543    54998  28415  14666  10083  1833 

Totalt  4400680    792122  409263  211233  145222  26404 

               

Kvinnor               

0‐1  44195    7955  4110  2121  1458  265 

1‐4  178052    32049  16559  8546  5876  1068 

5‐14  569357    102484  52950  27329  18789  3416 

15‐24  502901    90522  46770  24139  16596  3017 

25‐34  593553    106840  55200  28491  19587  3561 

35‐44  599307    107875  55736  28767  19777  3596 

45‐54  602004    108361  55986  28896  19866  3612 

55‐64  525537    94597  48875  25226  17343  3153 

65‐74  394079    70934  36649  18916  13005  2364 

75+  486462    87563  45241  23350  16053  2919 

Totalt  4495447    809180  418077  215781  148350  26973 

 

A = Procent av befolkningen exponerad för trafikbuller 

B = Bullernivåer, dB(A), enligt Vägverkets uppskattningar  
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6.3  Riskkoefficienter; buller 
 
Den epidemiologiska studien i Sollentuna av Bluhm m.fl. (2007) fann att för 
varje 5 dB (Leq24) ökning av trafikbullernivån ökade prevalensen av högt 
blodtryck med 38 procent.  Det innebär en riskkoefficient om 1,38 och kon-
fidensintervallet var 1,06 - 1,80. I Nederländerna (De Kluizenhaar m.fl. 
2007) var riskkoefficienten 1,31 per 10 dB (Lden), vilket skulle motsvara 
cirka 1,15 per 5 dB (eftersom bullerexponeringen i dB användes i logistisk 
regression).  Den utvärdering som van Kempen m.fl. (2002) gjorde fann en 
riskkoefficient om 1,09 (per 5 dB bullerökning) för ischaemisk hjärtsjuk-
dom (IHD) med ett konfidensintervall mellan 1,05 och 1,13.   
 
I diskussioner med Bluhm (juni 2008) framgick att riskkoefficienterna i 
deras studie (Bluhm m.fl. 2007) antogs gälla för personer med långtids-
exponering. Studien kunde enbart uppskatta nuvarande exponeringar och 
långtidsmedelvärdena för deltagarna i studien är osäkra.  Med tanke på de 
lägre riskkoefficienterna i den Nederländska studien samt i studier av flyg-
buller, är det troligt att en lägre riskkoefficient än 1,38 kan gälla.  Bluhm 
påpekade också att en svensk studie av relationen mellan trafikbuller och 
hjärtsjukdomar funnit lägre riskkoeffienter än i van Kempens utvärdering. 
Vi valde därför att halvera riskkoeffienterna 1,38 och 1,09 i vår beräkning 
för hypertoni och hjärtsjukdom (Tabell 22). Vi förutsätter att dessa siffror 
gäller för personer med långvarig daglig exponering. Störningseffekter 
beräknades från de riskkoefficienter som används av Vägverket (Tabell 20). 
 
Å andra sidan, i vår beräkning av dödsfall i hypertoni och hjärtsjukdom in-
går enbart två specifika diagnoser: hypertoni och IHD.  Detta underskattar 
antalet dödsfall relaterade till trafikbuller i våra beräkningar och vi har jus-
terat resultaten på det sätt som beskrivs i nästa sektion.  
 
 
Tabell 22.  Ökning av risk för hypertoni och ischaemisk hjärtsjukdom i 
relation till medelexponering för trafikbuller. (Bluhm m.fl. 2007, van 
Kempen m.fl. 2002) 
 
Bullernivå, dB(A) 50 - 54 55 - 59 60 - 

64 
65 - 69 70 + 

Relativ risk, 
hypertoni, över 45 
års ålder  

1,00 1,19 1,45 1,82 2,32 

Relativ risk, IHD, 
över 45 års ålder 

1,00 1,045 1,10 1,15 1,21 

Störningsprevalens 
(%) 

- 5 20 50 100 

 
 
 



 76

6.4.  Beräkning av hälsokonsekvenser; trafikbuller 
 
De sjukdomar som var aktuella här var hypertoni och ischaemiska hjärt-
sjukdomar (IHD). Den exponerade befolkningen beräknades från Vägverk-
ets uppskattningar och dödlighetsraterna ansågs ökade med modifierade 
riskkoefficienter baserade på Bluhm m.fl. (2007) för hypertoni och van 
Kempen m.fl. (2002) för IHD. 
 
Åldersgrupperna över 25 års ålder inkluderades i beräkningen, och det skall 
påpekas att för de yngre grupperna förekom inte dessa diagnoser bland 
dödsfall (eller sjukhusintagna). Hälsoriskerna av trafikbullerexponering 
bland de yngre kan vara väsentliga, speciellt i kombination med andra 
bullerexponeringar i det moderna samhället, och vår beräkning är en 
underskattning.  Olika störningseffekter inkluderades inte heller i vår 
beräkning, men skulle kunna bli föremål för en mer detaljerad analys.  
 
Dödlighet är naturligtvis ett incidensmått, medan den epidemiologiska stu-
dien av trafikbuller och hypertoni (Bluhm m.fl. 2007) mätte prevalens.  
Emellertid, eftersom den epidemiologiska studien gällde vuxna i alla åldrar 
och de resultat vi använder gäller den relativa ökningen av prevalensen, kan 
vi räkna med att olika incidensmått också måste öka med samma relativa 
risk för att åstadkomma den uppmätta prevalensökningen (om alla andra 
variabler, t ex sjukdomens duration, är oförändrade).     
 
Beräkningsformel för varje ålders- och könsgrupp:  D = Bc x Mc x R 
 
D = antalet dödsfall 
Bc = antalet personer exponerade för viss dB-nivå i varje befolkningsgrupp 
Mc = bakgrundsmortalitet i diagnosen som beräknas 
R = riskkoefficienten för den dB-nivån 
 
I vår beräkning av dödsfall i hypertoni och hjärtsjukdom ingår enbart två 
specifika diagnoser: hypertoni och IHD.  Dessa utgör bara en liten del av de 
diagnoser som kan vara relaterade till bullerinducerad hypertoni eller IHD.  
Till exempel, ”stroke” som en av de viktigaste cerebrovaskulära sjukdom-
arna (CVD) är relaterad till hypertoni och ett dödsfall eller sjukfall i denna 
sjukdom kan i många fall vara orsakad av hypertoni. För män i Sverige var 
det 13 gånger så många dödsfall i CVD som i hypertoni år 2001.  För kvin-
nor var motsvarande siffra 12 gånger. 
 
Vi valde därför att dubblera antalet dödsfall som beräknats för olika buller-
nivåintervall enligt riskkoefficenterna i Tabell 22.  Slutresultatet blir samma 
antal dödsfall som i vårt första beräkningsutkast.  
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6.5.  Osäkerhet och felmarginaler 
 
Osäkerheten i det antal exponerade som Strömmer (2003) rapporterar an-
gavs inte i dennes rapport, men det påpekades att siffrorna var approxima-
tiva och kvantitativa konfidensintervall angavs inte.  För riskkoefficient-
erna har konfidensintervallen angetts ovan. För blodtrycksberäkningen kan 
den verkliga riskkoefficienten variera mellan 15 och 200 procent av det 
medelvärde vi använt och för hjärtsjukdomsberäkningen mellan cirka 50 
och 150 procent av medelvärdet.  
 
6.6.  Sammanfattning av metodik, trafikbuller 
 
1. Trafikbuller kan ge olika typer av störningsproblem samt förhöjning av 
blodtryck och ökad ischaemisk hjärtsjukdom.  Vår beräkning gäller de två 
senare typerna av hälsoeffekter.  Störningseffekterna är av stor betydelse för 
mentala hälsan, men vi gör ingen kvantifiering här. 
 
2. Vägverket har uppskattat antalet exponerade för olika trafikbullernivåer i 
Sverige.  Vi använde de beräknade andelarna av befolkningen som expone-
ras för trafikbuller inom olika 5-dB-intervall, med antagandet att dessa an-
delar gällde lika för alla ålders- och könsgrupper, för att beräkna antalet 
exponerade inom varje grupp.  Felmarginalen för dessa siffror är okänd.   
Vi förutsatte att Vägverkets siffror gällde långtidsexponering. 
 
3. Riskkoefficenten för ökat blodtryck antogs vara 1,19 för varje 5 dB ök-
ning av bullerexponeringen med start i intervallet ovanför 55 dB.  För ischa-
emisk hjärtsjukdom uppskattades riskkoefficienten till 1,045 för varje 5 dB 
ökning enligt samma princip. Konfidensintervallen för dessa riskkoeffici-
enter är stora. De epidemiologiska studierna gällde vuxna, och vi inklude-
rade i vår analys enbart exponerade personer över 25 års ålder.  
 
4. De studier på vilka vi baserade riskkoefficenterna gäller rapporterad 
prevalens av blodtrycksökning och incidens av ischaemisk hjärtsjukdom.  
För att ta hänsyn till att dessa två diagnoser ofta är underliggande orsak för 
andra mer vanliga diagnoser dubblerade vi resultaten. Vi har antagit att de 
beräknade ökningarna för dessa sjukdomar motsvaras av en lika stor ökning 
av sjukhusfall, sjukersättningsfall och dödlighet.  Eftersom högt blodtryck är 
en sjukdom med livslångt förlopp är det stor skillnad mellan prevalens och 
incidens.  Vår beräkning gäller relativa förändringar i de olika hälso-
effekterna, vilket kan förväntas vara lika stora för prevalens och incidens 
under förutsättning att sjukdomens duration inte ändrats. 
 
5. DALY-beräkningen är baserad på dödsfall och utfördes på liknande sätt 
som den för effekten av luftföroreningar, med de diagnosgrupper som an-
sågs påverkade av trafikbuller. 
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6.7.  Hälsokonsekvenser av trafikbuller 
Störningseffekter av buller inträffar (enligt Vägverkets uppskattningar) över 
55 dB (Tabell 20).  Om antalet störda beräknas från dessa data blir det sam-
manlagt cirka 330 000 bullerstörda i hela befolkningen, vilket är mycket 
nära siffran 400 000, som rapporterades av Miljöhälsoutredningen 
(Socialdepartementet, 1996). 
 
Resultaten för dödlighet, sjukhusintagningar och sjukersättningar presen-
teras i Tabell 23. Alla resultaten är mycket ungefärliga eftersom de under-
liggande epidemiologiska data inte gäller samma variabler. Dödsfallen är 
beräknade från sjuklighetsdata för hypertoni (högt blodtryck, HT) och ischa-
emisk hjärtsjukdom (IHD).  En korrigering för relaterade sjukdomar (t.ex. 
stroke och andra hjärtsjukdomar än IHD) har gjorts i alla kolumnerna. Sjuk-
husintagningar och sjukersättningar har beräknats från rutinstatistiken för 
HT och IHD som diagnoser (sektion 3.3.2, 3.3.3, och 3.3.4).  Tabell 24 visar 
sjukdomsbördan i DALY beräknad på samma sätt som för luftföroreningar. 
 
Tabell 23.  Hälsokonsekvenser av trafikbuller 
 

Ålders-
grupper Befolkning Dödsfall Sjukhus, 

vårdtillfällen 
Sjukhus, 

vårddagar 
Sjuk-

ersättningar 
Män  BT IHD BT IHD BT IHD BT IHD 

0-1 46989         
1 to 4 187574         
5 to 14 599375         
15-24 527111         
25-34 616460 0 0 4 2 11 7 0 0 
35-44 626185 0 1 12 27 34 89 0 0 
45-54 615431 0 6 29 142 81 501 2 3 
55-64 530549 2 16 37 297 109 1157 14 15 
65-74 345463 3 34 34 365 137 1688   
75+ 305543 16 101 39 468 232 2580   

Totalt 4400680 22 158 156 1301 604 6023 16 18 
          

Kvinnor          
0-1 44195         

1 to 4 178052         
5 to 14 569357         
15-24 502901         
25-34 593553 0 0 3 1 7 3 0 0 
35-44 599307 0 0 8 10 22 30 1 0 
45-54 602004 0 1 21 48 53 169 3 1 
55-64 525537 1 5 29 110 82 407 12 6 
65-74 394079 3 15 38 189 140 850   
75+ 486462 34 101 74 442 373 2489   

Totalt 4495447 37 123 173 801 677 3949 15 7 
          

Summa 8896127 59 281 329 2102 1281 9971 31 25 
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Tabell 24.  DALY-beräkning för vägtrafikens bullerexponeringar 
 
Ålders-
grupper Dödsfall YLL (0,0) YLD/YLL YLD (0,0) DALY (0,0) 

Män      
0-24      

25-34 0 6.2 0.09 0.6 6.7 
35-44 1 39.0 0.09 3.5 42.5 
45-54 6 196.2 0.09 17.7 213.8 
55-64 18 387.8 0.09 34.9 422.6 
65-74 37 509.3 0.07 35.7 545.0 
75+ 118 876.8 0.05 43.8 920.6 

Totalt 180 2015.2  136.1 2151.3 
Kvinnor      

0-24      
25-34 0 1.6 0.7 1.1 2.7 
35-44 0 13.5 0.7 9.4 22.9 
45-54 1 44.6 0.33 14.7 59.3 
55-64 5 136.3 0.33 45.0 181.3 
65-74 18 286.9 0.15 43.0 329.9 
75+ 135 1202.0 0.1 120.2 1322.2 

Totalt 160 1684.8  233.4 1918.3 
Summa 339 3700  370 4070 
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7. Fysisk inaktivitet; brist på "aktiv transport" 
 
7.1  Fysisk inaktivitet och hälsa 
 
Begreppet ”aktiv transport” har använts för att beskriva transportmedel som 
ger mer motion (fysisk aktivitet) än transport med privata motorfordon. I 
begreppet inbegrips, framför allt, att gå och cykla, men det kan också inklu-
dera att använda allmänna transportmedel, eftersom resor med kollektiv-
trafik (buss, tåg, tunnelbana eller fartyg) nästan alltid kräver en signifikant 
sträcka av gång eller cykling som en del av resan. Aktiv transport bidrar till 
den dagliga fysiska aktiviteten och är en mycket viktig faktor i förebygg-
andet av övervikt och därmed sammanhängande sjukdomar (Koplan och 
Dietz, 1999).  Personer som inte är tillräckligt fysiskt aktiva har en fördubb-
lad risk för en dödlig hjärtattack i jämförelse med de som är aktiva (Berlin 
och Colditz, 1990), och ett dosrespons förhållande mellan mängden fysisk 
aktivitet och hälsoeffekter har rapporterats (Oja, 2001). En nyligen publi-
cerad svensk studie (Orsini m.fl. 2008) har dokumenterat den roll som re-
gelbunden motion spelar i förebyggandet av cancer. Fysisk aktivitet före-
bygger sjuklighet och dödlighet i ett stort antal sjukdomar och hälsoproblem 
(UKDOH, 2004; Schäfer-Elinder och Faskunger, 2006) (Tabell 25).  
Orsaksandelarna (”attributable risk”) för fysisk inaktivitet för dessa sjuk-
domar är stora: t ex, ischaemisk hjärtsjukdom (orsaksandel 22 %), stroke 
(13 %), bröst kancer (11 %), kolon/rektum kancer (17 %), diabetes (15 %) 
(WHO, 2002). 
 
Tabell 25.  Sjukdomar och hälsoproblem som har samband med brist 
på fysisk aktivitet  
(Schäfer-Elinder och Faskunger, 2006) 
 
Sjukdom/hälsoproblem Sannolik mekanism för positiv effekt av 

fysisk aktivitet 
Hjärtkärlsjukdom Ökad slagvolym i hjärtat, ökad maximal 

syreupptagning, etc. 
Stroke Minskat blodtryck, ökad fibrinolys, minskad 

blodplättsaggregation 
Högt blodtryck Ökad total blodvolym 
Hög halt av blodfetter Minskad halt av blodfetter 
Risk för blodproppar Ökad fibrinolys, minskad 

blodplättsaggregation 
Lungsjukdomar Ökad lungkapacitet 
Fetma, övervikt Minskad fettvävsmassa och bukfettsmassa 
Typ-2-diabetes Ökat upptag av glykos i muskler 
Benskörhet, fallrisk, 
benbrott, artros, ryggont 

Ökad muskelkraft och bindvävsstyrka, bättre 
koordination och balans, snabbare 
reaktionsförmåga 

Mental hälsa Ökad självkänsla och sociala kontakter 
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Cancer Balans i hormonsystemet (bröstcancer), ökad 
peristaltik (tjocktarm) 

Låg arbetsförmåga Ökad uthållighet, muskelkraft och 
rörelseförmåga 

 
Daglig motion kan naturligtvis åstadkommas på andra sätt än via aktiv 
transport, men för många människor är det mest naturligt eller enklast att 
kombinera det dagliga resandet med motion. En studie i USA (Frank m.fl. 
2004) av mer än 10000 personer analyserade sambandet mellan daglig 
motion och fetma (BMI högre än 30).  Varje extra kilometer som en person 
promenerade per dag minskade risken för fetma med 4,8 procent, och varje 
extra timme som en person körde bil per dag ökade risken för fetma med 6 
procent.     
 
Under senare år har den ökande prevalensen av övervikt och fetma upp-
märksammats som ett väsentligt globalt folkhälsoproblem. Den ökande 
andelen bil- och motorcykelresor för persontransporter och minskad ”aktiv 
transport” har setts som en viktig faktor i nutidens ”obesogena miljö” 
(Egger och Swinburn, 1997). Världshälsoorganisationen (WHO) har 
utvecklat en global strategi för att minska övervikt och följdsjukdomar via 
god diet, fysisk aktivitet och andra åtgärder (WHO, 2006c). Statens Folk-
hälsoinstitut och Livsmedelsverket har för Sverige utvecklat ett underlag för 
en nationell handlingsplan (FHI och SLV, 2005). För vårt projekt har ana-
lyser av effekten av daglig gång och cykling varit av speciellt intresse.  
WHOs Europakontor har nyligen sammanställt informationen om hälso-
nyttan av sådan aktiv transport som underlag för ekonomisk analys av 
transportpolitik (en del av det s.k. HEAT-programmet: Health Economic 
Assessment Tools) (Cavill m.fl. 2007).  Rapporter med ett ekonomiskt 
perspektiv på hälsonyttan av cykling har också publicerats av Naturvårds-
verket (SNV, 2005) och Saelensminde (2004).  Det skall påpekas att ökat 
cyklande kan leda till ökat antal olycksskador, vilka också beror på tillgång 
till säkra cykelbanor, etc. (detta ingår inte i våra beräkningar).   
 
Rapporten av Cavill m.fl. (2007) (sammanställd för WHO) refererar till ett 
stort antal studier som redovisat samband mellan flera olika typer av hälso-
effekter och aktiv transport. Vissa studier har visat en minskad sammanlagd 
dödlighet i all dödsorsaker bland personer med hög nivå av daglig fysisk 
aktivitet via gång eller cykling (t. ex. Andersen m.fl. 2000). Andra studier 
har visat en positiv effekt, som kan kvantifieras, på hjärtsjukdomar, stroke, 
vissa typer av kancer (kolon och bröst), typ-2-diabetes och mental hälsa.  
Ökad fysisk aktivitet ger förbättringar både vad beträffar mortalitet och 
morbiditet, men effekter på morbiditet sker snabbare. Trots detta anser 
Cavill m.fl. (2007) att den kvantitativa informationen om morbiditets-
förbättringar inte är tillräcklig ännu för användning inom HKB och eko-
nomisk analys av hälsoeffekter i relation till gång och cykling. Cavills 
rapport är en produkt från samarbetet inom THE PEP (2006) och har 
använts för att sammanfatta metodrådgivningen för HKB av vägtrafik  
och fysisk inaktivitet (WHO, 2008a, b). 
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Den rekommenderade mängden fysisk aktivitet för att få positiva hälso-
effekter (Schäfer-Elinder och Faskunger, 2006) är olika för vuxna och barn.  
För vuxna behövs minst 30 minuter måttlig fysisk aktivitet per dag, eller 
minst 30 minuter intensiv fysisk aktivitet tre gånger per vecka. För barn och 
unga behövs minst 60 minuter per dag. I fysisk aktivitet ingår de dagliga 
aktiviteterna att gå, bära och lyfta, aktiv transport, aktivitet på arbetet och 
fritiden, samt motion och idrottsträning.  För äldre personer är det viktigt att 
fortsätta med fysisk aktivitet anpassad till deras förmåga.  Det skall också 
understrykas att de största relativa hälsovinsterna uppstår för personer som 
ökar sin fysiska aktivitet från en låg aktivitetsnivå (Schäfer-Elinder och 
Faskunger, 2006).  
 
7.2  Exponering; fysisk inaktivitet 
 
I denna del av vår HKB analyserar vi hälsoeffekten av brist på fysisk ak-
tivitet med antagandet att exponering representeras av dagligt bilåkande som 
skulle kunna ersättas av aktiv transport med de hälsovinster som detta skulle 
kunna ge.  Vi begränsar beräkningen till dagliga resor till och från arbetet, 
skolan eller annan undervisning.  Enligt resvaneundersökningen RES 
(SIKA, 2002) är 49 % av alla resor de som görs till eller från arbete eller 
skola.  Av dessa resor görs 61 % med bil. Sålunda görs 30 % (0,49 x 0,61) 
av alla arbets- eller skolresor med bil.  En uppdatering av RES under 2007 
ger mycket liknande resultat (SIKA, 2007c). Av alla ”huvudresor” under 
studiedagen åkte 57 % av män och 49 % av kvinnor bil. Nästan alla andra 
”huvudresor” var gång, cykling eller kollektivtrafik (SIKA, 2007c).  Arbets- 
och skolresor dominerar ”huvudresorna” och deras längd är i medeltal 13-15 
km i större städer, 19-20 km i förorter och 17 km i glesbygd.  I storstäder 
och förorter åker redan 32 % kollektivt till jobbet eller skolan, medan i 
andra städer enbart 9 % åker kollektivt. Delresor i form av gång, cykling 
eller kollektivtrafik bidrar till den fysiska aktiviteten.  (notera att olika RES-
studier ger något olika resultat). 
 
För att beräkna antalet personer exponerade för ”brist på daglig fysisk akti-
vitet relaterat till arbets- eller studiependling” kan vi använda siffrorna i 
RES över personer som pendlar. Av 13,4 miljoner huvudresor per dag var 
det 6,4 miljoner arbets-, tjänste- och skolresor (SIKA, 2007c). Eftersom 
varje enkelresa räknas betyder detta att 3,2 miljoner personer reste till jobb 
eller skola dagligen (oklart hur man skall tolka vardagar och helger).  Base-
rat på Sveriges sysselsättningsgrad (andelen sysselsatta i åldern 15-64 år av 
totala befolkningen i samma ålder), vilken var 73 % år 2001 (SCB, 2008), 
blir antalet sysselsatta 3,9 miljoner.  Till detta antal skall adderas antalet 
studenter i åldersgruppen, cirka 530 000 (SCB, 2008), vilket ger en total 
siffra för de som kan tänkas pendla till jobb eller skola om 4,4 miljoner.  
Skillnaden mellan 3,2 och 4,4 miljoner kan bero på att lördagar och  
söndagar inte räknats bort i reseberäkningen (5/7 av 4,4 = 3,14) eller på att 
vissa personer inte behöver resa till jobbet (kanske jobbar i hemmet?), etc. 
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Av de 3,2 miljoner som reste till jobb eller skola, använde 1,6 miljoner bil 
som färdmedel (SIKA, 2007c), vilket utgör 30 % av befolkningen i ålders-
gruppen 15-64 år (5,44 miljoner). Detta råkar vara samma procentandel som 
andelen bilresor av alla arbets- eller skolresor. 
 
Det är troligt att för många som bor på landsbygden och i tätorternas utkan-
ter är det inte praktiskt att gå eller cykla till jobb eller skola. För vår beräk-
ning förutsatte vi därför att 2/3 av befolkningen kan anses vara exponerade 
om de reser till och från arbete eller skola med bil. Huruvida bilresor kan 
ersättas med gång, cykling eller kollektivtrafik beror på ett antal faktorer, 
inklusive resans längd. En EU rapport påpekar att 50 % av arbetsresor är 
kortare än 6 km (WHO, 2008a).   
 
Med hjälp av SIKA, Östersund, (L Abramovski) gjordes några nya beräk-
ningar från RES som inte förekommer i RES-publikationerna. Vi jämförde 
reslängd och transportmedel för huvudresor (både tätort och landsbygd).   
För alla huvudresor till fots var 60 % kortare än 1 km, 20 % mellan 1 och 2 
km, och 10 % mellan 2 och 3 km (bara 10 % var längre än 3 km). Huvud-
resor med cykel var längre: 38 % längre än 3 km och 20 % mellan 3 och 5 
km. Motsvarande siffror för bilresor var: 85 % längre än 3 km, 12 % mellan 
3 och 5 km, och 73 % längre än 5 km. Räknar man i stället procent-
andelarna av resor med olika längd blir det: 60 % av huvudresor kortare än 
1 km var till fots, och 15 % med bil.  För huvudresor mellan 1 och 2 km 
gjordes 24 % till fots, 35 % med cykel och 41 % med bil.  Med ytterligare 
ökande reslängd blir bilandelen progressivt högre. Man skulle kunna utgå 
från att bilresor kortare än 5 km (27 % av bilresorna) skulle kunna ersättas 
med ”aktiv transport”, men detta tar inte hänsyn till möjligheten att använda 
kollektiv-trafik, vilket kan göra även mycket längre bilresor ersättningsbara.  
Dessutom är naturligtvis valet av gång och cykling för resor till och från 
arbete/skola väderberoende. 
 
Vi har inte gjort en detaljanalys av vilken andel av de nuvarande arbets- och 
skolresorna med bil som kan ersättas med ”aktiv transport”.  Alla bilresor 
kan inte ersättas, och RES-undersökningen kan behöva kompletteras med en 
del nya frågor för att göra en meningsfull analys.  Ett alternativ till bilresa är 
också att inte resa alls, utan att jobba hemifrån på distans i stället, och detta 
ger inget bidrag till fysisk aktivitet via ”aktiv transport”.  Vår utgångspunkt 
inför Vägverkets seminarium i juni, 2008, var att en viss andel av bilresorna 
kunde ersättas av ”aktiv transport”. Under seminariet framfördes åsikten att 
alla bilresor till och från arbete/skola skulle ingå i analysen av fysisk inak-
tivitet. Vi valde att beräkna möjligheten för ”aktiv transport” som ersättning 
för alla sådana resor i en begränsad del av befolkningen (2/3). Vid semina-
riet (3 juni) blev vi medvetna om forskning om alternativ till bilresande som 
utförts vid Göteborgs Universitet (t.ex. Jakobsson, 2004; Loukopolous m.fl. 
2006), men vi har inte haft möjlighet ännu att använda dessa studier i vår 
analys. 
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Vi förutsatte att dagliga resor till och från arbete/skola inom åldersgrupp-
erna 15 till 64 år är mest relevanta för vår beräkning. Den del av befolk-
ningen i dessa åldersgrupper som exponeras för brist på aktiv transport kan 
därför beräknas som (andelen bilpendlare) x (andel som kan tänkas växla till 
”aktiv transport”)  =  0,3 x 2/3 = 0,20 eller 20 % av antalet personer i varje 
grupp.  När en bättre uppskattning av denna typ av exponering blir tillgäng-
lig kan man lätt modifiera kalkylen. Det skall också påpekas att olika 
personer har olika exponeringsnivå för fysisk inaktivitet, vilket påverkar 
hälsoutfallet. Vissa personer motionerar eller tränar regelbundet och 
bilåkandet kan då ha begränsad betydelse.   
 
 
7.3  Riskkoefficienter; fysisk inaktivitet 
 
En rapport från Köpenhamn kombinerade data från tre långtidsstudier av 
sammanlagt 28 000 personer (Andersen m.fl. 2000) och fann signifikant 
lägre mortalitet bland personer med hög nivå av fysisk aktivitet.  Bland de 
som reguljärt cyklade till arbetet jämfört med de som körde bil till arbetet 
var mortaliteten (alla dödsorsaker) 28 % lägre (efter statistisk kontroll av ett 
stort antal konfounders), vilket motsvarar en relativ risk om 0,72 (95 % 
konfidensintervall, 0,57 - 0,91). De potentiella konfounders man kontroll-
erade för var: ålder, kön, utbildningsnivå, fysisk aktivitet på fritiden, rök- 
vanor, BMI (bodymassindex), blodfettsnivå och blodtrycksnivå. Cyklisterna 
cyklade i medeltal 3 timmar per vecka.  Med något mer begränsad statistisk 
kontroll blev relativa risken 0,70. 
 
Andra studier har gett stöd för dessa stora positiva effekter på hälsan av 
aktiv transport. Till exempel, en studie av incidensen av hjärtattack i 
Skellefteå (Wennberg m.fl. 2004, 2006), som visade att bilpendling till 
jobbet gav en relativ risk om 1,74 (95 procent konfidensintervall, 1,20 - 
2,52) jämfört med de som gick, cyklade eller tog bussen till jobbet (relativ 
risk för dessa personer är 0,57 jämfört med bilisterna).  En studie av kvin-
nor i Kina har funnit liknande resultat (Matthews m fl. 2007).  
 
En mycket omfattande studie av dödlighet bland 83034 personer i åldrarna 
45-74 år i Japan (Inoue m.fl. 2008) har nyligen rapporterat resultat som är 
slående lika de från Köpenhamn.  Den relativa risken för alla dödsorsaker 
var 0,73 – 0,82 för män och 0,61 – 0,75 för kvinnor i tre olika grupper av 
förhöjd nivå av fysisk aktivitet jämfört med de som var minst fysiskt aktiva.  
 
I WHOs metodrapport för beräkning av hälsovinster med gång och cykling 
rekommenderas användning av det relativa riskvärdet 0,70 från Andersen 
m.fl. (2000) som riskkoefficient, vilket motsvarar en relativ risk av 1,43 för 
bilister över cyklister (Cavill m.fl. 2007).  Vi har använt dessa riskkoeffici-
enter i våra beräkningar. Det skall påpekas att dessa relativa risker gäller för 
alla åldersgrupper bland vuxna och äldre.  Vår beräkning begränsades till 
åldersintervallet 15-64, vilket säkerligen underskattar effekterna. 
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7.4.  Beräkning av hälsokonsekvenser; fysisk inaktivitet 
 
För dödsfall inkluderar vi här alla dödsorsaker, i enlighet med studien i 
Köpenhamn. Beräkningen gäller personer boende i tätort, vilka möjligen 
skulle kunna använda ”aktiv transport” för att pendla till jobb eller skola/-
universitet. Därför inkluderas bara personer mellan 15 och 64 år. Expone-
ring förutsätts förekomma i 2/3 av de som dagligen pendlar (49 %) med bil 
(61 %).  Den exponerade gruppen blir 20 % (= 0,49 x 0,61 x 2/3) av hela 
befolkningen i åldersgrupperna 15 – 64 år. 
 
Beräkningsformeln för varje ålders- och könsgrupp är:  
D = Bc x Mc x (1 – 0,7) x (0,3 x 2/3) 
 
D = antalet dödsfall 
Bc = antalet personer i befolkningsgruppen 
Mc = total mortalitetsrat för befolkningsgruppen 
 
7.5.  Osäkerhet och felmarginaler; fysisk inaktivitet 
 
Beräkningen av det antal personer som exponeras för bilpendling till och 
från jobb eller skola är grov men baserad på resvaneundersökningar. 
Osäkerheten i uppskattningen av exponering har inte uppskattats. 
Riskkoefficienten 0,70 har en felmarginal mellan 0,55 och 0,89, vilket 
betyder att de verkliga antalet extra dödsfall kan ligga mellan 79 och 127 
procent av de beräknade resultatet.   
 
7.6.  Sammanfattning av metodik; fysisk inaktivitet 
 
1. Fysisk inaktivitet ökar risken för övervikt och fetma och ett antal olika 
sjukdomar. Ett sätt att få daglig fysisk aktivitet är att pendla till jobb eller 
skola via aktiv transport, gång, cykling eller en kombination av dessa med 
kollektivtrafik. Studier i Köpenhamn har visat en minskad total dödligheten 
bland personer som cyklar dagligen. Vi valde att använda den studien som 
bas för att bestämma riskkoefficienten, vilket överensstämmer med nyligen 
publicerade rekommendationer från WHO. 
 
2. Resvanestudier i Sverige har visat att 30 procent av befolkningen i åldern 
15-64 år dagligen åker bil till eller från arbete eller skola. Vi uppskattade att 
2/3 av den del av befolkningen som arbets- eller skolpendlar med bil skulle 
teoretiskt sett kunna övergå till pendling med aktiv transport.  Följaktligen 
kan det uppskattas att 20 % av befolkningen i åldern 15-64 år (0,3 x 2/3) 
skulle kunna använda ”aktiv transport” i stället för bil.  Denna grupp anser 
vi vara den exponerade gruppen för fysisk inaktivitet relaterad till vägtran-
sporter. 
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3. Vi använde riskkoefficenten 0,70 för aktiv transport jämfört med bilpend-
ling i enlighet med studien i Köpenhamn och rekommendationer från WHO. 
 
4. Felmarginalen baserad på konfidensintervallet för riskkoefficienten är 79 
- 127 procent av det beräknade resultatet. 
   
5. DALY-beräkning utfördes på liknande sätt som den för luftföroreningar, 
men med användande av alla icke-överförbara sjukdomar (non-communi-
cable diseases, NCD) som beräkningsbas för YLD. 
 
 
7.7.  Hälsokonsekvenser av fysisk inaktivitet 
 
Dessa effekter (Tabell 26) förutsätts inträffa inom åldersgupperna 15 – 64 
år, eftersom de har den högsta andelen med dagliga pendelresor till arbete 
eller skola/universitet.  I dödsfallen ingår alla dödsorsaker, i enlighet med 
den danska studien.  Sjukhusvård och sjukersättningar är enbart beräknade 
för diabetesfall och hjärtkärlsjukdomar, som exempel på hur resultaten kan 
bli för en diagnostyp.  Flera andra diagnoser kommer också att påverkas 
signifikativt av fysisk inaktivitet, men vi har inte kvantifierat utfallet i detalj. 
Antalet vårdtillfällen i hjärtkärlsjukdomar (H) skulle gälla om samma rela-
tiva ökning av sjukligheten på grund av fysisk inaktivitet förekommer som 
för diabetes, baserat på kvoten av totalantalet vårdtillfällen mellan H och D, 
H/D = 9,8 för män och 7,5 för kvinnor.  Uppföljningsberäkningar med  
kompletterad metodik skulle kunna addera andra diagnoser till totaleffekten.  
 
Tabell 27 visar sjukdomsbördan i DALY.  Denna tabell är inte påverkad av 
problemet med diabetes som enda diagnos. Här ingår alla icke-överförbara 
sjukdomar (NCD). Det skall noteras att i denna beräkning motsvarar varje 
dödsfall 30 år av förlorade levnadsår (YLL) och 23 år av förlorade hälso-
samma levnadsår. Siffrorna är höga jämfört med de andra hälsoriskerna 
eftersom yngre personer inkluderats i beräkningen och ett brett spektrum  
av sjukdomar ingår.   
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Tabell 26.  Effekter av fysisk inaktivitet 
(notera att WHO anser att för närvarande kan enbart dödsfall beräknas) 

Ålders-
grupper Befolkning Dödsfall Sjukhus, vård-

tillfällen* 
Sjukhus, 

vårddagar* 
Sjuk-

ersättningar*
Män      

0-1 46989     
1 to 4 187574     

5 to 14 599375     
15-24 527111 18 28 128 0 
25-34 616460 25 25 100 0 
35-44 626185 46 38 184 1 
45-54 615431 115 69 410 2 
55-64 530549 244 93 629 6 
65-74 345463     
75+ 305543     

Totalt 4400680 449 (2479)**  (253)* (1826)* (8)* 
Kvinnor      

0-1 44195     
1 to 4 178052     

5 to 14 569357     
15-24 502901 6 29 126 0 
25-34 593553 10 21 116 0 
35-44 599307 23 23 103 1 
45-54 602004 77 37 211 2 
55-64 525537 152 51 368 3 
65-74 394079     
75+ 486462     

Totalt 4495447 267 (3112)**  (162)* (1227)* (6)* 
Summa 8896127 716 (5591)**  (415)* (3053)* (15)* 

* enbart diabetes, ** hjärtkärlsjukdomar  
 
Tabell 27.  DALY-beräkning för fysisk inaktivitet relaterad till vägtrafik 

Ålders-
grupper Dödsfall YLL (0,0) YLD/YLL YLD (0,0) DALY (0,0) 

Män      
0 to 14      
15-24 18 1088.4 1.2 1349.7 2438.1 
25-34 25 1271.9 1.2 1577.2 2849.1 
35-44 46 1884.4 1.2 2336.7 4221.2 
45-54 115 3575.1 0.4 1358.5 4933.7 
55-64 244 5355.2 0.4 2035.0 7390.2 
65-74      
75+      

Totalt 449 13175.2  8657.1 21832.3 
Kvinnor      
0 to 14      
15-24 6 372.1 1.9 714.4 1086.4 
25-34 10 514.5 1.9 987.8 1502.3 
35-44 23 1016.2 1.9 1951.0 2967.2 
45-54 77 2609.2 0.6 1669.9 4279.2 
55-64 152 3778.6 0.6 2418.3 6196.8 
65-74      
75+      

Totalt 267 8290.5  7741.4 16031.9 
Summa 716 21466  16399 37864 
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8. Globala klimatförändringen 
 
8.1  Klimat och hälsa 
 
Den senaste internationella utvärderingen av klimatförändringen, dess 
orsaker och effekter (IPCC, 2007) har dragit slutsatsen att växthusgaser från 
mänskliga aktiviteter är en betydande orsak till den klimatförändring som 
pågår. I de flesta länder, inklusive Sverige, kommer en signifikant andel av 
växthusgasutsläppen från vägtrafik i form av utsläpp av koldioxid (CO2) 
från förbränningsmotorer i motorfordon.  För att förebygga att den globala 
klimatförändringen ytterligare förvärras måste utsläppen av växthusgaser 
reduceras signifikant, och vägtransporter måste ingå i åtgärdspaketen.  
 
Den globala klimatförändringen innebär primärt att jordens medel-
temperatur ökar. Ökningen kan bli mellan 1,5 och 5,4 °C (förväntad medel-
ökning 3,0 °C) fram till år 2100 (IPCC, 2007) beroende på vilka åtgärder 
som vidtas under de kommande åren för att begränsa växthusgasutsläppen.  
Temperaturökningen blir inte lika stor vid alla platser på jorden. Nord-
kalotten, Grönland och Antarktis kan få de största ökningarna vilket leder 
till att ismassorna där smälter och havsvattenytan över hela jorden ökar.  
Ökningen av vattenståndet kommer att leda till att bebodda områden 
belägna nära kusten och nära havsytans nivå blir översvämmade tidvis och 
obeboeliga om inte stora insatser görs för att bygga skyddsvallar. Det senare 
kan vara realistisk för länder som Nederländerna, där skyddsvallar redan nu 
skyddar mot översvämningar och där landets relativa rikedom gör att man 
kan investera i fler och högre skyddsvallar. I låginkomstländer med långa 
kustremsor (till exempel Bangladesh) kommer det inte att bli möjligt att 
skydda folks nuvarande boendeområden och miljontals människor tvingas 
uthärda översvämningar och dessas hälsorisker och till slut flytta till högre 
belägna områden med ökad fattigdom som följd. Avsmältningen av 
inlandsisar och glaciärer (t ex. i Himalaya och Anderna) kommer att 
medföra en annan hälsorisk. Då isen smält helt kommer vattenflödet i vissa 
floder att helt avstanna under den torra delen av året. Resultatet blir akut 
dricksvattenbrist för befolkningar nedströms, vilka är beroende av dessa 
flodvattenkällor. 
 
De bebodda områden runt jorden (till skillnad från polarområdena) som 
förväntas få de högsta temperaturökningarna är huvudsakligen inlands-
områden inom de stora kontinenterna (Figur 6) med en ökning 1 – 2 °C  
fram till 2020-29 och 3 – 5 °C fram till 2090-99.  I tättbefolkade tropiska 
områden inom Latinamerika, Afrika, Indien och Sydöstasien går de maxi-
mala temperaturerna under den varmaste delen av året redan upp till över 
 40 °C. Ytterligare 3 – 5 °C kommer att göra dagliga livet och arbetslivet  
(t ex. utomhus i jordbruk och byggnadsarbete) mycket svårt att uthärda 
under de hetaste perioderna. Flera miljarder människor kommer att drab-bas 
och luftkonditionering är inte möjlig för utomhusaktiviteter. Inomhus 
hjälper luftkonditionering men driftskostnaderna kan vara höga och bli för 
kostsamma för stora delar av befolkningen både för bostäder och arbets-
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platser. Dessutom bidrar energiförbrukningen i luftkonditionering till de 
växthusgaser som orsakar uppvärmningen av jorden. Alternativa metoder att 
skapa ett drägligt inomhusklimat är därför av stor vikt, inklusive arkitektur/-
design som skapar naturlig ventilation och byggnadsmaterial som isolerar 
mot uppvärmning av inomhusluften.   
 
Den ökande temperaturen vid jordytan förväntas leda till en ökad mängd 
fuktighet i luften och ökat regnande i många områden, medan i andra om-
råden det blir torrare (IPCC, 2007). Dessutom kan antalet orkaner, tyfoner 
och hurrikaner öka och vindhastigheterna i dessa bli högre. Dessa klimat-
förändringar kan leda till ett stort antal dödade och skadade i extrema  
vädersituationer, översvämningar och torka, ökat antal infektionssjukdomar 
och vektorburna sjukdomar, samt brist på mat på grund av missväxt. De 
ökande temperaturerna kombinerat med hög luftfuktighet leder också till 
dödsfall under värmeböljor, speciellt bland äldre personer och små barn och 
svårigheter att utföra fysiskt och mentalt arbete på grund av hettan (IPCC, 
2007). Figur 7 sammanfattar de olika hälsoeffekterna och de orsakssamband 
som ligger bakom effekterna.   
 
Figur 6. Förväntad ökning av årsmedeltemperaturen vid olika platser 
på jorden enligt tre olika utvecklingsscenarior (källa: IPCC, 2007) 
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Figur 7.  Hälsoeffekter av global klimatförändring (källa: McMichael  
m.fl. 2003, och Patz m.fl. 2000; svensk översättning i Kjellström m.fl. 2005) 
 

Vi begränsar vår analys till de hälsoeffekter som beräknats för år 2000  
baserat på dokumentation av påverkan på hälsa som redan dokumenterats 
(McMichael m.fl. 2004). Denna utgångspunkt är konservativ och troligen en 
signifikant underskattning av vad som kan komma att ske globalt. Vi räknar 
fram hur stort bidraget från svensk vägtrafiks växthusgaser kan vara och 
uppdaterar hälsoeffektsberäkningen till 2080, vilket är det år då de barn 
 som fötts i Sverige år 2000 uppnår sin medellivslängd.   
 
En utvärdering av hälsoeffekter i Sverige (Lindgren m.fl. 2007) har nyligen 
utförts för Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU, 2007). De olika typer-
na av hälsoeffekter (Figur 7) diskuteras med tillägg av hälsoproblem av spe-
ciellt intresse för Sverige: t.ex. pollenallergier, algblomning, badvatten- 
kvalitet och effekter på djur. Den första studien som visade förändringar i 
hälsotillståndet i Sverige, troligen orsakat av de klimatförändringar som 
redan inträffat, gällde en förflyttning norrut av fästingar och de infektioner 
de sprider (Lindgren m.fl. 2000). Nyligen har en kvantitativ analys av 
effekten av värmeböljor visat klara samband mellan mortalitet och köld eller 
hetta i Stockholm (Rocklöv och Forsberg, 2007). Riskökningen per grad 
uppvärmning under varma perioder är större än riskminskningen per grad 
uppvärmning under kalla perioder, vilket betyder att klimatförändringen kan 
ge ökad dödlighet av hetta även inom Sverige.   
Emellertid, hälsokonsekvenserna i Sverige kan dämpas via de resurser lan-
det har för riktade åtgärder och anspassningsstrategier. De konsekvenser 
som utvärderingen (Lindgren m.fl. 2007) poängterar är: 
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- hälsoeffekter av hetta under värmeböljor (1,2 % ökning av daglig 
dödlighet per °C under värmeböljor)  

- färre dödsfall beroende på köldknäppar under vintern 
- effekter av hetta på husdjur, kor och hästar under värmeböljor 
- begränsade ändringar av ozonhalten i luften (troligen ingen ökad 

hälsopåverkan) 
- möjligen större utbredning av träd med allergent pollen 
- ökad luftfuktighet inomhus p.g.a. högre utomhustemperatur, vilket 

kan leda till ökad exponering för allergent mögel och kvalster 
- ökad risk för skador av extrema oväder 
- ökad risk för vattenburna sjukdomar via förorening av dricksvatten 

och försämrat badvatten 
- ökad risk för livsmedelsburna infektioner p.g.a. ökad temperatur 
- nya smittspridningsmönster och större utbredning av vektorburna 

sjukdomar (t.ex. Borrelia och fästingburen encephalit, TBE). 
 
Ingen samlad kvantifiering av hälsoeffekterna i Sverige vid olika tempera-
turhöjning eller andra klimatförändringar gjordes av Lindgren m.fl. (2007).  
Slutsatsen var att, i relation till den ”normala” folkhälsonivån i Sverige, 
relativt begränsade hälsokonsekvenser kan förväntas inom landet. Vår 
beräkning av hälsoeffekterna av Sveriges bidrag till den globala klimat-
förändringen inkluderar därför bara effekter i andra länder. 
 
8.2  Exponering; vägtrafikens växthusgaser 
 
I vår beräkning av hälsoeffekterna av växthusgaserna från vägtrafik i 
Sverige utgår vi från de utsläpp av växthusgaser som Sverige bidragit med 
mellan 1992 och 2003, Enligt Naturvårdsverkets rapportering av utsläpp av 
växthusgaser i Sverige (SNV, 2008) var de årliga utsläppen totalt under 
perioden 1990 till 2006 mycket nära 70 miljoner ton CO2-ekvivalenter 
(SNV, 2008).  De totala globala utsläppen år 1990 var cirka 40 000 miljoner 
ton och år 2004 var de 50 000 miljoner ton (IPCC, 2007).  (se också ny figur 
7A).  Sveriges årliga utsläpp av 70 miljoner ton motsvarar 0,15 % av medel-
värdet av de globala årliga utsläppen (45 000 miljoner ton) under denna 
tidsperiod. 
 
Emellertid, klimatförändringen hittills och under en tid framöver har huvud-
sakligen drivits på av växthusgasutsläpp från industriländerna. Dessa länder 
har bidragit med 76 % av de kumulativa utsläppen mellan 1850 och 2002 
(WRI, 2005). Dessutom är en viss basnivå av växthusgasutsläpp (liknande 
nivå som i många utvecklingsländer) inte skadlig för det globala klimatet.  
Enligt Oxfam (2007) har de totala växthusgasutsläppen från industriländer 
under perioden 1992 – 2003 varit 136 miljarder ton CO2-ekvivalenter. De 
ackumulerade utsläppen av växthusgaser från dessa länder har gett det 
viktigaste bidraget till den pågående globala klimatförändringen och  
kommer att fortsätta att dominera under decennier, även om växthusgaser 
från länder som Kina, Indien, och Brasilien snabbt ökar. Det är den 
marginella ökningen, mest härledd från industriländers energikonsumtion, 
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som påverkat klimatet. De effekter vi beräknar är också marginaleffekter. 
Därför använder vi Sveriges andel av utsläppen från industriländer som vår 
beräkningsbas. 
 
Tabell 28.  Den svenska vägtransportsektorns andel ( % ) av Sveriges 
utsläpp av koldioxid. I totalsumman ingår sjöfartens och flygets 
bunkring av bränsle i Sverige. (Baserat på Sveriges Kyotorapportering). 
 

Vägtransporternas 
andel av totala CO2 

    Kommentarer 
 

1995 30% gamla data 
2004 32% gamla data 
2005 33% från rapporteringen januari 2007 

 
Det svenska bidraget mellan 1992 och 2003 var cirka 700 miljoner ton 
(Oxfam, 2007), eller 0,5 procent av utsläppen från industriländer. Enligt 
Sveriges Kyotorapportering (SNV referens) var bidraget från vägtransport-
sektorn 33 % av de totala växthusgasutsläppen (Tabell 28). Siffran kan bli 
något lägre om man tar hänsyn till andra växthusgaser, som metan och lust-
gas, och om bunkeroljan för sjöfart och flygbränslet exkluderas. Från Figur 
8 kan det uppskattas att 29 % av växthusgasutsläppen kommer från inrikes 
transporter, huvudsakligen vägtrafik. För att inte överdriva andelen använde 
vi siffran 25 % 
 
Figur 8.  Figur som visar bidraget från Transporter (20/70 = 29 % från 
trafik) 
  (SNV, 2008) 
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Modellanalyser av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 
2001) visade en mer eller mindre linjär ökning av den globala temperaturen 
mellan 2000 och 2100 enligt medeluppskattningen som ger 3 °C varmare år 
2100 (Figur 9). Den senaste uppdateringen av modellberäkningarna för 
framtida klimat (IPCC, 2007) ger också en mer eller mindre linjär tempera-
turuppgång under detta århundrade (Figur 10). I IPCCs rapport användes 
olika beräkningsmodeller för det framtida klimatet och den mittersta kurvan 
i Figur 10 visar den troligast utvecklingen med en medelökning av cirka  
3 °C fram till år 2080. 
 
Vi utgår från att relationen mellan de marginella utsläppen från industri-
länder och nivån av klimatförändring varit och fortsätter att vara linjär, så  
att varje tillägg av atmosfärens växthusgasnivå gett en motsvarande ökning 
av klimatförändringen (mätt som temperaturökning). Vi förutsätter också att 
storleken av den globala hälsoeffekten av klimatförändringen är linjärt rela-
terad till klimatförändringens nivå.   
 
Figur 9.  Tidstrend för jordens medeltemperatur sedan 1860 och 
prognos för de kommande 100 åren baserat på uppskattningar av 
IPCC (2001) (McMichael m.fl. 2003; svensk översättning i Kjellström 
 m.fl. 2005). 
 

 
 
 
Med dessa utgångspunkter kan relationen mellan utsläppen av växthusgaser 
från Sveriges vägtransporter och de globala hälsoeffekterna beräknas. Om 
de linjära förhållandena gäller kommer därför de svenska vägtransporternas 
växthusgaser att bidra med cirka 0,13 % (eller 25 % av 0,5 %) av de globala 
hälsoeffekterna (baserat på industriländernas växthusgasutsläpp; använder 
man i stället andelen av de totala globala utsläppen blir siffran i stället cirka 
0,07 %).   
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Under 1990-talet ökade jordens medeltemperatur med 0,3 °C (McMichael  
m.fl. 2004) och den fortsatta uppvärmningen till 2080 kan bli mellan 5 och 
10 gånger så stor beroende på vilken del av jorden som avses. Vi kommer 
att använda den uppdelning i regioner som WHO använt för analyser av 
sjukdomsbörda och McMichael m.fl. (2004) använde för att beräkna sjuk-
domsbördan i relation till global klimatförändring. 
 
Figur 10. Nya prognoser av tidstrender för globala uppvärmningen 
baserat på olika åtgärdsprogram för att stabilisera CO2-utsläppen 
(IPCC, 2007). 
 

 
 
8.3  Riskkoefficienter; klimatförändring 
 
För klimatförändringens effekter utnyttjar vi de detaljerade beräkningar som 
gjorts av McMichael m.fl. (2004) fram till 2030, och gör en linjär extrapole-
ring till 2080. Tabell 29 visar resultaten för den begränsade klimatföränd-
ring som skett mellan 1990 och 2000. De olika regionerna är AFR (Afrika), 
AMR (Nord- och Syd-Amerika), EMR (Mellanöstern), EUR (Europa inklu-
sive hela Ryssland och f.d. sovjetrepubliker), SEAR (Sydöst-Asien) och 
WPR (Öst-Asien och Oceanien inklusive Australien och Nya Zeeland). 
Tilläggskoden A, B, C, D och E anger nivån av hälsoutveckling baserat på 
dödlighetsrisker i de länder som ingår i regionen: A = låg dödlighet, E = 
mycket hög dödlighet, de andra kategorierna i en skala på mellannivå.  År 
2000 hade 166 000 dödsfall inträffat som kunde härledas till global klimat-
förändring. Tabell 16 visar ökningen av dödlighetsrisken i hjärtkärlsjukdom 
(p.g.a. ”värmeslag”) fram till 2030 (McMichael m.fl. 2004) och vår linjära 
extrapolering till 2080. 
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Som framgår av tabellerna uppskattar McMichael m.fl. (2004) att i Europa 
och Amerikas lågdödlighetsländer (de rikaste) samt i hela WPR-regionen 
det inte förekommer någon signifikant ökad dödlighet i hjärtkärlsjukdom på 
grund av global klimatförändring fram till år 2030.  Nya studier av värme-
böljefrekvens och effekter (t ex Rocklöv och Forsberg, 2007) visar att 
dödsfallen i själva verket kan komma att öka i Sverige, men troligen i 
mindre grad än i tropiska länder.  
 
Vår extrapolering innebär att kvoten mellan dödlighetsrisker år 2080 och 
2000 blir 1 (ett) i dessa regioner (Tabell 30) och i vår beräkning bidrar dessa 
regioner inte till slutsiffran. Dessa lågdödlighetsländer drabbas sannolikt 
inte i så svår grad av klimatförändringen som länderna med högre dödlighet.  
Dessutom är de rikare och har större möjlighet att skydda befolkningen från 
klimatriskerna.   
 
Tabell 29.  Antal dödsfall (tusental) i olika WHO-regioner sannolikt 
orsakade av global klimatförändring mellan 1990 och 2000.  (källa: 
McMichael m.fl. 2004). 
 
WHO-
region 

Malnutrition Diarré Malaria Översvämning Hjärt-kärl 
sjukdomar 

Totalt 

AFR-D 8 5 5 0 1 19 
AFR-E 9 8 18 0 1 36 
AMR-A 0 0 0 0 0 0 
AMR-B 0 0 0 1 1 2 
AMR-D 0 1 0 0 0 1 
EMR-B 0 0 3 0 0 3 
EMR-D 9 8 0 1 1 19 
EUR-A 0 0 0 0 0 0 
EUR-B 0 0 0 0 0 0 
EUR-C 0 0 0 0 0 0 
SEAR-
B 0 1 0 0 1 2 
SEAR-
D 52 22 0 0 7 81 
WPR-A 0 0 0 0 0 0 
WPR-B 0 2 1 0 0 3 
    
Summa 

78 47 27 2 12 166 
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De flesta av de beräknade dödsfallen inträffade i länder med de lägsta in-
komsterna och sämsta hälsan (kategorierna D och E): 156 000 eller 94 % av 
totalantalet. 
 
Tabell 30.  Relativa ökningen (%) av dödlighetsrisken i hjärtkärlsjuk-
dom i olika WHO-regioner, sannolikt orsakade av global klimatföränd-
ring mellan 1990 och de olika årtalen. År 2000 till 2030 är baserat på 
McMichael m.fl. (2004). År 2080 är en linjär extrapolering och 2080/ 
2000 anger hur kvoten av dödlighetsrisken har ökat mellan de två 
årtalen.  (förändringar mindre än 0,2 % har inte räknats in i den fortsatta 
analysen) 
 
WHO-
region 2000 2010 2020 2030

Uppskattat 
för 2080 2080/2000 

AFR-D 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 9 
AFR-E 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7 7 
AMR-
A 0 0 0 0 0 1 
AMR-B 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 4 
AMR-
D 0.1 0.1 0.2 0.3 0.7 7 
EMR-B 0 0.1 0.1 0.2 0.4 4 
EMR-D 0 0.1 0.1 0.2 0.4 4 
EUR-A 0 0 0 -0.1 -0.1 1 
EUR-B 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 1 
EUR-C 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 1 
SEAR-
B 0.1 0.2 0.4 0.4 0.9 9 
SEAR-
D 0.1 0.2 0.3 0.4 0.9 9 
WPR-A 0 0 0 -0.1 -0.1 1 
WPR-B 0 0 0 0 0 1 
 
Liknande analys av den potentiella ökningen av dödlighetsriskerna för de 
olika sjukdomarna som ingår i Tabell 29 fram till år 2080, visar att alla 
regioner utom EUR-A (där Sverige ingår) kan räkna med ökad dödlig-
hetsrisk åtminstone för vissa dödsorsaker (Tabell 31). 
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Tabell 31.  Kvoter mellan beräknade dödsrisker år 2080 och 2000 
orsakade av global klimatförändring för olika sjukdomar. 
 
WHO-
region 

Malnutrition Diarré Malaria Översvämning Hjärt-kärl 
sjukdomar 

AFR-D 8 12 1 10 9 
AFR-E 8 12 7 5 7 
AMR-
A 1 1 6 7 1 
AMR-
B 5 1 8 7 4 
AMR-
D 5 5 8 5 7 
EMR-
B 8 1 1 7 4 
EMR-
D 7 7 11 7 4 
EUR-
A 1 1 1 1 1 
EUR-B 1 1 1 12 1 
EUR-
C 1 1 7 7 1 
SEAR-
B 5 1 1 7 9 
SEAR-
D 6 7 1 6 9 
WPR-
A 1 1 7 7 1 
WPR-
B 1 1 7 10 1 
 
Dessa kvoter som beskriver extra dödsrisk, användes för att beräkna den 
ökade dödsrisken år 2080 på grund av global klimatförändring. För att 
beräkna antalet extra dödsfall per år behöver vi också en uppskattning av 
befolkningsökningen i de regioner där effekterna inträffar.   
 
8.4.  Beräkning av hälsokonsekvenser; klimatförändringen 
 
Med nuvarande basdata kunde beräkningen bara inkludera extra dödlighet 
orsakad av klimatförändring i utvecklingsländer. Sjuklighet och effekter av 
hetta på folks välbefinnande har inte beräknats. Exponering och riskkoeffi-
cienter uppskattades som beskrivits ovan. Eftersom hälsokonsekvenserna 
för denna hälsorisk beräknades för framtida effekter under en lång tids-
period, var det nödändigt att justera resultaten för ändringar i befolknings-
storlek och struktur. Enligt FN (2004) förväntas jordens befolkning öka från 
6,1 miljarder år 2000 till 8,9 miljarder år 2050 och därefter nå en platå.  
Exakta befolkningssiffror efter 2050 beräknades inte av FN, eftersom det 
kan bli stora variationer beroende på den sociala och ekonomiska utveck-
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lingen i olika länder och hälsotillståndet i ländernas befolkningar. Större 
delen av befolkningsökningen förväntas inträffa i utvecklingsländer och 
fram till 2050 kan det bli 58 procent ökning i dessa länder. Det förväntas 
också bli en omfördelning från unga till äldre människor i dessa befolk-
ningar. I utvecklingsländerna var år 2000 33 % av befolkningen yngre än  
15 år och 5 % äldre än 65 år.  År 2050 förväntas denna fördelning vara 21 
respektive 14 %, och år 2100 16 respektive 24 % (FN, 2004). Av de sjuk-
domar som redovisas i Tabell 29 utgör Malnutrition, Diarré, Malaria och 
Översvämning störst hot för små barn medan hjärt-kärlsjukdomarna mest 
drabbar äldre personer. 
 
Vi uppskattar att omfördelningen av åldersgrupperna mer eller mindre 
jämnar ut effekten av omfördelning av sjukdomspanoramat från det som 
drabbar barn till det som drabbar äldre. Å andra sidan räknar vi med att 
befolkningen i de drabbade regionerna ökat med 70 procent fram till år 
2080. Global dödlighet baserad på dödsriskernas ökning, kommer därför  
att justeras med faktorn 1,7 för att ta hänsyn till befolkningsökningen. 
 
8.5.  Osäkerhet och felmarginaler; klimatförändringen 
 
Eftersom dessa beräkningar är baserade på klimatmodeller, vilka inte kan 
direkt valideras för framtida värden, är det naturligtvis möjligt att det verk-
liga utfallet av extra dödlighet kommer att avvika signifikant från våra re-
sultat. Avsikten med beräkningen är att få en ungefärlig bild av storleks-
ordningen av de effekter som kan orsakas av Sveriges vägtrafik, så vi påstår 
inte att siffrorna är exakta.  
 
8.6.  Sammanfattning av metodik; klimat och hälsa 
 
1. Den globala klimatförändringen är till stor del orsakad av växthusgas-
utsläpp, av vilka en signifikant andel kommer från motorfordon i vägtrafik.  
De kumulativa utsläppen från industriländer är sannolikt den dominerande 
orsaken till den pågående klimatförändringen. Vi räknade därför att 
Sveriges bidrag till denna förändring var på samma nivå som Sveriges 
bidrag till industriländernas kumulativa utsläpp. 
 
2. Sveriges vägtransporter uppskattas bidra med 0,13 % av de kumulativa 
växthusgasutsläppen från industriländer. Om i stället andelen av de nuva-
rande globala utsläppen per decennium används blir den svenska andelen 
från vägtransporter 0,07 %.  
 
3. Den globala klimatförändringen drabbar olika regioner i världen på olika 
sätt, och de mest utsatta delarna för temperaturhöjning, ökat eller minskat 
regn, och extrema väderförhållanden finns i de tropiska regionerna med 
många utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika. 
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4. En lista av möjliga hälsoeffekter har presenterats av WHO. Vissa av 
dessa effekter kan redan påvisas och kvantifieras som resultat av klimat-
förändringen mellan 1990 och 2000. 
 
5. En uppskattning av antalet dödsfall i olika världsregioner orsakade av 
Malnutrition, Diarré, Malaria, Översvämningsskador och Hjärt-kärlsjukdom 
fann att troligen 166 000 dödsfall inträffade år 2000 i utvecklingsländer som 
resultat av klimatförändringen. 
 
6. Om det antas att relationen mellan växthusgasutsläppen och temperatur-
ändringen är linjär och att relationen mellan temperaturökning och hälso-
effekter är linjär, kan vi utnyttja de klimatmodeller som IPCC använt och de 
beräkningar som WHO gjort för att extrapolera de potentiella hälsoeffek-
terna fram till år 2080, vilket är det år då svenska småbarn når sin förvän-
tade livslängd.  
 
7. WHOs beräkningar har använts för att beräkna den förväntade ökningen 
av dödsriskerna år 2080.  Sedan utnyttjar vi FNs uppskattningar av befolk-
ningsökningen för att komma fram till antalet extra dödsfall globalt på 
grund av klimatförändringen år 2080.   
 
8. Medelantalet globalt extra dödsfall under 20-hundratalet kan bli nära me-
delvärdet av antalet år 2000 och antalet år 2080.  Det svenska bidraget från 
vägtrafik räknas sedan ut som 0,13 procent av det globala medelantalet 
dödsfall per år som kan relateras till global klimatförändring. 
 
9. Mycket energi läggs numera ned på att finna applicerbara metoder för 
”adaptering” till klimatförändringen (att anpassa sig så att negativa effekter 
inte uppstår trots uppvärmningen av den lokala miljön). Ett program i 
Sverige är ”Climatools”, ett forskningsprogram administrerat av 
Naturvårdsverket (se deras webbsida). 
 
8.7.  Hälsokonsekvenser i utvecklingsländer av svenska 
vägtransporters växthusgaser  
Med hjälp av en linjär extrapolering av WHOs beräknade dödsfall år 2000 
(McMichael m.fl. 2004) fram till år 2080 finner vi att med de begränsade 
dödsorsaker som använts i WHOs beräkning det kan bli 1 miljon 119 tusen 
dödsfall per år under 2080-talet om befolkningsökningen inte tas med i 
beräkningen (Tabell 32). 
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Tabell 32  Beräknat antal dödsfall (tusental) orsakade av global 
klimatförändring fram till år 2080 utgående från samma befolk-
ningsstorlek och struktur som år 2000. 
 

WHO-region 
Malnutrition Diarré Malaria 

Över-
svämning 

Hjärtkärl-
sjukdom Totalt 

AFR-D 64 60 0 0 9 133
AFR-E 72 96 120 0 7 295
AMR-A 0 0 0 0 0 0
AMR-B 0 0 0 7 4 11
AMR-D 0 5 0 0 0 5
EMR-B 0 0 0 0 0 0
EMR-D 63 56 0 7 4 130
EUR-A 0 0 0 0 0 0
EUR-B 0 0 0 0 0 0
EUR-C 0 0 0 0 0 0
SEAR-B 0 0 0 0 9 9
SEAR-D 312 154 0 0 63 529
WPR-A 0 0 0 0 0 0
WPR-B 0 0 7 0 0 7
Hela världen 511 371 127 14 96 1119 

 
Som beskrivits ovan kan vi räkna med att befolkningsökning och förändring 
av åldersstruktur i de utvecklingsländer som mest drabbas av klimatföränd-
ringens hälsoeffekter, motsvarar en ökning av det i Tabell 32 beräknade 
antalet dödsfall med en faktor 1,7.  Följaktligen drar vi slutsatsen att cirka 
1,9 miljoner dödsfall per år kan förväntas inträffa år 2080 på grund av de 
sjukdomar och skador som klimatförändringen för med sig. Detta förutsätter 
att riskpanoramat bland den fattiga befolkningen i utvecklingsländerna inte 
ändras avsevärt under tiden fram till 2080. Världens medelinkomst kommer 
säkerligen att öka, men med en fortsatt ojämlikhet på samma eller värre nivå 
än den nuvarande, kan mycket väl den fattiga befolkningen med hög hälso-
risk på grund av klimatförändringen kvarstå.  Till exempel, år 2000 levde 
cirka 1 miljard människor i hälsofarliga slumområden (WHO, 2007) och 
den siffran kan enligt FN öka till 2 miljarder år 2030. 
 
För år 2000 beräknade WHO att antalet dödsfall orsakade av klimatföränd-
ring kunde vara 116000. Medelvärdet av 116000 och 1900000 motsvarar 
medelantalet dödsfall per år som klimatförändringen kan föra med sig, dvs. 
cirka 1 miljon per år. Sveriges vägtrafik bidrar med 0,13 procent av 
utsläppen av växthusgaser (CO2-ekvivalent) från industriländerna. Vi 
räknar därför med att växthusgaser vid nuvarande nivå från Sveriges 
vägtransporter ökar antalet dödsfall per år i U-länder med 1 300 i 
medeltal under tiden fram till 2080 (Tabell 33).  
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Tabell 33.  Antalet dödsfall orsakade av global klimatförändring på 
grund av växthusgaser från motorfordon på vägar i Sverige 
(medelantal per år under perioden 2008 – 2080). 
 

WHO-region 
Malnutrition Diarré Malaria 

Över-
svämning 

Hjärtkärl-
sjukdom Totalt 

Africa 150 172 133 0 18 473 
Americas 0 6 0 8 4 18 
Eastern 
Mediterranean 70 62 0 7 4 143 
Europe 0 0 0 0 0 0 
South East Asia 345 170 0 0 80 594 
Western Pacific 0 0 8 0 0 8 
Hela världen 565 410 140 15 106 1237 
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9. Samlad bild av hälsoeffekter på Sveriges 
befolkning baserad på olika typer av hälsomått 
 
Trots att mycket av analysen baserats på beräkningar av extra dödsfall, pre-
senterar vi här resultaten i en annan sekvens från att ett fall av skada eller 
sjukdom inträffat, till att den drabbade tas in på sjukhus, sedan till att den 
drabbade får sjukersättning och till att den drabbade avlider. Därefter pre-
senterar vi sjukdoms- och skadebördan i DALY. Dödsfallen är de som går 
att mäta med största säkerhet och vi har använt dessas ökning i relation till 
vägtrafik för att beräkna de mer lindriga effekterna.   
 
9.1. Fall av skador och sjukdomar 
 
Som redan nämnts hade vi inte tillgång till detaljerade data över antalet med 
skada eller sjukdom relaterad till vägtransporter, förutom de som skadats 
enligt polisrapporter (SIKA, 2007a). Som Tabell 10 redovisade var det 
18272 lindrigt skadade år 2001 och 22677 år 2006. Antalet svårt skadade 
som rapporterats var 4058 och 3959. År 2001 förekom 12577 vårdtillfällen 
på sjukhus för skador och vi beräknade 10414 vårdtillfällen för sjukdomar 
relaterad till vägtrafik. Medelantalet läkarbesök per vårdtillfälle på sjukhus 
(alla diagnoser) var 17,9 (8,6 i primärvård och 9,3 i specialistvård) (se 
sektion 3.3.5). Olika sjukdoms- och skadediagnoser har naturligtvis olika 
medelantal läkarbesök i förhållande till sjukhusvårdtillfällen, men om vi 
använder dessa siffror för en grov uppskattning finner vi för år 2001: 
 
Läkarbesök: 225128 för trafikskador   
 
  186411 för sjukdomar relaterade till vägtrafik 
 
Lindrigt skadade i olyckor: 18 272 
 
De olika hjärt- och lungsjukdomarna som inkluderats i beräkningarna för 
luftföroreningar och buller, samt de sjukdomar som orsakas av fysisk inak-
tivitet (inklusive diabetes, som vi använt som exempel) är alla av den karak-
tären att symptom, mindre sjuklighet och minskad arbetsförmåga ofta före-
kommer under lång tid innan sjukdomen blir så grav att patienten uppsöker 
sjukvården och blir behandlad i öppenvård eller läggs in på sjukhus.  Det är 
därför möjligt att antalet fall av ohälsa som orsakas av vägtrafik kan räknas i 
hundratusental varje år.   
 
Vår beräkning inkluderar inte effekter på barn, vilket kan ge en betydande 
underskattning, men beräkningsgrunden är mindre utvecklad.  Det skall 
också påpekas att exponering under barndomen eller i yngre vuxen ålder 
sannolikt påverkar hälsan senare i livet. Dessa exponeringar kan också ge 
ökad känslighet för andra exponeringar än de som orsakas av trafik, vilket 
kan ge ytterligare sjuklighet relaterad till dessa andra exponeringar.  
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9.2. Sjukhusintagningar och vårddagar på sjukhus 
 
Detaljerade beräkningar för antalet vårdtillfällen på sjukhus för de olika 
exponeringarna, diagnostyperna och ålders- och könsgrupperna har visats i 
de tidigare avsnitten och vi anser inte att dessa resultat är särskilt pålitliga.  
Summan av antalet vårdtillfällen för trafikolyckor, luftföroreningar och tra-
fikbuller blir 22584, men detta utesluter fysisk inaktivitet. Den beräknade 
sjukligheten orsakad av fysisk inaktivitet är säkerligen underskattad. Totala 
antalet vårdtillfällen år 2001 baserat på patientregistren (Socialstyrelsens 
webbsidor) var 1459600, så resultatet ovan motsvarar 1,6 % av alla vård-
tillfällen. 
 
De 22 584 vårdtillfällena på sjukhus ledde till 127 930 vårddagar.  Det 
totala antalet vårddagar för alla sjukhusintagna enligt patientregistret år 
2001 var 9 219 900, vilket innebär att vårt resultat representerade 1,4 %  
av alla vårddagar. 
 
9.3. Sjukersättningsfall på grund av långvarig sjukdom eller 
invaliditet (sjukpension) 
 
Sjukersättningsfallen har varit ännu svårare att uppskatta och siffrorna skall 
tolkas som ett första utkast till beräkning. Sammanlagt för trafikolyckor, 
luftföroreningar och trafikbuller blev det 869 fall, vilket troligen är en 
underskattning. Emellertid är relationen mellan det beräknade antalet sjuk-
ersättningar för trafikskador (674) och antalet dödsfall (527) nära det som 
skulle kunna förväntas baserat på data från Nya Zeeland som diskuteras i 
sektion 3.3.4. 
 
9.4 Dödsfall 
 
Tabell 34 sammanfattar alla dödsfall.  År 2001 inträffade totalt 93808 
dödsfall i Sverige. Vår siffra 3738 motsvarar 4,0 % av alla dödsfall. 
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Tabell 34. Trafikdödade i skador och sjukdomar (på grund av luft-
föroreningar, trafikbuller eller fysisk inaktivitet) i Sverige år 2001 
uppdelat efter ålder och kön. 
 

Ålders-
grupper 

Trafikskade-
döda, 2001   

Extra dödsfall p.g.a. exponeringar från vägtrafik Dödsfall 
totalt  

 Trafik =  T Luft Buller - 
blodtryck 

Buller - 
hjärta 

Fysisk 
inaktivitet 

Extra, 
totalt 

Trafik + 
Extra = S Kvot S/T 

Män         
0-1 1      1 1.0 
1 to 4 1      1 1.0 
5 to 14 6      6 1.0 
15-24 95    18 18 113 1.2 
25-34 60  0 0 25 25 85 1.4 
35-44 52 16 0 1 46 63 115 2.2 
45-54 44 44 0 6 115 166 210 4.8 
55-64 45 100 2 16 244 362 407 9.0 
65-74 29 194 3 34  231 260 9.0 
75+ 50 679 16 101  796 846 16.9 
Totalt 383 1033 22 158 449 1 661 2 044 5.3 
         
Kvinnor         
0-1 0      0 1.0 
1 to 4 5      5 1.0 
5 to 14 6      6 1.0 
15-24 21    6 6 27 1.3 
25-34 18  0 0 10 10 28 1.5 
35-44 19 9 0 0 23 33 52 2.7 
45-54 14 32 0 1 77 109 123 8.8 
55-64 14 63 1 5 152 220 234 16.7 
65-74 21 133 3 15  151 172 8.2 
75+ 26 886 34 101  1021 1047 40.3 
Totalt 144 1123 37 123 267 1 550 1 694 11.8 
         
Samtliga 527 2156 59 281 716 3 211 3 738 7 

 
9.5. Andra effekter 
 
I en samlad bild av alla hälsoeffekter av vägtransporter borde vi också ha 
inkluderat de symptom och aktivitetseffekter som beräknats i Tabell 18 för 
luftföroreningar. Till exempel 1405 fall av kronisk bronkit per år, 2,6 mil-
joner fall av lungsymptom hos barn, 2,8 miljoner dagar med förlorade akti-
vitetsförmåga (RAD) och 0,51 miljoner dagar med förlorad arbetsförmåga 
(WLD). Om samma principer för vad som räknas som hälsoeffekter  
används för de andra hälsoriskerna skulle ytterligare symptom och aktivitets 
effekter kunna läggas till.  
 
Vi har heller inte analyserat i detalj de lika störningseffekterna (330 000 – 
400 000 enbart för trafikbuller). Blir exponerade personer också störda av 
luftföroreningar eller trafikskaderisker?  Barriäreffekter ingår inte heller i 
vår beräkning, osv. Det är uppenbart att vår rapport skall ses som en mini-
miberäkning. 
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9.6. Sjukdoms- och skadebördan (DALY) 
 
Vi påminner om att i våra beräkningar användes ingen åldersviktning av 
YLL eller YLD och ingen diskontering för framtida dödsfall eller sjuklighet.  
Eftersom kvoten YLD/YLL varierar med diagnos, ålder och kön har vi pre-
senterat resultaten i de separata tidigare avsnitten för varje typ av hälsorisk.  
Detta gör det möjligt att ta hänsyn till olika ”vikter” för olika orsaker till de 
förlorade levnadsåren. Principen för DALY-metodiken är att i den slutliga 
sammanställningen (Tabell 35) alla förlorade levnadsår skall ha samma 
ekonomiska värde. 
 
Tabell 35.  Sammanlagd skade- och sjukdomsbörda för alla hälsorisker.   

 
Kön Trafikskador Luft Buller Fysisk 

inaktivitet 
Totalt 

Män      
YLL (0,0) 14594 11944 2015 13175 41728 
YLD (0,0) 3063 4084 136 8657 15941 

DALY (0,0) 17656 16028 2151 21832 57668 
      

Kvinnor      
YLL (0,0) 5343 13115 1685 8291 28434 
YLD (0,0) 1839 6187 233 7741 16002 

DALY (0,0) 7183 19302 1918 16032 44436 
      

Bägge könen      
YLL (0,0) 19937 25059 3700 21466 70162 
YLD (0,0) 4902 10272 370 16399 31942 

Total-DALY 
(0,0) 24839 35331 4070 37864 102104 

% av Total-
DALY 24 35 4,0 37 100 

 
När skade- och sjukdomsbördan från de olika hälsoriskerna sammanfattas 
(Tabell 35) tydliggörs vissa olikheter mellan bördorna som ser förvånande 
ut.  YLD för trafikskador och buller är mycket låga medan de för fysisk 
inaktivitet är högre i relation till YLL.  DALY för luftföroreningar är lägre 
än DALY för fysisk inaktivitet trots att antalet dödsfall p.g.a. luftföroren-
ingar är tre gånger högre än för fysisk inaktivitet. Ytterligare analys av de 
olika komponenterna är av stort intresse för att få fram så korrekta upp-
skattningar av skade- och sjukdomsbördan som möjligt.    
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10. Diskussion, slutsatser och rekommendationer  
 
Detaljerade kommentarer angående metodik och resultat har redan givits i 
texten ovan.  Vi skall inte repetera dessa här.  Det skall åter poängteras att 
iden bakom detta projekt var att testa ny metodik. Resultaten skall inte ses 
som exakta utan som diskussionsunderlag.  I vissa fall har inte all troliga 
effekter inkluderats och i andra fall kan vår metod ha lett till överskatt-
ningar.   
 
Tanken bakom den detaljerade ålders- och könsuppdelningen är att visa i 
vilka grupper effekter tycks vara vanligast. Om dessa resultat är av stor be-
tydelse för vilka åtgärder som kan anses rimliga att vidta, kan vårt projekt 
visa vilka epidemiologiska analyser som är av betydelse att utföra för att få 
fram bättre och mer detaljerade basdata. 
 
Vi har utnyttjat den information om exponering och riskkoefficienter som 
har uppmätts hittils och utnyttjats i tidigare hälsoriskspecifika HKB.  Ett 
antal möjliga hälsoeffekter utesluts med denna utgångspunkt eftersom 
ingen, eller mycket begränsad, forskning har utförts angående dessa 
effekter. 
 
Emellertid, vår HKB är den första som beskriver de sammanlagda hälso-
konsekvenserna av de fem hälsoriskerna: trafikolyckor, luftföroreningar, 
trafikbuller, fysisk inaktivitet och klimatförändring. DALY-beräkningen för 
alla hälsorisker är också ett nytt sätt att beskriva folkhälsoeffekter i detta 
sammanhang. Vi nämnde tidigare att 1,9 % av Sveriges DALY har upp-
skattats som det bidrag trafikskador ger till totala skade- och sjukdoms-
bördan i Sverige. Vår beräkning som inkluderar alla hälsorisker, ger en fyra 
gånger större börda, och med en uppdatering av totala DALY (1 689 000 
DALY år 2002) blir de 102 000 från vägtransport cirka 6 % av totalsiffran.  
Denna siffra anger att vägtransporter utgör den femte största hälsorisken i 
Sverige efter högt blodtryck, tobaksrökning, högt kolesterol och hög BMI 
(Body Mass Index, ett mått på övervikt). Men det ska påpekas att högt blod-
tryck och hög BMI kan vara resultat av vägtransporter enligt vår analys, så 
vägtransporternas reella rankning kan vara högre.  
 
Hälsoeffekterna av växthusgaser från Sveriges vägtransporter kan förväntas 
inträffa nästan enbart bland fattiga människor i utvecklingsländer. Med 
hjälp av uppskattningar som har gjorts av WHO, beräknade vi att varje år i 
medeltal 1 237 dödsfall bland dessa människor kan komma att inträffa fram 
till år 2080. Detta är 2,5 gånger så många dödsfall som de som dödas i tra-
fikolyckor i Sverige.  
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Ett antal frågeställningar är värda att analysera mer i fortsatt forskning och 
HKB inom detta område: 
 

1.  Hur kan man mäta mortalitet och morbiditet på bättre sätt?   
 
För skador vi har problemet med polisrapportering och hälsostatistik.  
Hur skall detta problem lösas? Vi har också problemet med Försäk-
ringskassans kodningssystem?  Kan man få en ändring till stånd så att 
bättre ingångsdata blir tillgängliga i framtiden? 

 
2. Hur jämförbara är resultaten från studier som använder 

olika metodik? 
 

Detta har diskuterats i vår text framför allt för luftföroreningar, där både 
PM2,5-metoden och NO2 –metoden presenterades. Problematiken är 
liknande för buller och fysisk inaktivitet.   

 
3. Hur jämförbara är HKB i Sverige och i andra länder? 

 
Resultaten skall jämföras med andra länder, och vägtransporteffekterna 
skall jämföras med andra hälsorisker. Det är av speciellt intresse att 
jämföra dödlighetsresultaten och DALY-resultaten i relation till hela 
befolkningens hälsotillstånd.   

 
4. Krävs en bättre orsak och verkan analys? 

 
Om man individualiserar resultaten borde vi kunna räkna ut vad en 
enskild bilist står för – om man t.ex. räknar på att en genomsnittsbilist 
kör bil i kanske 30-50 år och att det finns 6 miljoner bilister i Sverige.  
Hur mycket bidrar varje bilist till effekterna under ett år, eller under 
bilistens livstid? 

 
5. Hur kan Sveriges vägtransporters hälsokonsekvenser i 

utvecklingsländer och andra länder inkluderas i en 
sammanlagd analys? 

 
Bör man hålla isär diskussionen om effekterna på Sveriges befolkning 
och den på folk i utvecklingsländer? Slår man ihop dessa två effekter 
kan det bli kritik, men effekter utomlands skall inte ignoreras..   

 
6. Hur viktiga är vägtransporterna som bidrag till DALY? 

  
Vi har beräknat detta och diskuterat andelen i relation till totala DALY 
(förebyggbar ohälsa).  Andelen är stor i jämförelse med andra hälso-
risker. Vad har detta för konsekvenser för vår folkhälsopolitik? Vad blir 
marginaleffekten av olika förebyggande åtgärder?  
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Rekommendationer 
 

 Det är viktigt att se över ingångsdata från rutinstatistik över 
sjuklighet och sjukskrivning så att mer pålitliga beräkningar 
kan göras; t ex. Försäkringskassans databas måste utvidgas och 
kompletteras för skador. 

 
 Etablera en samarbetsgrupp mellan hälsoforskare inom olika 

hälsoriskområden (liknande ASEK, men för epidemiologisk 
analys), så att en gemensam syn på hälsovariabler av intresse 
och mätmetoder kan utvecklas.  

 
 Agera mera aktivt i EUs och WHOs samarbetsgrupper så att 

svenska idéer och rön kan få genklang i andra länder. 
 

 Det behövs en bättre kartläggning av de mest relevanta 
exponeringarna.  

 
 Fortfarande är vissa dosresponsförhållanden osäkra: mer 

forskning krävs. 
 

 För att utvärdera framtida konsekvenser av t.ex. 
klimatförändringen och effekten av olika åtgärder. behövs 
framtidsanalyser och studier av trender. 

 
 Utvärdera hälsovinsten av olika förebyggande åtgärder och 

uppskatta ”co-benefits” (viss åtgärd riktad mot en viss risk har 
positiv effekt på andra risker) 

 
 Analysera relationen till hälsojämlikhet för de nuvarande 

hälsokonsekvenserna och effekter av framtida åtgärder. 
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komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö.   
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Förord 
 
Insikten ökar om att vägtransporterna påverkar hälsan på fler och mer komplexa 
sätt än vad man tidigare har trott. Kunskapen om exakt hur och i vilken 
utsträckning detta sker är dock ojämn. Denna rapport redovisar resultat från en 
samhällsekonomisk analys av vägtransportsektorns folkhälsokostnader i Sverige 
år 2001. Analysen utgör den andra delen av två i ett projekt initierat av 
Vägverket med finansiering från Miljömålsrådet. I projektets första del har Tord 
Kjellström, professor i epidemiologi, gjort en hälsokonsekvensbedömning av 
vägtrafikens effekter 2001 och beräknat antalet dödsfall, förlorade levnadsår på 
grund av förtida död (YLL) samt förlorade levnadsår på grund av funktions-
nedsättning (YLD), orsakade av trafikolyckor, luftföroreningar, trafikbuller, 
fysisk inaktivitet respektive klimatförändring. Hans resultat har sedan använts i 
de beräkningar som presenteras här. 
 
Rapporten har skrivits av Elisabet Idar Angelov, WSP Analys & Strategi. Jarl 
Hammarqvist, Susanne Nielsen-Skovgaard och Matts Andersson från WSP har 
också deltagit i arbetet. Vägverkets kontaktperson har varit Stefan Grudemo. En 
tidigare version av rapporten har granskats av Lena Nerhagen, forskare vid VTI. 
Samma version diskuterades också i juni 2008 på ett seminarium i Vägverkets 
och Folkhälsoinstitutets regi, med deltagare från en rad myndigheter och 
forskningsinstitut. 
 
Tord Kjellströms arbete presenteras i rapporten Den svenska vägtransportsek-
torns folkhälsoeffekter. 
 
Stockholm i oktober 2008 
 
 
Johanna Dillén 
Avdelningschef  
WSP Analys & Strategi  
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Sammanfattning 
Vi har beräknat de samhällsekonomiska kostnaderna av det antal dödsfall/ 
förlorade levnadsår respektive förlorade levnadsår p.g.a. skada eller sjukdom år 
2001 som kan härledas till den svenska vägtrafiken. Närmare bestämt på grund 
av trafikolyckor, luftföroreningar, buller, fysisk inaktivitet i samband med 
arbetsresor, samt klimatförändring. Underlaget har tagits fram av Tord Kjell-
ström i den första delen av detta tvådelade projekt (se Kjellström et al. 2008). 
Arbetet har gjorts på uppdrag av Vägverket och med finansiering från 
Miljömålsrådet. 
 
Vi har beräknat offentliga sjukvårdskostnader, administrationskostnader, 
nettoproduktionsbortfall och det immateriella riskvärdet för de olika orsakskate-
gorierna. Detta har vi gjort separat för män och kvinnor, men totalt för hela 
Sverige och för samtliga berörda fordonsslag (bil, lastbil, buss, två- och trehjul-
ingar). Beräkningarna förutsätter i vissa fall osäkra antaganden och särskilt de 
resultat som gäller sjukdom är grovt tillyxade. Resultaten ska därför betraktas 
som räkneexempel och då särskilt de som rör sjukdom p.g.a. luftföroreningar, 
buller och fysisk inaktivitet, liksom de som rör klimatförändring! 
 
Totalt beräknas de negativa hälsoeffekterna av vägtrafiken i Sverige år 2001 
uppgå till omkring 97 miljarder kronor i 2008 års prisnivå (september).1 Av 
dessa kan 46 miljarder kronor knytas till dödsfallen och övriga 51 till sjuk- och 
skadefallen. Det immateriella riskvärdet, 85,6 miljarder kronor, motsvarar 88 % 
av totalsumman. Övriga 12 % delas av kostnaderna för sjukvård, administration 
och nettoproduktionsbortfall, som tillsammans summerar till 11,7 miljarder 
kronor. Om man isolerar kostnaderna för dödsfall utgör riskvärdet nästan 96 %, 
medan det utgör 81 % av kostnaderna för skade- och sjukfallen. 
 
Utifrån bedömningen av Kjellström et al. (2008) att de verkliga antalen dödsfall 
etc. kan vara 50-150 % av de beräknade, kan totalsumman ligga någonstans 
mellan 63 och 132 miljarder kronor.2 Givet osäkerheterna också i våra beräk-
ningar kan intervallet göras ännu större.  
 
 

                                                      
1 Detta motsvarar 85 miljarder kronor i 2001 års prisnivå. 
2 Kostnaderna för trafikolycksfallen har dock hållits konstant, eftersom de 
beräkningarna har olycksstatistik som grund. 
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Tabell 1 Kostnader för dödsfall respektive sjuk-/skadefall i Sverige år 2001 
p.g.a. den svenska vägtrafiken. Miljoner kronor, prisnivå september 2008. 

  Trafikolyckor
Luftföro-
reningar Buller 

Fysisk 
inaktivitet Totalt 

Dödsfall 10 050 19 867 3 024 13 133 46 074 
Sjuk-/skadefall 18 385 12 630 440 19 666 51 121 
Totalt 28 435 32 497 3 464 32 799 97 194 

 
 
För de klimatrelaterade dödsfallen utanför Sverige tillkommer mellan ca 1,5 
och 22 miljarder kronor, beroende på vilket värde av ett statistiskt liv som 
används som utgångspunkt. Detta intervall inbegriper endast riskvärdering och 
innehåller alltså inga kostnader för sjukvård, administration eller produktions-
bortfall. Det lägre värdet utgår från ett värde justerat för BNP/capita och 
medellivslängd i låg- och medelinkomstländer, medan det högre värdet är det-
samma som har använts för de svenska dödsfallen. Vi antar 30 förlorade år i 
genomsnitt för dessa dödsfall. 
 
 
Tabell 2 Riskvärdering av de 1 237 dödsfall år 2001, främst utanför Sverige, 
som har uppskattats vara orsakade av den svenska vägtransportsektorns 
bidrag till klimatförändringen av Kjellström et al. (2008). ”Justerat VOLY” (Värdet 
av ett förlorat levnadsår) tar hänsyn till de lägre inkomstnivåerna i låg- och 
medelinkomstländer. Miljoner kronor, prisnivå september 2008. 

  
Riskvärdering 30 förlorade 

levnadsår/dödsfall 
Samma VOLY* som i Sverige 21 893 
Justerat VOLY* 1 459 

 
 
Våra resultat antyder att vägtrafikens påverkan på befolkningens fysiska 
aktivitetsnivå jämte dess luftföroreningar kan innebära de största kostnaderna, 
följt av trafikolyckor. Om kostnader för de klimatrelaterade dödsfallen adderas 
till posten luftföroreningar, drar de samlade emissionerna ifrån övriga poster i 
betydelse. Buller ger betydligt lägre kostnader än övriga poster, men ändå ca 60 
procent högre än vad som blir resultatet om man använder den senaste 
rekommendationen för hälsorelaterad bullervärdering inom transportsektorn. 
Trafikolyckor och fysisk inaktivitet kostar enligt beräkningarna mer i termer av 
skada/sjukdom än i termer av dödsfall, medan det omvända gäller för 
luftföroreningar och buller. 
 
Eftersom effekterna i de flesta fall baseras på (olika) lång tids exponering är det 
förutom för trafikolyckorna inte trafikarbetet detta år som har kostnadsberäk-
nats, utan just de effekter i form av döds-, sjuk- och skadefall som gav sig till 
känna år 2001. Observera att resultaten redovisas i 2008 års prisnivå, men gäller 
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för år 2001. En beräkning av motsvarande antal döds- och sjuk-/skadefall för ett 
senare år hade gett högre kostnader, eftersom lönenivåer och därmed också 
individernas betalningsvilja har ökat. 
 
De största osäkerheterna gäller det epidemiologiska underlaget i sig och då 
särskilt det som rör fysisk inaktivitet och klimatförändring. Därutöver vet vi inte 
i vilken utsträckning som information om antalet förlorade år p.g.a. funktions-
nedsättning (YLD) kan användas för att ge oss en mer fullständig bild av de 
ekonomiska effekterna av sjukdom. Antalet YLD har dock använts som under-
lag för kostnadsberäkningen av sjukdom p.g.a. luftförorening, buller och fysisk 
inaktivitet. 
 
Här krävs ytterligare arbete, som kan ge värdefull information om hur de olika 
posterna förhåller sig till varandra och till andra av samhällets kostnader. Sådan 
kunskap kan framför allt användas som underlag för beslut om hur stora medel 
det är samhällsekonomiskt rimligt att använda för att minska vägtransporternas 
olika kostnader, liksom för avstämning mot de kalkylvärden som används i 
trafikverkens planering. Även om våra resultat verifieras kan de emellertid inte 
användas i samhällsekonomiska kalkyler. I sådana krävs istället ett nedifrån och 
upp-perspektiv, där beräkningarna tar avstamp i förändringar i trafikarbete, 
emissioner etc.  
 
Om resultaten visar sig vara robusta ger de ändå argument för att ta vägtrafikens 
emissioner på än större allvar, liksom för att i högre grad uppmärksamma dess 
påverkan på befolkningens fysiska aktivitetsnivå. Detta gäller i någon mån 
också buller.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kombinationen av orden hälsa och vägtrafik leder förmodligen de flestas tankar 
till trafikolyckor och till hälsovådlig luft på grund av avgaser och dubbdäck. 
Vissa tänker kanske också på att den egna bilen gör det lätt att ta sig till 
träningen. Många har nog hört att buller numera anses kunna ge högt blodtryck. 
 
Denna relativt sammansatta uppfattning om vägtrafikens hälsoeffekter är 
förhållandevis ny, vilket avspeglas väl i vad som är känt om dess olika 
komponenter. Avgjort störst kunskap har man om hur människor påverkas av 
trafikolyckor, vilket är naturligt då det är så lätt att se just de sambanden. Och 
man kan se att antalet olycksdrabbade inte alls minskar i den takt som 
nollvisionen var tänkt att ange. Ändå ökar insikten om att trafikolyckorna trots 
allt motsvarar en ganska begränsad del av trafikens folkhälsoeffekter: 
 

- Beläggen är numera starka för att vår bilpark trots katalysatorrening ger 
upphov till en mängd dödsfall i förtid p.g.a. partiklar och emissioner av 
olika hälsofarliga ämnen. Detta visas t.ex. i det europeiska forsknings-
arbete som benämns ExternE.3 

 
- Studier visar att trafikbuller inte bara stör konversationer och sömn, 

utan också kan ge upphov till högt blodtryck och på sikt så allvarliga 
hälsotillstånd som hjärnblödning (stroke) och akut hjärtinfarkt. 

 
- Biltrafikens nettoeffekt på befolkningens fysiska aktivitetsnivå är ännu 

okänd, men de ledtrådar som finns pekar på att den kan vara negativ. 
Hälsotillståndet hos människor som tar sig till jobbet på olika sätt har 
undersökts och de bilburna har fått betydligt sämre resultat än de 
cykelburna, även när man har tagit hänsyn till andra livsstilsfaktorer. 

 
- Att koldioxidutsläppen påverkar klimatet i en högst bekymmersam 

omfattning blir allt mer påtagligt och som konsekvens påverkas 
människors hälsa av torka, översvämningar, oväder och nya sjukdomar. 
Även här bidrar vägtrafiken. 

 
- Det finns också indicier som tyder på att trafiken har betydelse för vår 

psykosociala hälsa. Delvis i positiv bemärkelse, eftersom trafiken ger 
möjlighet till annars onåbara aktiviteter och upplevelser, men också i 

                                                      
3 Se t.ex. Friedrich & Bickel (2001). 
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negativ mening. Exempelvis har det visats att människor i trafiktäta 
områden har färre sociala kontakter i närområdet än där trafiktätheten är 
låg.4 

 
Bilden av vägtrafikens folkhälsoeffekter kan närmast beskrivas som ett löst 
sammansatt collage av bitar med olika skärpa och med hål på sina ställen. Väl 
upplyst i vissa delar, i det närmaste becksvart i andra. Detta är bekymmersamt, 
eftersom kunskapen styr vilka åtgärder som används för att utveckla 
infrastrukturen och det samhälle som omger den. Om kunskapen brister finns 
det risk för att vi väljer fel åtgärder, utformar dem fel eller avsätter fel mängd 
resurser till att lösa trafikens avigsidor. Märk att detta naturligtvis inte är en 
fråga enbart för transportsektorns aktörer, utan för alla de institutioner som är 
delaktiga i planeringen av vår fysiska miljö! 
 
Vad står då på spel? I den ena änden finns naturligtvis de individer som dödas, 
skadas eller insjuknar, i den andra våra möjligheter till kostnadseffektiv resurs-
fördelning. Ytterst kan också våra förutsättningar för ekonomisk utveckling 
påverkas i någon mån. Det har under lång tid varit känt att det finns en koppling 
mellan folkhälsa och ekonomisk utveckling. Folkhälsoinstitutet (2007) har 
undersökt denna fråga och menar att förbättrad folkhälsa definitivt har varit en 
viktig komponent för den ekonomiska utvecklingen i Sverige, både under de 
senaste 200 åren och under efterkrigstiden. 
 
Vägverket är initiativtagare till detta projekt, medan finansieringen kommer 
från Miljömålsrådet. Det har två delar, varav denna rapport behandlar den 
andra: 
 

1. Hälsokonsekvensbedömning 
2. Samhällsekonomisk analys 

 
Projektets första del redovisas i rapporten Vägtransportsektorns folkhälso-
effekter av Tord Kjellström, Rob Ferguson och Adrienne Taylor (2008). 

1.2 Syfte 
Syftet med detta tvådelade projekt är att utifrån tillgängliga epidemiologiska 
forskningsresultat skapa en samlad bild över vägtransportsektorns (negativa) 
folkhälsoeffekter och beräkna deras samhällsekonomiska kostnader. I den första 
delen av projektet har det beräknats hur många dödsfall, förlorade levnadsår 
p.g.a. förtida död (YLL) respektive förlorade levnadsår p.g.a. funktionsnedsätt-

                                                      
4 Se t.ex. THE PEP (2006). 
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ning (YLD)5 i Sverige år 2001 som kan antas ha orsakats av vägtrafiken. Detta 
via trafikolyckor, luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet i samband med 
arbetsresor. Dessutom har det antal klimatrelaterade dödsfall (globalt sett) 
beräknats, som kan sägas ha orsakats av den svenska vägtrafikens bidrag till 
världens samlade utsläpp av koldioxid. De psykosociala effekter som omnämns 
i avsnittet ovan har dock inte beräknats, eftersom effektsambanden är mycket 
oklara. 
 
Förutom för trafikolyckorna är det alltså inte trafiken år 2001 som värderas, 
utan de hälsoeffekter av trafiken som visat sig år 2001. Detta beror på att de 
effektsamband som ligger bakom döds- och sjukfall p.g.a. luftföroreningar, 
buller, fysisk inaktivitet och klimatförändring har verkat i flera år – för 
klimatförändring många år – innan effekterna har kunnat uppstå. Känsliga 
personer kan visserligen insjukna p.g.a. höga luftföroreningsnivåer endast efter 
kort tids exponering, men våra underlagsdata har i det här fallet tagits fram 
utifrån samband mellan långtidsexponering och dödlighet/sjukhusvård. 
Eftersom den exponering och tid som krävs för att olika sjukdomstillstånd ska 
visa sig varierar mellan olika diagnoser är det i praktiken olika års bilparker och 
olika trafikarbeten (antal körda fordonskm) som värderas. Påpekandet är viktigt 
att ha i åtanke när resultaten diskuteras då det påverkar deras jämförbarhet både 
”sinsemellan” och med andra samhällsekonomiska beräkningar. 
 
Utgångspunkten för denna den andra delen av projektet är alltså att beräkna 
vägtransportsektorns samhällsekonomiska folkhälsokostnader utifrån resultaten 
från projektets första del. Vi vill veta om kostnaderna kan antas vara små eller 
stora och hur de olika posternas storlek förhåller sig till varandra.  
 
Vägverket gör redan samhällsekonomiska kalkyler av vägåtgärders kostnader 
och nyttor när det gäller trafikolyckor och emissioner, liksom ibland när det 
gäller buller. För både emissioner och buller gäller emellertid att utgångspunk-
ten är värdering av trafikens marginella tillskott av skadliga ämnen respektive 
decibel, medan vår utgångspunkt är det totala antalet dödsfall och ”förlorade 
år”. Förändringar i utsläppen av koldioxid värderas också av Vägverket, men 
inte explicit utifrån klimatförändringarnas hälsoeffekter. Trafikens påverkan på 
fysisk inaktivitet ingår inte alls i det beslutsunderlag som Vägverket tar fram, 
utom i viss utsträckning när det gäller cykelåtgärder (från och med år 2008).  

                                                      
5 Förlorade levnadsår p.g.a. funktionsnedsättning (eng. Years of Life lost to Disability). 
YLD kvantifierar antalet motsvarande förlorade levnadsår p.g.a. funktionsförlust till 
följd av sjukdom eller skada. Ett YLD är sammansatt av flera olika diagnoser som 
tillsammans anses kunna likställas med ett år som död. Två personer som vardera har 
funktionsvikten 0,5 under ett år motsvarar 2 x 0,5 x 1 = 1 YLD. En person som under 10 
år lever med funktionsförlusten 0,5 ger upphov till en förlust av 1 x 10 x 0,5 = 5 YLD. 



 

 

Analys & Strategi  

 

8

Vår analys skiljer sig alltså från sedvanligt beslutsunderlag inom transport-
sektorn genom att vi beräknar de hälsorelaterade kostnaderna totalt sett (i 
motsats till på marginalen i samband med en förändring) och att vi inkluderar 
fysisk inaktivitet av arbetsresor liksom klimatförändringens ”renodlade” 
hälsokostnader. Beräkningarna bygger också till stor del på annat underlag.  
 
Eftersom underlaget i vissa delar är mycket osäkert och antaganden är grova, 
vill vi dock understryka att resultaten bör ses som ett diskussionsunderlag och 
inte som ett beslutsunderlag!  

1.3 Avgränsningar 
Vi har beräknat direkta kostnader för sjukvård och administration, indirekta 
kostnader i form av det (netto-)produktionsbortfall som uppstår när vi är för 
sjuka eller skadade för att gå till jobbet eller när en arbetsför person dör i förtid, 
samt immateriella kostnader i form av lidande och sorg (dvs. individernas 
riskvärdering). Detta har vi gjort för de dödsfall, förlorade levnadsår p.g.a. 
förtida död (YLL) respektive förlorade levnadsår p.g.a. funktionsnedsättning 
(YLD)6 år 2001 som i projektets första del har härletts till trafikolyckor samt till 
luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet i samband med arbetsresor som 
har orsakats av vägtrafiken.  
 
Man kan argumentera för att kostnaden för den fysiska inaktiviteten delvis är 
internaliserad, dvs. att individen tar hänsyn till den när hon väljer färdmedel och 
att hela eller delar av riskvärdet därför inte platsar i en samhällsekonomisk 
kalkyl (som bara ska inkludera s.k. externa kostnader). Frågan är emellertid inte 
utredd och vi har därför valt att anta att hela kostnaden är extern, i likhet med 
hur ASEK-gruppen förhåller sig till riskvärdet för trafikolyckor (för vilket 
frågan om hur stor del av kostnaderna som är externa har diskuterats länge).  
 
I Bilaga 2 redovisas en alternativ beräkning av sjukvårdskostnaderna som har 
plockats bort från huvudtexten, eftersom man i projektets första del bedömt att 
underlaget var för osäkert. Dessutom har riskvärdet beräknats för de dödsfall 
utanför Sverige som via klimatförändring antas vara genererade av den svenska 
vägtrafikens koldioxidutsläpp. 
 
Beräkningarna gäller samtliga kostnader som ett dödsfall, YLL respektive YLD 
bedöms ge upphov till, dvs. även de som har uppstått efter år 2001. 
 
Analysen har gjorts för män respektive kvinnor och baseras till stora delar på 
underlagsmaterial uppdelat på olika åldersgrupper. Resultaten gäller hela 
vägtransportsektorn, dvs. personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder 
                                                      
6 Se not 3 ovan. 
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och cyklar, och har inte delats upp på enskilda fordonsslag eller geografiska 
områden. De olika fordonsslagens andelar av kostnaderna berörs dock i 
diskussionen och bör vara i fokus vid en eventuell fortsättning av arbetet.  
 
Kostnader för utbetalning av sjukersättning har inte beräknats, eftersom sådan i 
samhällsekonomiska sammanhang räknas som en transferering snarare än en 
kostnad. Inte heller har kostnader för förebyggande åtgärder beräknats, som 
t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. 
 
Vår studie omfattar inte samtliga negativa hälsoeffekter som kan förknippas 
med vägtrafiken. Exempelvis ingår inte arbetsskador för yrkeschaufförer, 
psykosociala konsekvenser av trafikens barriäreffekter, konsekvenser för den 
fysiska aktivitetsnivån i befolkningen utöver arbetsresor eller mer långsiktiga 
effekter på den ekonomiska utvecklingen. Hälsoeffekter på djur ingår inte 
heller. 
 
Dödsfall, skadefall och sjukfall är naturligtvis inte de enda effekterna av 
vägtrafikens emissioner etc. Luftföroreningar, som kväveoxider och svavel-
dioxid, har också negativa effekter på naturmiljön. Trafikolyckor innebär också 
ofta egendomsskador och klimatförändringarna ger allt tydligare effekter på 
naturmiljö och ekonomisk utveckling 
 
Slutligen har vi inte beräknat vägtransportsektorns positiva hälsoeffekter. Dessa 
berörs dock kort i diskussionsavsnittet. 

1.4 Disposition 
I avsnitt 2 ges först en introduktion till hur hälsa brukar värderas 
samhällsekonomiskt (2.1) och därefter beskrivs kortfattat hur hälsa värderas av 
Vägverket (2.2). Det antal dödsfall etc. som har beräknats i projektets första del, 
och som utgör grund för vår analys, presenteras i avsnitt 3. I avsnitt 4 beskrivs 
relativt detaljerat hur vi har gått tillväga för att göra våra beräkningar. Avsnittet 
inleds dock med en översikt för den som inte är så intresserad av 
teknikaliteterna. I avsnitt 5 presenteras våra resultat och slutligen förs i avsnitt 6 
en diskussion kring dem. 

1.5 Begreppslista 
COI Cost of illness. En samhällsekonomisk värderingsmetod där man 

beräknar hälsokostnader genom att beräkna sjukvårdskostnader 
och produktionsbortfall. 
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DALY DALY är ett sammanvägt mått som motsvarar antalet YLD plus 
antalet YLL i en befolkning. DALY används av bl.a. WHO för 
att mäta hälsotillståndet i olika länder. 

 
VOLY Värdet av förlorade levnadsår (eng. value of life years lost) 
 
YLD Förlorade levnadsår p.g.a. funktionsnedsättning (eng. years of 

life lost to disability). YLD kvantifierar antalet motsvarande 
förlorade levnadsår p.g.a. funktionsförlust till följd av sjukdom 
eller skada. Ett YLD är sammansatt av flera olika diagnoser som 
tillsammans anses kunna likställas med ett år som död. Två 
personer som vardera har funktionsvikten 0,5 under ett år mot-
svarar 2 x 0,5 x 1 = 1 YLD. En person som under 10 år lever med 
funktionsförlusten 0,5 ger upphov till en förlust av 1 x 10 x 0,5 = 
5 YLD. De antal YLD för olika åldersgrupper och kategorier 
som vissa av våra beräkningar utgår från är baserade på kvoter 
mellan YLL och YLD för olika diagnoskategorier och baseras på 
sjukhusintagningar. 

 
YLL Förlorade levnadsår p.g.a. dödsfall (eng. Years of Life Lost). 
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2 Metoder för hälsovärdering 

2.1 Att värdera hälsa 
Samhällsekonomiska hälsokostnader brukar delas upp i direkta, indirekta och 
immateriella kostnader. Direkta kostnader avser kostnader för sjukvård och 
administration, medan man med indirekta kostnader i regel menar det produk-
tionsbortfall som blir följden av att människor inte kan arbeta p.g.a. sjukdom, skada 
eller dödsfall. Med immateriella kostnader menas lidande och sorg.7  
 
Med andra ord består samhällets hälsorelaterade kostnader för t.ex. en trafikolycka av 
kostnader för sjukvård, administration och (netto-)produktionsbortfall (delen ovanför 
den horisontella streckade linjen i Figur 1 nedan). Individens kostnader består av 
sjukvård, administration, förlorad konsumtion och lidande/sorg (delen under samma 
linje i Figur 1). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Figur 1 Totala hälsokostnader av en olycka eller en sjukdom. De streckade rutorna 
illustrerar den dubbelräkning som kan bli resultatet om en beräkning av hushållens 
sjukvårds- och administrationskostnader adderas till individens riskvärdering. Källa: 
AEA (2005a). 

 
Både direkta och indirekta kostnader kan beräknas med hjälp av marknadspriser. För 
sjukvårdskostnader används kostnadsuppgifter för slutenvård (dvs. när en person är 
inskriven på sjukhus), öppenvård (t.ex. besök på en vårdcentral) och läkemedel, 
medan indirekta kostnader (produktionsbortfall) uppskattas med hjälp av lönekost-
nader som marknadspris. 
 

                                                      
7 Avsnitt 2.1 bygger delvis på AEA (2005a). Se också Boardman et al. (2006). 
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Denna värderingsmetod kallas Cost-of-illness, COI. Eftersom COI-metoden inte 
inkluderar värdet av lidande och sorg, innebär den dock att storleken på den totala 
hälsokostnaden underskattas. 
 
När det gäller produktionsbortfall finns det två skäl till att beräkna nettoproduk-
tionsbortfall (dvs. produktionsbortfall minus konsumtion), snarare än bruttopro-
duktionsbortfall. Dels bidrar en individ inte bara till samhällets totala välfärd, utan 
använder också resurser. Dels kan man anta att när individen ska ange sin 
betalningsvilja för att minska risken för skada/sjukdom/död, väger hon inte bara in 
lidande och sorg, utan också de minskade möjligheter till konsumtion som blir följden 
av minskade inkomster (vid t.ex. en trafikolycka). Och eftersom det ekonomiska 
värdet av en individs konsumtion kan antas ingå i bruttoproduktionsbortfallet, skulle 
det innebära dubbelräkning att inkludera både individens betalningsvilja och 
bruttoproduktionsbortfallet. Nettoproduktionsbortfallet kan alltså sägas spegla 
individens ”nettotillskott” till samhället efter det att de resurser som individen också 
tar i anspråk är avdragna. 
 
Lidande och sorg är immateriella kostnader och har inga marknadspriser. Därför är de 
betydligt svårare att kostnadsberäkna. Man kan emellertid göra en uppskattning av 
deras värde med hjälp av den s.k. betalningsviljemetoden (på engelska willingness to 
pay, WTP). Denna metod går i korthet ut på att ett urval individer får svara på vad de 
hypotetiskt skulle vara beredda att betala för att slippa, i det här fallet, att undvika en 
viss risk, som t.ex. risken för att dö i en trafikolycka. Riskvärderingen har alltså 
egentligen inget att göra med att en enskild olycka eller ett dödsfall skulle vara värt 
en särskild summa pengar. Värderingarna speglar däremot hur mycket av annan 
konsumtion som människor är villiga att prioritera bort för att minska en risk. 
 
Betalningsviljemetoden har kritiserats därför att det i många studier har visat sig att 
de tillfrågade individerna uppger ungefär samma betalningsvilja oavsett hur stor 
riskminskningen är, medan de logiskt sett borde vilja betala mer för en större 
riskminskning än för en mindre. I dagsläget anses metoden ändå vara den bästa 
tillgängliga för att värdera lidande och sorg och det alternativ som står näst till hands 
är att inte värdera dessa företeelser alls. De senaste åren har man också med hjälp av 
psykologiskt kunnande och kluriga enkätkonstruktioner lyckats komma förbi några av 
de problem som metoden har varit förknippad med. 
 
Förutom värdet av lidande och sorg och utebliven konsumtion kan individens 
betalningsvilja (för att undvika en risk för skada eller sjukdom) också antas inkludera 
en bedömning av de egna kostnaderna för sjukvård och administration. Om 
individens egna sjukvårds- och administrationskostnader (de streckade rutorna i Figur 
1) dessutom beräknas separat kvarstår alltså en viss dubbelräkning. Denna kan 
mycket väl tänkas vara så liten att den kan bortses ifrån. Som anges i avsnitt 2.3 
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längre ned har vi dock valt att i våra beräkningar endast inkludera den offentliga 
sektorns vårdkostnader. 
 
Inom hälsoekonomin är det vanligt att värdera nyttan i form av kvalitetsjusterade 
levnadsår (Quality Adjusted Life Years, QUALY) eller förlorade levnadsår p.g.a. 
funktionsnedsättning (Years of Life lost to Disability, YLD). Även här handlar det 
om att vikta samman nyttan av olika effekter, men med andra utgångspunkter. För en 
diskussion om vilken betydelse viktning kan spela för resultatet, se t.ex. Krupnick 
(2004). 

2.2 Värdering av hälsa inom transportsektorn 
För att få en uppfattning om vilka åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma gör 
framförallt Vägverket och Banverket samhällsekonomiska kalkyler. När man gör 
dessa kalkyler används särskilda kalkylvärden för att värdera åtgärdernas effekter 
ekonomiskt; exempelvis värderas restid och trafikolyckor. För att kalkylerna ska 
kunna jämföras med varandra rekommenderas att de olika aktörerna använder samma 
kalkylvärden. Dessa beslutas gemensamt av en arbetsgrupp, den s.k. ASEK-gruppen,8 
som består av representanter från trafikverken, Naturvårdsverket och Vinnova. 
Rekommendationerna bygger på forskningsresultat och arbetet samordnas av Statens 
institut för kommunikationsanalys (SIKA). Kalkylvärdena uppdateras i omgångar och 
ASEK-gruppen beslutade under början av 2008 om en ny uppsättning värden; den 
fjärde i ordningen.9 
 
Hälsa värderas bara delvis i trafikverkens kalkyler. Idag värderas trafiksäkerhet 
(trafikolyckor), emissioner (luftföroreningar) och buller. Buller har fram till idag 
värderats endast utifrån dess störningseffekter och först under i samband med den 
senaste uppdateringen har ett värde baserat på dess hälsopåverkan inkluderats. 
Koldioxidutsläpp värderas också, men utifrån totala åtgärdskostnader för att minska 
utsläppen. Fysisk inaktivitet värderas inte, även om man från år 2008 börjar värdera 
den positiva hälsoeffekten av ökad cykling. I viss utsträckning kompletterar 
trafikverken de kvantitativa beräkningarna med verbala beskrivningar av övriga 
hälsoeffekter. Metoderna tillämpas dock inte systematiskt och behöver 
vidareutvecklas. 
 
Detta avsnitt innehåller bara en kortfattad beskrivning av hur hälsoeffekter värderas 
inom den svenska transportsektorn. För utförligare information, se förslagsvis SIKA 
(2008). 

                                                      
8 Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler 
9 SIKA (2008). 
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Trafikolyckor 

Trafikverkens värdering av ökad säkerhet i trafiken utgår i huvudsak från individens 
betalningsvilja för att minska risken för att dödas eller skadas allvarligt i en 
trafikolycka. 
 
Olycksvärderingen är olika hög beroende på skadeföljden, enligt skalan 
egendomsskada, lindrigt skadad, svårt skadad och dödsfall. Värdet för varje kategori 
består av två komponenter, materiella kostnader och riskvärdering, där den senare 
alltså står för den klart största andelen:  
 

- Materiella kostnader: Egendomsskador, administrationskostnader, sjukvårds-
kostnader (öppenvård, slutenvård och läkemedel) samt nettoproduktions-
bortfall. 

 
- Riskvärdering: Förlorad konsumtion, lidande och sorg.  

 
I fråga om dödsfall utgör dessa två komponenter tillsammans värdet av ett statistiskt 
liv. För egendomsskador värderas naturligt nog bara de materiella kostnaderna. 
 
Värderingen av de materiella kostnaderna har hämtats från faktiska kostnader för 
sjukvård och löner. Riskvärderingen för dödsfall bygger som sagt på betalningsvilje-
studier. Riskvärdet för en svårt skadad bestäms som 16,6 procent av ett dödsfall, 
utifrån s.k. riskvärdesstudier10 som gjordes på 1980-talet. Värdet för en lindrigt 
skadad baseras på en studie från tidigt 1990-tal och har därefter räknats upp med 
förändringar i KPI och real BNP per capita. 
 
För att värdera trafikolyckor med döda och/eller skadade med hjälp av de 
kalkylvärden som rekommenderas av ASEK-gruppen krävs uppgifter om antalet 
döda, svårt skadade respektive lindrigt skadade. Posten materiella kostnader 
inkluderar även egendomsskador. 

Trafikbuller 

Det totala samhällsekonomiska värdet av bullerstörningar beror på både direkta, 
medvetna störningar och omedvetna störningar som på lite längre sikt ökar risken för 
vissa bullerrelaterade sjukdomar. Detta gäller främst hjärt- och kärlsjukdomar samt 
högt blodtryck som kan orsakas av långvarig, stressgenererande bullerexponering.  
 

                                                      
10 Studier gjordes med ett så kallat Bush-index för att räkna om värdet av ett statistiskt liv till 
riskvärdering av olika allvarliga olyckor. Olika ”funktionsnivåer” tillmättes olika vikter utifrån 
rörlighet, fysisk aktivitet och social aktivitet. Full rörlighet etc. gavs vikten 1, döden 0. För 
mer information, se t.ex. SIKA (2008) 
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Vägverket har värderat bullerstörning i bostäder sedan 1981, men fram till 2008 har 
hälsoeffekterna inte ingått i värderingen. Bullerstörning på arbetsplatser, i skolor och 
i rekreationsområdet etc. värderas inte. Den bullervärdering som har använts de 
senaste åren grundar sig på en s.k. hedonisk prisstudie från 1997, som visar hur 
huspriser i Norra Ängby utanför Stockholm påverkas av trafikbuller. Det 
bakomliggande resonemanget är att skillnaden i pris mellan bostäder som är olika 
bullerstörda men i övrigt likvärdiga avspeglar köparnas värdering av bullerstörningen.  
 
I den senaste översynen av bullervärdena har man alltså beslutat att dessutom 
inkludera bullrets hälsoeffekter. Utgångspunkten är den bullervärdering som används 
i Danmark och som har anpassats till svenska förhållanden. Till grund för den nya 
ASEK-rekommendationen ligger skillnaden mellan det totala värdet (dvs. för hela 
landet under ett år) för störningseffekterna och det totala värdet för hälsoeffekterna. 
Bullrets hälsoeffekter värderas till 42 procent av störningsvärdet. 
 
För att värdera trafikbuller med de kalkylvärden som rekommenderas av ASEK-
gruppen krävs uppgifter om hur många personer som störs av olika bullernivåer i sina 
bostäder (inomhus eller utomhus vid fasad), mätt i decibel. Helst krävs dock uppgifter 
om fasadens förmåga till bullerdämpning, eftersom det kan skilja mycket mellan olika 
hus. 

Luftföroreningar (emissioner utom koldioxid) 

Luftföroreningar från trafiken, dvs. emissioner utom koldioxid, värderas med vad 
som kallas en effektkedjeansats, eller Impact Pathway-ansatsen (IPA).11 Detta innebär 
att man i analysen följer en bildlig kedja med fem länkar som börjar med att man tar 
reda på hur stora utsläppen är. Därefter undersöker man hur höga halterna av de olika 
ämnena är i luften/vattnet/marken, sedan beräknar man hur många som exponeras för 
dessa halter och så undersöks vilka effekter detta får. Som sista länk värderas 
effekterna ekonomiskt. Som en jämförelse beräknar vi i detta projekt bara de två sista 
stegen i kedjan (varav det allra sista i denna rapport) och förlitar oss på tidigare 
forskning för de tre första.  
 
De lokala effekter som värderas beror på utsläpp av partiklar, kolväten, svaveldioxid 
och kväveoxider. Det rör sig här i huvudsak om hälsoeffekter. De regionala 
effekterna av samma ämnen (utom partiklar) värderas indirekt via bedömningar av 
åtgärdskostnader, dvs. av kostnaderna för att nå de politiskt satta mål som kan 
kopplas till utsläppen av de olika ämnena. Dessa värderingar anses spegla både 
skador på naturen och hälsoeffekter.  
 

                                                      
11 Se t.ex. Friedrich & Bickel (2001). Metoden har också använts i EU-finansierade 
forskningsprojekt som har försökt att göra samlade beräkningar av trafikens negativa effekter, 
som UNITE. 
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Lokala emissioner värderas per kg utsläpp, som beroende på befolkningstäthet och en 
ventilationsfaktor (som har med de lokala väderförhållandena att göra) omvandlas till 
”kronor per exponeringsenhet”. Forskningen på området fortgår löpande, se t.ex. 
Nerhagen (2008). 
 
Klimatförändring (koldioxid) 
Precis som vid värderingen av regionala effekter av luftföroreningar, utgår 
värderingen av koldioxidutsläpp från politiska mål. I det här fallet en uppskattning av 
vad det skulle kosta att nå etappmålet för 2010 om en minskning av 
koldioxidutsläppen (sedan år 1999 används värdet 1,50 kr per kg). Vilken 
utgångspunkt som ska användas för koldioxidvärderingen anses dock inte vara given; 
tidigare har man t.ex. använt skattesatsen per kg koldioxid. 
 
För att kunna värdera klimatförändringen med de kalkylvärden som rekommenderas 
av ASEK-gruppen krävs alltså uppgifter om utsläppsmängder mätt i antal kg 
koldioxid. 
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3 Underlagsdata 
Våra beräkningar bygger på de uppgifter om antal döda, etc. som beräknades i detta 
projekts första del. Dessa uppgifter presenteras i sin helhet i rapporten Den svenska 
vägtransportsektorns folkhälsoeffekter av Tord Kjellström et al. (2008), men återges i 
sammandrag i tabellerna 4 t.o.m. 6 nedan. I tabell 3 ges först en översikt till vilka 
typer av underlagsdata som vi har använt för beräkningen av de olika 
kostnadsposterna. I Tabell 21, placerad i Bilaga 2, redovisas antalet beräknade 
slutenvårdstillfällen för de olika orsakskategorierna. Denna beräkning togs av 
Kjellström bort från de huvudsakliga resultaten eftersom den ansågs för osäker. 
Antalet slutenvårdstillfällen har dock använts för två alternativa beräkningar av 
sjukvårdskostnaderna och som presenteras i bilagan. 
 
 
Tabell 3 Underlag (vänstra kolumnen) som har använts för att beräkna sjukvårds-
kostnader, produktionsbortfall, administrationskostnader respektive riskvärdering av 
hälsoeffekter orsakade av vägtrafiken. 

Underlag, 
antal 

Sjukvårds-
kostnader 

Produktions-
bortfall 

Administrations-
kostnader 

Riskvärdering

Dödsfall    X  
YLL   X    X 
YLD X  X   X X 
Vårdtillfällen* X     
* Denna beräkning plockades bort mot slutet av projektet eftersom den bedömdes 
vara allt för osäker. De båda ekonomiska beräkningar av sjukvårdskostnaderna som 
bygger på detta underlag har dock sparats i bilaga 2. 
 
 
Kjellströms analys är baserad på år 2001 och gäller vägtransporter i Sverige och 
hälsoeffekter på Sveriges befolkning, samt troliga effekter på den globala folkhälsan 
av vägtrafikens växthusgasutsläpp i Sverige. Effekterna på Sveriges befolkning är 
sammanställda på basis av detaljerade åldersgrupper för de två könen, även om 
åldersuppdelade riskdata inte har uppmätts för vissa hälsorisker. Avsikten är att visa 
hur åldersfördelningen av effekterna kan tänkas se ut med de antaganden som 
generellt har använts i tidigare beräkningar som har gällt större sammanlagda 
åldersgrupper. De summerade effekterna (för alla åldersgrupper) påverkas inte av 
denna åldersuppdelning.  
 
Förutom dödlighet har Kjellström beräknat "sjukdoms- och skadebördan" med s.k. 
DALY (Disability Adjusted Life Years), utgående från det beräknade antalet dödsfall 
i varje beräkningskategori och de kvoter mellan sjuklighet och dödlighet som tidigare 
har uppskattats för olika diagnoser i den svenska befolkningen. 
DALY är ett mått som utvecklats för Världshälsoorganisationen (WHO) och 
Världsbanken under 1990-talet. Det sammanfattar antalet hälsosamma år som förloras 
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p.g.a. sjuklighet och dödlighet under ett år i en specifik befolkning jämfört med 
antalet hälsosamma levnadsår som denna befolkning hade kunnat åtnjuta om den haft 
samma livslängd och hälsonivå som ett land med optimal hälsa. Det senare baserades 
på det land i världen som har den längsta livslängden; Japan. DALY är en 
kombination av YLL (Years of Life Lost) orsakad av dödlighet och YLD (Years 
Lived with Disability) orsakad av sjuklighet och invaliditet. Ett stort antal DALY per 
person innebär sämre hälsa i en befolkning än ett litet antal DALY. I vissa fall ges 
olika ”vikt” till förlorade levnadsår i olika åldrar, och framtida förlorade hälsosamma 
levnadsår kan också diskonteras till lägre värden. I Kjellströms beräkning har ingen 
viktning eller diskontering använts, i likhet med tidigare DALY-beräkningar för 
Sverige. 
 
Skador i samband med trafikolyckor beskrivs i detalj i tillgänglig statistik för 
dödsfall. Endast de dödsfall som skedde under 2001 ingår i Kjellströms beräkning 
(dvs. personer som skadades i trafikolyckor 2001 men avled av skadorna först 2002 
ingår inte). Också antalet skadefall baseras på statistik.  
 
Effekter av luftföroreningar från motorfordon har relaterats till PM10, PM2,5 och NO2 
som indikatorer på exponering. Alla dessa föroreningar är komponenter av luften i 
städer p.g.a. emissioner från motorfordon, och de är ofta starkt korrelerade vid olika 
tidpunkter inom en stad. Ett stort antal epidemiologiska studier har visat att dödlighet 
i "icke-skador" (eller ”sjuk-dödlighet”) och sjukhusvård för hjärt- och lungsjukdomar 
ökar efter kort tids (dygn) eller lång tids (år) exponering för luftpartiklar (PM10 eller 
PM2,5) eller NO2 från motorfordon. Effekterna av s.k. sekundära partiklar och ozon, 
som antas ha negativa effekter på befolkningen i övriga Europa, ingår inte.12 I 
beräkningarna av antalet döda ingår alla (akuta) dödsorsaker utom olycksfall och 
våld.  
 
Studier av korttidsexponering och -effekter har begränsat värde när det gäller att 
utvärdera den verkliga folkhälsoeffekten eftersom korttidseffekter kan tänkas bli 
kompenserade av minskade effekter under dagar med låg luftförorening. Kjellström 
använde därför riskvärden från långtidsstudier i våra beräkningar. Det antas att det 
extra PM2,5-bidrag ovan bakgrundsvärdet som förekommer i tätorter är vid nivån 5 
μg/m3 och exponerar tätortsbefolkningen i Sverige. 
 
Riskkoefficienten för långtidseffekter (dödlighet i åldersgrupper över 35 års ålder) 
sattes vid 1,06 (6 % riskökning) för 10 μg/m3 PM2,5 (årsmedelvärde).   Detta riskvärde 
har rekommenderats av europeiska expertgrupper för användning i hälsokonsekvens-
bedömningar (HKB). 
 

                                                      
12 Se Forsberg (2008) och Bergström (2008). 
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Effekter av trafikbuller i form av ökat blodtryck har nyligen rapporterats från studier 
i Sollentuna och Nederländerna, och ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom har 
rapporterats från Tyskland.13 Vägverket har sammanställt uppskattningar av antalet 
personer exponerade under lång tid för trafikbuller vid olika decibelnivå. På basis av 
dessa uppskattningar kunde andelen av hela befolkningen som exponeras för olika 
decibelnivåer beräknas och dessa andelar användes likvärdigt i alla ålders- och 
könsgrupper för att beräkna antalet exponerade efter ålder och kön. Riskkoefficienten 
för högt blodtryck sattes vid 1,19 (19 % ökning) per 5 dB bullerökning (Leq24) och 
för ischemisk hjärtsjukdom vid 1,045 (4,5 procents ökning) per 5 dB i enlighet med 
de epidemiologiska studierna. Dessa riskkoefficienter användes för dödlighet i 
relevanta diagnoser och applicerades på alla åldersgrupper över 25 års ålder. 
 
Effekter av fysisk inaktivitet kan endast beräknas mer indirekt. Studier i 
Köpenhamn14 har visat att personer som dagligen cyklar till jobbet har lägre dödlighet 
totalt än de som åker bil till och från jobbet (efter att hänsyn tagits till ett antal andra 
faktorer som kan påverka hälsoutfallet). Dödlighetskvoten för ett givet år för cyklister 
i relation till bilister är 0,7. Studier i Skellefteå och Japan visar liknande resultat15 
Kjellström förutsatte att många av dem som dagligen pendlar till jobb eller utbildning 
med bil i stället skulle kunna använda "aktiv transport", vilket är någon kombination 
av gång, cykling och/eller kollektivtrafik, för sina resor och på det sättet få den 
hälsovinst som Köpenhamnsstudien indikerar.  
 
Kjellström antog att 2/3 av den del av tätortsbefolkningen som dagligen bilpendlar 
teoretiskt sett skulle kunna använda "aktiv transport" i stället, eftersom vi inkluderar 
kollektivtrafik och delresor. Riskkoefficienten från Köpenhamnsstudien sattes till 
1,43 för bilisterna (= 1/0,7). Denna användes för att beräkna effekten på dödlighet i 
åldersgruppen 15-64 av privat motorfordonstrafik som transportmedel. Ett stort antal 
sjukdomsdiagnoser har kopplats till fysisk inaktivitet. Riskkoefficienten är dock 
osäker och ytterligare epidemiologiska studier behövs för att förbättra beräkningarna 
och ge möjlighet att inkludera fler diagnoser i framtida analyser. Världshälsoorga-
nisationens (WHO:s) expertgrupper anser att det inte finns tillräckligt med data och 
forskning på detta område för att räkna ut effekten på sjuklighet, medan dödlighet 
anses kunna uppskattas.16 Kjellström har emellertid beräknat sjukligheten p.g.a. fysisk 
inaktivitet i form av antalet YLD. 

                                                      
13 För källhänvisningar, se Kjellström et al. (2008). 
14 Andersen et al. (2000). 
15 Wennberg et al. (2006) respektive Inoue et al. (2008). 
16 Studier indikerar dock att flera sjukdomar kan relateras till fysisk inaktivitet. Bolin & 
Lindgren inkluderar i sin studie (2005) koloncancer, bröstcancer, hypertoni, kärlkramp, 
ischemisk hjärtsjukdom, slaganfall, depression och ångest, diabetes typ II samt benskörhet. I 
deras studie motsvarar diabetes en av de lägsta kostnadsposterna till följd av fysisk inaktivitet 
(både för produktionsbortfall och slutenvårdskostnader). Kostnaderna för framför allt 
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Tabell 4 Beräknat antal dödsfall relaterade till vägtrafik i Sverige år 2001, för män 
respektive kvinnor i olika åldersgrupper. Källa: Kjellström et al. (2008). 

Åldersgrupper Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk 
inaktivitet 

Män         

0-1 1      
1-4 1      
5-14 6      
15-24 95    18 
25-34 60  0,1 25 
35-44 52 16 1 46 
45-54 44 44 6 115 
55-64 45 100 18 244 
65-74 29 194 37   
75+ 50 679 118   

Totalt 383 1 033 180 449 

  Trafikolyckor  Luftföroreningar Buller   Fysisk inaktivitet 
Kvinnor         

0-1 0      
1-4 5      
5-14 6      
15-24 21    6 
25-34 18    10 
35-44 19 9 0,3 23 
45-54 14 32 1 77 
55-64 14 63 6 152 
65-74 21 133 18   
75+ 26 886 135   

Totalt 144 1 123 160 267 

         

Samtliga 527 2 156 340 716 

 
 
För både trafikolyckor, luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet gäller att 
antalet YLD (förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning) har uppskattats utifrån det 
beräknade antalet dödsfall i varje beräkningskategori och de kvoter mellan sjuklighet 
och dödlighet som i tidigare studier har uppskattats för olika diagnoser i den svenska 
befolkningen. 
 

                                                                                                                                           
ischemisk hjärtsjukdom, kärlkramp, slaganfall och ångest är betydligt högre. För 
öppenvårdsbesök är skillnaderna mindre, men både depression, ångest, hypertoni samt 
bröstcancer för kvinnor kostar enligt Bolin & Lindgren mer. 
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Tabell 5 Beräknad sjukdoms- och skadebörda i YLL (förlorade år p.g.a. för tidig död) 
och YLD (förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning), samt DALY (YLL + YLD) 
relaterade till vägtrafiken i Sverige år 2001. Källa: Kjellström et al. (2008). 

 Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk inaktivitet Totalt 

YLL 19 937 25 059 3 702 21 466 70 163 
YLD 4 902 10 272 370 16 399 39 881 
DALY (YLL + YLD) 24 839 35 331 4 072 37 865 102 107

 
 
För klimatförändring har endast antalet dödsfall beräknats. Resultatet bygger på 
beräkningar av WHO som visar att hälsoeffekter av den klimatförändring som skett 
redan vid millennieskiftet kan ha orsakat 166 000 dödsfall per år i framför allt 
utvecklingsländer på grund av undernäring, diarrésjukdomar, malaria, 
översvämningar och hjärtsjukdom på grund av extrem hetta. Den svenska 
vägtrafikens bidrag till de globala koldioxidutsläppen är ca 0,13 %, och den svenska 
vägtrafiken antas ha orsakat en motsvarande andel av ovan nämnda dödsfall år 2001.  
 

 
Tabell 6 Beräknat antal dödsfall år 2001 som antas ha orsakats av den svenska 
vägsektorns bidrag till koldioxidutsläppen. Källa: Kjellström et al. (2008). 

 
WHO-region Undernäring Diarré Malaria 

Över-
svämning 

Hjärt-/kärl-
sjukdom Totalt 

Afrika 150 172 133 0 18 473 

Amerika 0 6 0 8 4 18 

Östra Medelhavet 70 62 0 7 4 143 

Europa 0 0 0 0 0 0 

Sydöstra Asien 345 170 0 0 80 594 

Western Pacific 0 0 8 0 0 8 

Hela världen 565 410 140 15 106 1 237 
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4 Våra beräkningsmetoder  

4.1 En översikt 
Syftet med vår analys är att samhällsekonomiskt värdera de vägtrafikinducerade 
dödsfall, sjukfall och skadefall som Tord Kjellström m.fl. har beräknat i den första 
delen av detta projekt.17 Detta har vi gjort genom att beräkna (offentliga) 
sjukvårdskostnader, administrativa kostnader, produktionsbortfall och riskvärde för 
trafikolyckor, luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet. För klimatförändring har 
endast riskvärdet beräknas.  
 
Att beräkna de välfärdsekonomiska kostnaderna för olika sjukdomstillstånd är mer 
komplicerat och mer osäkert än att beräkna motsvarande kostnad för dödsfall. En 
orsak är att det handlar om flera olika effekter som ska värderas. En annan är att ett 
sjukdomstillstånd kan pågå under ett flertal år och under denna tid variera i 
allvarlighetsgrad, liksom att en viss diagnos kan innebära sjukskrivning för vissa 
individer, men inte för andra (och statistiken över långtidssjukskrivningar avslöjar 
inga diagnoser). Ytterligare en orsak är att det inte har forskats lika mycket kring hur 
individer värderar olika sjukdomstillstånd och att det därför är svårare att bedöma om 
en beräknad kostnad är rimlig.  
 
Vi har strävat efter att göra beräkningarna jämförbara mellan de olika effekterna, 
vilket dock delvis omöjliggörs eftersom de bygger på olika lång exponering och 
därmed på olika bilparker/trafikarbeten. Här följer en sammanfattning av hur vi har 
räknat. Avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4 beskriver sedan beräkningsmetoderna mer detaljerat. 

Vår värdering av dödsfall 

Sjukvårdskostnader har inte beräknats för dödsfallen. När ett dödsfall föregås av en 
tids sjukdom antas de relaterade kostnaderna inrymmas i värderingen av 
sjukdom/skada. 
 
Administrationskostnader i samband med dödsfall har beräknats utifrån ASEK-
gruppens rekommendation för värdering av administrationskostnader per dödsfall i 
samband med trafikolycka. Administrationskostnader för dödsfall p.g.a. 
luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet vid dödsfall har dock schablonmässigt 
värderats hälften så högt som dödsfall p.g.a. trafikolycka, eftersom trafikolyckor, till 
skillnad från övriga kategorier, ofta involverar polis och försäkringsbolag. 
 

                                                      
17 Kjellström et al. (2008). 
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Produktionsbortfall som gäller lönearbete har värderats utifrån genomsnittliga 
lönekostnader inklusive lönebikostnader, uppdelade på kön och ålder (15 till 64 år). 
Hänsyn har tagits till befolkningens sysselsättningsgrad och till individuell 
sysselsättningsgrad i genomsnitt för kvinnor och män. För produktionsbortfall som 
gäller hushållsarbete inkluderas personer över 15 år. Här ingår inte lönebikostnader 
och för pensionärer har genomsnittlig pension använts som approximation. 
”Sysselsättningsgraden” har uppskattats utifrån SCB:s tidsanvändningsstudie från 
2002. Framtida förlorade inkomster diskonteras till en ränta om 4 procent, och vi 
antar att individernas realinkomst stiger med 1,5 procent per år.  
 
Nettoproduktionsbortfallet är bruttoproduktionsbortfallet minus individens 
konsumtion under samma tid. Den andel av BNP som gick till konsumtion år 2001, 
75,5 procent, har använts som approximation för individernas konsumtion. Detta 
innebär att resultaten har reducerats med 75,5 procent. Tillvägagångssättet har 
tidigare använts av Ulf Persson vid beräkningen av individers riskvärdering i 
samband med trafiksäkerhet.18 
  
Riskvärderingen har gjorts utifrån ASEK-gruppens rekommendationer om 
riskvärdering för dödsfall i trafikolyckor från 2008, eftersom nya betalnings-
viljestudier har gjorts sedan den tidigare ASEK-omgången. Vi har räknat ned värdet 
med KPI och real BNP/capita från 2006 års prisnivå till 2001, med resultatet 
17 358 700 kronor.19 För dödsfall p.g.a. trafikolyckor, luftföroreningar, buller och 
fysisk inaktivitet har ASEK-gruppens riskvärde annuitetsberäknats till ett värde per 
förlorat levnadsår; 861 791 kronor. Anledningen är att dödsfall p.g.a. 
luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet främst sker i högre åldrar och att 
riskvärdet per förlorat liv skulle ge en överskattning. Värdet per förlorat levnadsår har 
beräknats utifrån antagandet att ASEK-gruppens värde per förlorat liv baseras på en 
genomsnittlig förlust av 38 år, vilket motsvarar det genomsnittliga förväntade antalet 
återstående levnadsår för de personer som avled i trafikolyckor under 2001. Värdet av 
framtida levnadsår har diskonterats till en ränta om 4 procent.  
 
För dödsfall p.g.a. klimatförändring antar vi att 30 år förloras i genomsnitt och 
riskvärdet av dessa dödsfall har beräknats med två olika värden per förlorat år. Dels 
med samma värde som för övriga dödsfall, dels med ett lägre värde som tar hänsyn 
till de betydligt lägre inkomstnivåer som utgör genomsnitt i de delar av världen där de 
flesta klimatrelaterade dödsfallen antas inträffa. 

                                                      
18 Se SIKA (1996). 
19 Det värde i 2001 års prisnivå som rekommenderades i den tidigare ASEK-omgången var 
16 269 000 kronor. 
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Vår värdering av sjukdom/skada 

För samtliga sjukdoms-/olyckskategorier har antalet YLD (förlorade år p.g.a. 
funktionsnedsättning) använts som utgångspunkt för beräkningarna. Vi bedömer dock 
att antalet YLD p.g.a. trafikolyckor är en underskattning och därför har vi istället 
använt statistik över antalet skadade i trafikolyckor år 2001 för att beräkna 
trafikolyckornas skadekostnader. För själva värderingssteget har vi helt enkelt 
multiplicerat de monetära värden för de olika posterna som rekommenderas av 
ASEK-gruppen. Beskrivningarna nedan gäller alltså i första hand beräkningarna av 
kostnader p.g.a. luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet. (I resultatavsnittet 5.2 
redovisas ändå motsvarande beräkningar baserade på det uppskattade antalet YLD 
relaterade till trafikolyckor.) 
 
Sjukvårdskostnader har uppskattats utifrån den andel av det totala antalet YLD i 
Sverige 2001 som av Kjellström et al. (2008) antas ha orsakats av vägtrafiken. Vi 
antar att samma andel av de offentliga sjukvårdskostnaderna år 2001 kan ha orsakats 
av trafiken (åtminstone nästan, se den utförligare beskrivningen längre ned). Två 
alternativa beräkningar av sjukvårdskostnaderna redovisas i Bilaga 2. 
  
Administrationskostnader i samband med sjukdom har beräknats utifrån antalet YLD 
och ASEK-gruppens rekommendation för värdering av administrationskostnader per 
svårt skadad i vägtrafikolyckor. Ett YLD antas motsvara en svårt skadad.  
 
Produktionsbortfall vid sjukdom har beräknats så som vid dödsfall. Beräkningen har 
alltså gjorts med utgångspunkt i antalet YLD. Ett YLD är konstruerat för att kunna 
likställas med ett år som död, men är i själva verket sammansatt av en rad mer eller 
mindre allvarliga diagnoser, där vissa innebär sjukskrivning och andra inte. I vår 
beräkning antas ett YLD här motsvara en heltidssjukskrivning under tre år. Hänsyn 
har även här tagits till sysselsättningsgrad. Även oavlönat arbete i det egna hemmet 
(hushållsarbete) har värderats. Vid sjukdom antas att hälften av hushållsarbetet blir 
ogjort. 
 
Riskvärderingen för sjukdom (eller skada) har gjorts som för dödsfall, men med 
antalet YLD som utgångspunkt. Varje YLD ges ett värde om 861 791 kronor. Det 
totala antalet YLD fördelas på tre år och de ”framtida åren” (år 2 och 3) diskonteras 
till en ränta om 4 procent. 

Våra beräkningars förhållande till ASEK 

För trafikolyckor går det utmärkt att använda de monetära värden som ASEK-
gruppen rekommenderar; åtminstone när det gäller dödsfallen. De underlag som 
används i vår analys för att beräkna sjukvårdskostnaderna för skadade och sjuka – 
antal förlorade levnadsår – fungerar däremot sämre i kombination med ASEK-
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gruppens värden, eftersom dessa underlagsdata inte är uppdelade på svårt och lindrigt 
skadade.  
 
Vi har därför värderat trafikolyckornas skadekostnader både utifrån ASEK-gruppens 
rekommendationer och utifrån den metod som vi har använt för övriga effekter. 
ASEK-gruppens riskvärdering har dessutom använts som grund för att beräkna värdet 
av förlorade levnadsår för samtliga effekter. 
 
När det gäller luftföroreningar och buller utgår inte ASEK-gruppens rekommen-
derade värden från antalet döda och sjuka och har därför inte fungerat för vårt 
huvudsakliga syfte. För att värdera luftföroreningar förutsätter ASEK-gruppens 
kalkylvärden dessutom detaljerade uppgifter om befolkningstäthet och ventilations-
faktorer för olika tätorter. Eftersom befolkningstätheten (och därmed exponeringen) 
är viktig för värderingen, blir resultaten inte rättvisande om man utgår från en 
genomsnittlig befolkningstäthet i ett stort geografiskt område, som t.ex. ett län eller 
hela Sverige. Det skulle alltså vara möjligt – och förmodligen att föredra – att värdera 
hela vägtransportsektorns utsläpp av luftförorenande ämnen med hjälp av ASEK-
gruppens metod, men det skulle kräva ett omfattande arbete som inte ryms inom 
ramen för detta projekt. Vi har alltså värderat döds- och sjukfall p.g.a. luftföro-
reningar på samma sätt som för övriga effekter och har inte gjort något försök att 
använda ASEK-gruppens värderingar. 
 
Buller har vi däremot värderat både med de metoder som vi har använt för övriga 
effekter och utifrån ASEK-gruppens senaste rekommendationer. Antalet exponerade 
för olika bullernivåer har vi hämtat från en uppskattning gjord av Vägverket. 
 
För fysisk inaktivitet har inga monetära värden tagits fram av ASEK-gruppen. Vi har 
värderat döds- och sjukfallen på samma sätt som för övriga effekter. 
 
När det gäller dödsfall p.g.a. klimatförändring har endast riskvärdet beräknats, 
eftersom sjukvårdskostnader, administrationskostnader och produktionsbortfall inte 
har kunnat uppskattas. För dessa dödsfall har vi både utgått från ASEK-gruppens 
rekommendation till riskvärdering av ett förlorat liv och från ett lägre värde som har 
justerats utifrån de lägre genomsnittsinkomsterna i världens låg- och 
medelinkomstländer. 
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Tabell 7 En översikt över vilka av de olika effekterna som har värderats, och med 
vilket underlag. 

  Trafik-
olyckor 

Luftföro-
reningar 

Buller Fysisk  
inaktivitet 

Klimat-
förändring 

Sjukvårdskostn.* X X X X   
Prod.bortfall* X X X X   
Adm.kostn.** X X X X   
Riskvärdering** X X X X X 
ASEK-värdering 
för jämförelse*** 

X   X     

* Underlag från hälsokonsekvensbedömningen av Kjellström et al. (2008). 
Beräkningar baserade på statistik från SCB över kostnader och löner.  
** Underlag från hälsokonsekvensbedömningen av Kjellström et al. (2008), 
beräkningar baserade på ASEK-värden. 
*** Underlag från SIKA/Vägverket, beräkningar baserade på ASEK-värden 
 

4.2 Vår värdering av dödsfall 

Sjukvårdskostnader 

Sjukvårdskostnader har inte värderats för dödsfallen. När ett dödsfall föregås av en 
tids sjukdom antas de relaterade kostnaderna inrymmas i värderingen av 
sjukdom/skada. 

Administrationskostnader 

Kostnader för administration har beräknats på enklast möjliga vis: 
Administrationskostnaden per dödsfall p.g.a. trafikolycka har värderats enligt ASEK-
rekommendationen (62 000 kr per dödsfall år 2001). Administrationskostnaden per 
dödsfall p.g.a. luftförorening, buller eller fysisk inaktivitet har schablonartat värderats 
till halva detta belopp (31 000), under antagandet att ett dödsfall p.g.a. sjukdom ger 
lägre administrationskostnader än vid en trafikolycka, där polis och försäkringsbolag 
ofta är inblandade.  

Produktionsbortfall 

När en person sjukskrivs, invalidiseras eller avlider kan hon inte längre producera 
varor eller tjänster eller arbeta i det egna hemmet. Det samhällsekonomiska värdet av 
detta mäts i nettoproduktionsbortfall. Bruttoproduktionsbortfallet är värdet av den 
mängd varor och tjänster som skulle ha producerats om personen i fråga fått behålla 
hälsan. Nettoproduktionsbortfallet är bruttoproduktionsbortfallet minus den mängd 
varor som samma person skulle ha konsumerat. Med andra ord tillför individen 
resurser till samhället, men använder också resurser. 
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Nettoproduktionsbortfallet har beräknats för lönearbete och oavlönat arbete i det egna 
hemmet (hushållsproduktion). Valet att även värdera hushållsproduktion kan 
illustreras med följande exempel. Om en individ kan välja, kan hon anlita exempelvis 
en hantverkare för att utföra en uppgift, förutsatt att hon under samma tid kan få en 
nettolön som är högre än vad hon måste betala till hantverkaren; i annat fall utför hon 
uppgiften själv.20 En individs invalidisering eller dödsfall kan också innebära att ett 
ökat omsorgsbehov uppstår för den eller de personer som varit beroende av honom 
eller henne; som minderåriga barn eller andra omsorgskrävande närstående. 
 
För lönearbete har personer mellan 15 och 64 år inkluderats. Som approximation för 
värdet av den tid som läggs på hushållsproduktion har vi använt genomsnittliga 
bruttolöner inklusive lönebikostnader (dvs. arbetsgivaravgift och allmän 
pensionsavgift, totalt 40 %), differentierade på kön och åldersgrupper. Vi antar också 
att realinkomsten per individ stiger med 1,5 % per år. (Detta innebär en 
underskattning för de yngre åldersgrupperna, eftersom en individs lön stiger 
procentuellt sett mer under de första åren.) Hänsyn har tagits till befolkningens 
sysselsättningsgrad; 75,3 % år 2001.  Hänsyn har också tagits till deltidsarbete genom 
det genomsnittliga överenskomna arbetstiden per vecka 2001 för män respektive 
kvinnor. Sysselsättningsgraden per person har sedan beräknats utifrån antagandet att 
40 timmar motsvarar en heltid, 100 %. Män beräknas i genomsnitt arbeta 98,8 % av 
en heltid, kvinnor 86,8 %. 
 
Som approximation för konsumtionen (dvs. för att kunna omvandla bruttopro-
duktionsbortfallet till nettoproduktionsbortfall) har vi använt hushållens och det 
offentligas samlade konsumtion som andel av BNP år 2001, nämligen 75,5 %. 
Tillvägagångssättet har hämtats från Ulf Perssons olycksvärdering från 1995.21 Alla 
uppgifter utom lönebikostnaderna har hämtats direkt eller beräknats utifrån statistik 
från SCB. Lönebikostnadernas storlek har hämtats från Skatteverket. 
 
För hushållsproduktion har individer från 15 år och uppåt inkluderats. Som 
approximation för produktionsbortfallet används i det här fallet genomsnittliga 
nettolöner exklusive lönebikostnader, respektive genomsnittlig pension. Hänsyn har 
tagit till ”deltidsarbete” på följande vis: Utifrån SCB:s tidsanvändningsstudie från 
2002 antas män arbeta i hemmet motsvarande 53 % procent av en ”heltid” (dvs. 40 
timmar per vecka) och kvinnor 72,2 % av en heltid. 
 

                                                      
20 Drummond et al. (2005). 
21 SIKA (1996). 
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Framtida produktionsbortfall diskonteras till en ränta om 4 procent,22 vilket dock 
delvis uppvägs av en antagen reallöneökning om 1,5 procent per år. 

Riskvärdering 

Riskvärderingen ska spegla individernas betalningsvilja för att slippa dö, skadas eller 
bli allvarligt sjuka p.g.a. trafiken. För dödsfall har utgångspunkten för riskvärdes-
beräkningen varit det antal YLL (förlorade levnadsår p.g.a. för tidig död) i olika 
åldersgrupper som har beräknats i projektets första del och som presenteras i 
sammanfattning i avsnitt 3 ovan.  
 
För den ekonomiska värderingen har vi använt ASEK-gruppens rekommenderade 
riskvärde för ett dödsfall i trafikolycka i 2001 års prisnivå, men baserat på det värde 
som efter den senaste ASEK-översynen rekommenderas för år 2006 (och som bygger 
på andra betalningsviljestudier än tidigare rekommendation): 17 358 700 kronor.23 
Detta värde har vi med 4 % diskonteringsränta annuitetsberäknat till ett värde för ett 
levnadsår om 861 791 kronor. Detta under antagandet att ASEK-gruppens riskvärde 
för ett dödsfall i genomsnitt motsvarar 38 förlorade levnadsår. Värdet är högre än det 
som använts i andra studier för motsvarande år,24 vilket i alla fall delvis förklaras av 
att vår beräkning har utgått från ett högre värde per förlorat liv. Att räkna om värdet 
av ett statistiskt liv till ett levnadsår är inte helt oproblematiskt (se t.ex. Persson & 
Hjelmgren (2003)), men var den lösning som stod till hands. 
 
Värdet för ett livsår gäller alltså det år som följer omedelbart på ett dödsfall – 
framtida år ges genom diskonteringen successivt lägre värden. Valet av diskonte-
ringsränta diskuteras ganska flitigt inom transportsektorn, men vi har valt att använda 
den diskonteringsränta som rekommenderas av ASEK-gruppen för samhälls-
ekonomisk analys. En ränta på 2 % hade istället gett ett värde för ett levnadsår ”här 
och nu” på 643 643 kronor, dvs. ca 25 % lägre, medan framtida levnadsår hade 
förlorat långsammare i värde än vad de gör vid 4 % ränta. 
 
Riskvärdet för ett statistiskt liv (och därmed för ett levnadsår) har tagits fram för att 
gälla vuxna, men i brist på alternativ väljer vi att anta samma värde för barn som för 
vuxna. 

                                                      
22 Inom hälsoekonomin brukar man räkna med en diskonteringsränta om 5 %, medan man i 
transportsektorn använder 4 %. Vi har valt transportsektorns diskonteringsränta, men har 
också prövat 5 % och kan konstatera att skillnaden i det här fallet inte blir så stor. 
23 För att nå detta värde har vi räknat bakåt till år 2001 från 2006 års riskvärde (21 000 000 
kronor) utifrån förändringen i KPI och real BNP per capita under denna tid. 
24 Nerhagen et al. (2005), Persson & Hjelmgren (2003). 
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4.3 Värdering av dödsfall i andra länder 
Enligt resultaten från detta projekts första del orsakade den svenska vägtrafiken år 
2001 via klimatförändringarna 1 237 dödsfall världen över. En mycket liten andel av 
dessa skulle kunna tänkas ske i Sverige och i andra höginkomstländer, men sannolikt 
sker den stora majoriteten i låginkomstländer längre söderut, som på den afrikanska 
kontinenten och i Sydostasien (se Tabell 6 i avsnitt 3 ovan). Detta dels därför att 
klimatförändringarna antas bli kraftigast där, dels därför att man i fattiga länder har 
sämre förutsättningar att hantera dem. Enligt samma resonemang bör den svenska 
vägtrafiken också orsaka ett (förmodligen betydligt större) antal skade- och sjukfall i 
dessa länder. Detta antal har dock inte uppskattats.  
 
Förutsättningarna att kostnadsberäkna dödsfall är naturligtvis annorlunda när de sker 
utanför Sverige och när de dessutom omgärdas av osedvanligt stora osäkerheter. Det 
går inte att specificera var de sker och dessutom vet vi inte ålder eller kön på de 
drabbade, även om vi kan anta att risken är större för barn och äldre. 
 
Sjukvårdskostnader och produktionsbortfall kan vidare antas vara lägre per person i 
länder med lägre lönekostnader än i Sverige, men längre än så kommer vi inte utan 
mycket grova gissningar. Därför har vi valt att inte inkludera dessa kostnader i våra 
beräkningar. 
 
Även när det gäller riskvärderingen, det immateriella värdet av förlorade levnadsår, är 
det sannolikt så att värderingen skulle ligga betydligt lägre i låginkomstländer. Detta 
av två orsaker. Dels är medellivslängden i dessa länder lägre, så att det i genomsnitt 
blir färre år som förloras (allt annat lika). Dels eftersom medelinkomsten i dessa 
länder är lägre och individernas betalningsvilja påverkas av inkomsten. I världens låg- 
och medelinkomstländer var medellivslängden i genomsnitt 65 år under år 2000, att 
jämföra med 80 i Sverige. I låginkomstländerna var medellivslängden i genomsnitt 59 
år.25 År 2000 motsvarade bruttonationalinkomsten (BNI) per capita i världens låg- 
och medelinkomstländer ca 4 % av BNI per capita i Sverige26 Om låginkomstlän-
derna separeras som grupp, var BNI per capita där i genomsnitt 1,3 % av Sveriges.27 
Enligt Viscusi och Aldy (2003) är inkomstelasticiteten för värdet av ett statistiskt liv 
mellan 0,5 och 0,6. En inkomsthöjning med tio procent skulle alltså öka värdet av ett 
statistiskt liv (VSL) med fem eller sex procent och omvänt vid en inkomstminskning. 
Man skulle följaktligen kunna använda sig av denna elasticitet för att uppskatta värdet 
av ett statistiskt liv i låg- och medelinkomstländerna Elasticiteter är dock 

                                                      
25 Världsbankens Key Development Data & Statistics, nås via http://www.worldbank.org  
26 Justerad för köpkraft var BNI/capita i låg- och medelinkomstländerna i genomsnitt 11 % av 
BNI/capita i Sverige år 2000. 
27 BNI/capita var i Sverige 28 870 $, i världens låg- och medelinkomstländer 1 154 $ och i 
världens låginkomstländer 381 $. År 2006 var BNI/capita 43 430 $ i Sverige, 1 997 i låg- och 
medelinkomstländerna (4,6 % av Sveriges) och 649 i låginkomstländerna (1,5 % av Sveriges).  
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konstruerade för marginella förändringar, medan det här gäller mycket stora 
förändringar/skillnader i inkomst.  
 
Ur ett strikt ekonomiskt perspektiv verkar resultaten av en sådan räkneövning mycket 
riktigt inte särskilt troliga. En genomsnittlig person i ett låg- eller medelinkomstland 
skulle då värdera ett statistiskt liv till 46-47 % av det värde som vi använder i 
Sverige, trots en inkomstnivå som är 96-99 % lägre. Medan det VSL som vi använder 
i beräkningarna för de svenska dödsfallen (17 359 000) är ca 67 gånger så högt som 
BNI/capita i Sverige år 2001,28 skulle det värde som beräknas med hjälp av 
inkomstelasticiteten ovan ge ett VSL för låg- och medelinkomstländer som motsvarar 
ca 780 gånger BNI/capita i dessa länder och ett VSL för låginkomstländer som 
motsvarar ca 2 300 gånger BNI/capita. 
 
Rimligare bör vara att anta att samma förhållande skulle kunna gälla mellan 
BNI/capita och nivån på VSL i låg- och medelinkomstländer som i Sverige, dvs. att 
VSL är ca 67 gånger så högt som BNI/capita. Resultatet blir då ett VSL om 694 000 
kr för låg- och medelinkomstländerna och 229 000 kronor för låginkomstländerna, 
vilket är lägre än det värde per förlorat år som vi använder för de svenska dödsfallen. 
Omräknat till ett värde per förlorat år blir det 34 448 kronor för låg- och 
medelinkomstländerna och 11 373 kronor för låginkomstländerna. 
  
Att värdera dödsfall i andra länder lägre än dödsfall i Sverige, även om värderingen 
gäller statistiska snarare än verkliga dödsfall, krockar samtidigt med uppfattningen 
om alla människors lika värde. Och det kan tyckas särskilt etiskt tveksamt när vi i 
Sverige, enligt resonemanget bakom beräkningarna, indirekt orsakar dessa 
klimatrelaterade dödsfall. Vi har därför valt att värdera dem utifrån två olika värden 
per förlorat levnadsår. Dels med samma riskvärde per förlorat levnadsår (vi antar 30 
förlorade år i genomsnitt för de klimatrelaterade dödsfallen) som det som vi har 
använt för dödsfall i Sverige av övriga trafikrelaterade orsaker; 861 791 kronor. Dels 
utifrån det enligt ovan ”anpassade” värdet per förlorat levnadsår för låg- och 
medelinkomstländer, 34 448 kronor. Valet att utgå från inkomstnivån i låg- och 
medelinkomstländerna, snarare än bara från låginkomstländerna, kan motiveras med 
att en viss andel klimatrelaterade dödsfall trots allt också kan antas ske i rikare länder. 
Minns t.ex. värmeböljan i Frankrike sommaren 2003, då ett stort antal personer avled.  
 
Framtida förlorade år diskonteras med en ränta på 4 procent. 
 
Denna beräkning är naturligtvis ett räkneexempel i ännu högre grad än de övriga 
beräkningar som presenteras i rapporten. Osäkerheterna är många, stora och viktiga, 
antagandena bygger i flera fall på lös grund. 

                                                      
28 Med en växelkurs på 9 SEK per US $. 
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4.4 Vår värdering av sjukdom/skada 

Sjukvårdskostnader 

För att beräkna sjukvårdskostnader skulle vi optimalt vilja utgå från antalet 
vårdtillfällen inom olika kategorier, liksom från uppgifter om genomsnittliga 
kostnader för dessa.29 För att ordentligt kunna beräkna läkemedelskostnader behövs 
än mer detaljerad information. Nu har vi istället ett uppskattat antal YLD att utgå 
ifrån; ett betydligt grövre mått. Därför måste också kostnadsberäkningen med 
nödvändighet bli mycket grov. 
 
Vårdkostnaderna har uppskattats utifrån beräkningarna om antalet YLD (förlorade år 
p.g.a. funktionsnedsättning) 30 och en tidigare beräkning gjord på Karolinska Institutet 
(1998) av det totala antalet YLD i Sverige. Det genomsnittliga antalet YLD för åren 
1988-1995 har räknats upp till år 2001 med befolkningsökningen. Vi antar här att 
förhållandet mellan 
 

- (de trafikrelaterade vårdkostnaderna) och (de offentliga hälso- och 
sjukvårdskostnaderna) 

är detsamma som förhållandet mellan 
 

- (antalet trafikrelaterade YLD) och (det totala antalet YLD). 

Uttryckt annorlunda:  
 
Vårdkostnader per kategori = (YLDkat/YLDtot) * Totala_off._vårdkostnader 
 
där YLDkat  är det antal YLD som har beräknats för varje kategori (buller etc.) och 
YLDtot  är det totala antal YLD som har uppskattats för Sverige år 2001. 
 
De diagnoser som kan förknippas med luftförorening, buller och fysisk inaktivitet hör 
förmodligen inte till de dyraste – åtminstone inte per vårdtillfälle. Snarare verkar de 

                                                      
29 Sådan kostnadsstatistik för slutenvården finns publicerad i Vårdkostnader och vårdtider för 
NordDRG, där NordDRG är namnet på det diagnosticeringssystem som har använts. För 
öppenvården finns inga krav på redovisning av diagnoser, varför den nationella statistiken på 
detta område är dålig. Region Skåne för dock någorlunda detaljerad statistik även över 
öppenvården. 
30 YLD betyder alltså ungefär “förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning” och är ett mått på 

funktionsförlust till följd av sjukdomar. Olika funktionsnedsättningar värderas olika högt, en lindrig 

skada/sjukdom ger ett lågt värde (nära 0), medan en allvarlig, t.ex. totalförlamning, ger ett högt värde 

(närmare 1). 10 år levda med funktionsförlusten 0,5 ger alltså upphov till 10 * 0,5 = 5 YLD. Ett YLD 

kan likställas med ett år som död. 
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enligt statistik från NordDRG31 i många fall ligga ganska nära genomsnittskostnaden 
för alla vårdtyper, när ytterfallen har tagits bort (med ytterfall menas vårdtillfällen 
med mycket höga eller låga värden i förhållande till den aktuella diagnosgruppen). 
Vårdkostnaden för hypertoni (högt blodtryck) ligger väsentligt lägre per vårdtillfälle. 
Vi har därför schablonmässigt reducerat resultaten med 1/4 för vård p.g.a. 
luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet. Också när det gäller skador ligger 
många tänkbara vårdkategorier nära genomsnittskostnaden. Dock kan svårt skadade i 
trafikolyckor ofta antas höra till de mer komplicerade fallen, och kan i många fall 
antas kräva vård under lång tid. Därför har vi inte gjort motsvarande reducering av de 
vårdkostnader som har beräknats för trafikolyckor. 
 
Denna metod är som sagt mycket grov och även om totalsumman och rangordningen 
mellan de olika skade- och sjukdomsorsakerna visar sig vara trovärdig, krävs 
ytterligare arbete för att resultaten verkligen ska vara användbara. 
 
Eftersom antalet YLD för trafikolyckor bedöms vara för lågt, och det finns statistik 
att tillgå, har vi för denna kategori istället utgått från antalet svårt respektive lindrigt 
skadade 2001, samt SIKA:s värdering av sjukvårdskostnader per svårt (288 000 
kronor) respektive lindrigt (11 000 kronor) skadad. 
 
I Bilaga 2 presenteras två alternativa beräkningar av sjukvårdskostnaderna, som 
bygger på annat underlag. 

Administrationskostnader 

Administrationskostnaderna för sjukdom har beräknats utifrån antalet YLD, och varje 
YLD har värderats enligt ASEK-rekommendationen per svårt skadad i trafikolycka 
(12 000 kronor). Vi antar dock att antalet YLD fördelas över tre år, där de 12 000 
kronorna per YLD delas upp på tre år och kostnaderna för år 2 och 3 diskonteras till 
en ränta om 4 %. Så här: 
 
Adm.kostnad per kategori = (YLD/3 x 12 000) + ((YLD/3 x 12 000) / (1,04)^2)) + 
((YLD/3 x 12 000) / (1,04)^3)) 
 
Eftersom antalet YLD för trafikolyckor bedöms vara en underskattning, har 
administrationskostnaderna för trafikolyckor även beräknats utifrån statistik över 
svårt respektive lindrigt skadade i trafiken år 2001. Administrationskostnaderna per 
svårt skadad har värderats till 12 000 kronor, per lindrigt skadad till 6 000 kronor (i 
enlighet med ASEK-gruppens rekommendation). 

                                                      
31 Socialstyrelsen och Landstingsförbundet (2002). 



 

 

Analys & Strategi  

 

33

Produktionsbortfall 

Produktionsbortfall vid sjukdom eller skada har värderats som vid dödsfall och om 
det hade varit möjligt hade vi här utgått från uppgifter om sjukskrivningar. Sådana 
finns hos Försäkringskassan, men gäller bara långtidssjukskrivning32 och är inte 
kodade efter anledning, längd eller omfattning (hel- eller deltidssjukskrivning).33  
 
Utgångspunkten i vår beräkning är därför antalet trafikrelaterade YLD. Ett YLD är 
sammanvägt av flera olika allvarliga diagnoser. Vi antar att ett YLD i genomsnitt 
motsvarar en heltidssjukskrivning under tre år, dvs. att en person (med funktions-
vikten 0,33) under tre år är så sjuk att hon eller han inte kan arbeta. Som grund för 
antagandet ligger att de funktionsvikter som har använts i tidigare beräkningar för att 
beräkna antalet YLD är förhållandevis låga även för allvarliga diagnoser som 
hjärtsvikt (0,186), hjärtinfarkt (0,395), stroke (0,228), ständig värk (0,2) och 
lungcancer (0,146). De flesta sjukdomstillstånd har getts vikter nära noll.34 I summan 
av YLD ryms dock både långtidssjukskrivningar och korta sjukskrivningar, liksom 
sjukdomstillstånd med varierande funktionsvikt.  
 
Hänsyn tas till sysselsättningsgraden i ekonomin (75,3 % år 2001), liksom till 
deltidsarbete (dvs. en genomsnittlig sysselsättningsgrad om 98,8 % för män och 86,8 
% för kvinnor). Detta ger förmodligen en viss underskattning av bortfallet, förutsatt 
att antagandet om förhållandet mellan YLD och sjukskrivningar överensstämmer 
någotsånär med verkligheten, eftersom det är troligt att en del av de personer som 
idag inte arbetar, eller som arbetar deltid, gör det just p.g.a. trafikrelaterad skada eller 
sjukdom. 
 
Eftersom antalet YLD för trafikolyckor bedöms vara en underskattning, har 
produktionsbortfallet för trafikolyckor även beräknats utifrån statistik över svårt 
respektive lindrigt skadade i trafiken år 2001, samt ASEK-gruppens rekommenderade 
värde för sjukdomskostnader (288 000 per svårt skadad, 11 000 per lindrigt skadad). 
 
Vi antar att sjukdom eller skada innebär att hälften av hushållsarbetet blir ogjort. 

                                                      
32 Det finns ingen enhetlig definition av vad som är en långvarig sjukskrivning, eller kortvarig 
heller för den delen, men ofta använder man ett år som riktmärke, eftersom sjukersättning 
endast betalas till personer som bedöms ha nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel 
under minst ett år. 
33 Kjellström et al. (2008) gjorde en beräkning av antalet långtidssjukskrivningar, som vi 
också värderade monetärt, men beslöt att ta bort den eftersom den bedömdes som allt för 
ofullständig. 
34 Petersson et al. (1998). 
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Riskvärdering 

För sjukdom har utgångspunkten varit motsvarande antal YLD (förlorade levnadsår 
p.g.a. funktionsnedsättning), YLD-beräkningen har använts för att även få med en 
sjukdomsvärdering som inkluderar någon uppskattning av individers betalningsvilja 
för att undvika sjukdom. Vi känner nämligen inte till någon värderingsstudie av 
människors betalningsvilja för att undvika sjukdom. Eftersom, återigen, antalet YLD 
för trafikolyckor bedöms vara för lågt, har vi för denna kategori istället utgått ifrån 
SIKA:s statistik, samt SIKA:s riskvärdering i 2001 års prisnivå för svårt respektive 
lindrigt skadade (ca 2,88 mkr respektive 113 000 kr). 
 
Den metod som används skiljer sig dock från vad som är brukligt i 
välfärdsekonomiska analyser av detta slag. I stället för att använda ett värde 
(betalningsviljan) för olika sjukdomstillstånd och beräkna samman den totala 
kostnaden för dessa för olika individer, baseras beräkningen på… 
 

• … det antal YLD som vägtrafiken orsakar, där YLD innebär att ett antal 
sjukdomstillstånd räknats om till ett förlorat levnadsår. 

 
• … samma riskvärde för ett förlorat levnadsår som används för ett faktiskt 

dödsfall, d.v.s. 861 791 kronor. 
 
Skulle resultaten av en sådan här beräkning motsvara resultaten om betalningsvilja 
användes för att värdera sjukdom? Förmodligen inte, åtminstone inte helt och hållet. 
 
Ett YLD är sammansatt av en rad diagnoser av olika allvarlighetsgrad och längd – det 
kan bestå av många lindriga och/eller kortvariga diagnoser eller ett fåtal allvarliga 
och/eller långvariga diagnoser. Exempelvis kan ett YLD motsvaras av en person som 
insjuknar i en lindrig men livslång sjukdom. Och eftersom värdet av framtida 
funktionsnedsättningar bör diskonteras, måste vi göra ett antagande om hur det totala 
antalet YLD fördelar sig över tiden. Lika väl som något annat har vi antagit att ett 
YLD i genomsnitt fördelas över tre år. 
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5 Resultat 
Samtliga resultat redovisas i 2008 års prisnivå (september), men redovisas också i Bilaga 1 i 2001 års prisnivå. Observera att resultaten gäller för år 
2001. En motsvarande beräkning av döds- och sjuk-/skadefall under ett senare år hade gett högre kostnader, eftersom lönenivåerna (och därmed 
också individernas betalningsvilja) har ökat. 

5.1 Dödsfall 
I tabellen nedan redovisas administrationskostnader, nettoproduktionsbortfall och riskvärdering år 2001 som antas ha orsakats av trafikolyckor, 
luftföroreningar, buller respektive fysisk inaktivitet relaterade till den svenska vägtrafiken. Sjukvårdskostnader har inte beräknats för dödsfallen.  
 
 
Tabell 8 Kostnader relaterade till dödsfall i Sverige år 2001, orsakade av den svenska vägtrafiken. Egna beräkningar delvis baserade på Kjellström 
et al. (2008). Miljoner kronor, prisnivå september 2008. 
  Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk inaktivitet Totalt 
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Administration 27 10 37 40 6 6 16 9 86 65 
Produktionsbortfall 530 130 218 147 47 13 552 259 1 347 549 
Riskvärdering 6 892 2 498 9 370 10 131 1 607 1 356 7 608 4 715 25 477 18 700 
Totalt män/kvinnor 7 422 2 628 9 589 10 278 1 654 1 370 8 160 4 973 26 824 19 249 
Totalt 10 050 19 867 3 024 13 133 46 074 
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Kostnaderna för luftföroreningar är överlägset störst, närmare 20 miljarder kronor, och liksom för samtliga kategorier står riskvärdet för en 
överväldigande del av totalsumman. Därefter följer fysisk inaktivitet (13 miljarder), så trafikolyckor (10 miljarder) och sist buller (3 miljarder). 
Kostnaderna är högre för män än för kvinnor när det gäller både fysisk inaktivitet och buller, och mycket högre när det gäller trafikolyckor. 
 
Tabell 9 nedan redovisar riskvärderingen av de klimatrelaterade dödsfallen. Värderingen av de klimatrelaterade dödsfallen skiljer sig stort beroende 
på vilket VOLY som används, men vilket som kan antas vara mer rätt att använda beror till stor del på vilket perspektiv man utgår ifrån. De värden 
som har beräknats utifrån ett justerat VOLY är mer trovärdiga ur ett ekonomiskt teoretiskt perspektiv, medan de värden som utgår från samma 
riskvärdering som för ett svenskt dödsfall kan tyckas mer riktiga ur ett etiskt. Däremot har det genomsnittliga antalet förlorade år mindre betydelse 
(20, 30 eller 40), eftersom framtida år genom diskontering har getts successivt lägre värden. 
 
 
Tabell 9 Riskvärdering av de 1 237 dödsfall år 2001, främst utanför Sverige, som antas vara orsakade av den svenska vägtransportsektorns bidrag 
till klimatförändringen. Egna beräkningar delvis baserade på Kjellström et al. (2008). ”Justerat VOLY” (Värdet av ett förlorat levnadsår) tar hänsyn till 
de lägre inkomstnivåerna i låg- och medelinkomstländer. Miljoner kronor, prisnivå september 2008. 

  Antaget antal förlorade år per klimatrelaterat dödsfall 
  20 30 40 

Samma VOLY som i Sverige 17 207 21 893 25 060 
Justerat VOLY 973 1 459 1 946 

 

5.2 Sjukdom/skada 
I tabellen nedan redovisas administrationskostnader, nettoproduktionsbortfall och riskvärdering som antas ha orsakats av sjukdom eller skada p.g.a. 
trafikolyckor, luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet relaterade till den svenska vägtrafiken.  
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Tabell 10 Kostnader relaterade till sjukdom/skada i Sverige år 2001, orsakade av den svenska vägtrafiken. Miljoner kronor, prisnivå september 
2008. Beräkningarna bygger på antalet YLD (förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning) som har beräknats av Kjellström et al. (2008). För trafikolyckor 
är underlaget dock statistik över svårt resp. lindrigt skadade. 
  Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk inaktivitet Totalt 
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Sjukvård 965 604 535 810 18 31 1 134 1 014 2 651 2 459 
Administration 109 72 27 41 1 2 58 52 195 167 
Produktionsbortfall 642 281 689 650 19 20 1 095 788 2 444 1 739 
Riskvärdering 9 703 6 009 4 020 5 858 129 221 8 197 7 330 22 048 19 418 
Totalt män/kvinnor 11 418 6 966 5 270 7 360 167 273 10 483 9 183 27 338 23 782 
Totalt 18 385 12 630 440 19 666 51 121 

 
 
Högst kostnader för sjukdom och skada kan enligt beräkningarna tillskrivas vägtrafikens bidrag till fysisk inaktivitet, liksom trafikolyckorna. 
Därefter följer luftföroreningar, medan buller intar en mycket blygsam fjärdeplats. För fysisk inaktivitet och trafikolyckor är kostnaderna högre för 
män än för kvinnor – för trafikolyckor är skillnaden stor – medan kostnaderna är högre för kvinnor än för män när det gäller luftföroreningar och 
buller. Som väntat utgörs lejonparten av de totala kostnaderna av det immateriella riskvärdet. I Bilaga 2 redovisas två alternativa beräkningar av 
sjukvårdskostnaderna, som, menar vi, i någon mån stärker rimligheten i den grova metod som har använts för sjukvårdskostnaderna i tabellen ovan. 
 
Kostnaderna för trafikolycksfall i tabellen ovan utgår från statistik över svårt respektive lindrigt skadade i vägtrafiken år 2001.35 Detta eftersom 
antalet uppskattade YLD för trafikolyckor bedöms vara för lågt. I tabellen nedan redovisas emellertid motsvarande kostnader för trafikolyckor, men 
baserade på antalet YLD. Skillnaden mellan de båda beräkningarna är stor; utgående från statistiken blir summan drygt 18 miljarder kronor, med 
YLD som bas blir summan istället 6,4 miljarder. 

                                                      
35 Statistiken har hämtats från SIKA:s hemsida; www.sika-institute.se 
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Tabell 11 Skadekostnader för trafikolycksfall utgående från antalet uppskattade YLD (förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning), beräknade av 
Kjellström et al. (2008). Miljoner kronor, september 2008. 

  Trafikolyckor 
  Män Kvinnor 

Sjukvård 602 361 
Administration 41 25 
Produktionsbortfall 642 281 
Riskvärdering 2 900 1 742 
Totalt män/kvinnor 4 184 2 409 
Totalt 6 593 

 

5.3 Totala kostnader 
Kostnaderna i tabell 12 nedan är summan av de kostnader som redovisas i Tabell 8 och Tabell 10 ovan. I tabell 13 redovisas de beräknade 
totalkostnaderna för dödsfall respektive sjukdom/skada. 
 
Tabell 12 Kostnader för dödsfall och sjukdom/skada i Sverige år 2001, orsakade av den svenska vägtrafiken. Egna beräkningar delvis baserade på 
Kjellström et al. (2008). Miljoner kronor, prisnivå september 2008. 
  Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk inaktivitet Totalt 
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
Sjukvård 965 604 535 810 18 31 1 134 1 014 2 651 2 459 
Administration 136 82 64 81 7 7 74 61 281 232 
Produktionsbortfall 1 172 412 907 797 66 33 1 647 1 047 3 792 2 288 
Riskvärdering 16 594 8 507 13 390 15 989 1 736 1 577 15 804 12 044 47 525 38 117 
Totalt män/kvinnor 18 840 9 595 14 859 17 638 1 821 1 643 18 643 14 156 54 163 43 031 
Totalt 28 435 32 497 3 464 32 799 97 194 



 

WSP Analys & Strategi 
Arenavägen 7 
121 88  Stockholm-Globen 

Telefon 08-688 60 00 
Fax 08-688 69 16 
www.wspgroup.se 

 

 

När kostnaderna för dödsfall och sjukdom/skada slås ihop hamnar fysisk 
inaktivitet och luftföroreningar på en delad förstaplats med ungefär 32,5 
miljarder kronor vardera. Om riskvärderingen för de klimatrelaterade dödsfallen 
(1,5-22 mdr kr, se tabell 14 nedan) adderas till luftföroreningarna drar de 
samlade emissionerna ifrån övriga poster. Kostnaderna för trafikolyckorna 
summerar till 28,5 miljarder kronor, medan de sammanlagda bullerkostnaderna 
uppgår till 3,5 miljarder kronor. Det immateriella riskvärdet, 85,6 miljarder 
kronor, motsvarar 88 % av totalsumman. Övriga 12 % delas av kostnaderna för 
sjukvård, administration och produktionsbortfall, som tillsammans summerar 
till 11,7 miljarder kronor. 
 
Tabell 13 Kostnader för dödsfall respektive sjuk-/skadefall i Sverige år 2001 
p.g.a. den svenska vägtrafiken. Miljoner kronor, prisnivå september 2008. 

  Trafikolyckor
Luftföro-
reningar Buller 

Fysisk 
inaktivitet Totalt 

Dödsfall 10 050 19 867 3 024 13 133 46 074 
Sjuk-/skadefall 18 385 12 630 440 19 666 51 121 
Totalt 28 435 32 497 3 464 32 799 97 194 

 
Enligt resultaten i tabell 13 ovan orsakar trafikolyckor och fysisk inaktivitet 
större kostnader relaterade till skada/sjukdom än relaterade till dödsfall. 
Luftföroreningar och buller orsakar tvärtom högre kostnader relaterade till 
dödsfall än relaterade till sjukdom.  
 
Tabell 14 Riskvärdering av de 1 237 dödsfall år 2001, främst utanför Sverige, 
som antas vara orsakade av den svenska vägtransportsektorns bidrag till 
klimatförändringen. Egna beräkningar delvis baserade på Kjellström et al. 
(2008). ”Justerat VOLY” (Värdet av ett förlorat levnadsår) tar hänsyn till de lägre 
inkomstnivåerna i låg- och medelinkomstländer. Miljoner kronor, prisnivå 
september 2008. 

  Antaget antal förlorade år per klimatrelaterat dödsfall 
  20 30 40 

Samma VOLY som i Sverige 17 207 21 893 25 060 
Justerat VOLY 973 1 459 1 946 

 
För män indikerar emellertid resultaten lika höga kostnader p.g.a. trafikolyckor 
som p.g.a. fysisk inaktivitet, följt av luftföroreningar. För kvinnor ger luftföro-
reningar de överlägset högsta kostnaderna, följt av fysisk inaktivitet och därefter 
av trafikolyckor. Värt att notera är att luftföroreningar också är den enda av 
kategorierna som ger högre kostnader för kvinnor än för män. 
Resultaten för buller är betydligt lägre än de övriga kategorierna. De är dock ca 
60 % högre än den siffra som blir resultatet om man utgår från hälsodelen i 
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ASEK-gruppens senaste rekommendation till bullervärdering,36 tillsammans 
med uppgifter om antalet exponerade för vägtrafikbuller av olika decibelnivåer 
år 200137: 1,925 miljarder kronor i 2001 års prisnivå. Vi misstänker dessutom 
att antalet YLD för buller är för lågt, även om detta bara är en hypotes. 
 
Värderingen av sjukdom är som sagt särskilt osäker och allra mest så när det 
gäller fysisk inaktivitet; för vidare diskussion av i vilken utsträckning som 
resultaten är trovärdiga, se diskussionen i nästa avsnitt.  
 
I 2001 års prisnivå (se Bilaga 1) motsvarar den totala summan för sjukvårds-
kostnader, administrationskostnader och produktionsbortfall 3,6 % av Sveriges 
BNP år 2001. I den första delen av detta projekt anger Kjellström et al. (2008) 
dock att de faktiska antalen dödsfall, sjukfall etc. kan vara 50-150 % av de 
beräknade. Om vi applicerar samma intervall på totalsumman i tabellen ovan 
(men undantar trafiksäkerhetsresultaten från denna övning, eftersom det 
underlaget är betydligt säkrare) kan resultatet sättas till 63-132 miljarder kronor. 
Osäkerheten är naturligtvis ännu större, givet de ibland grova antaganden som 
ligger bakom beräkningarna. 

Högre kostnader idag 

Resultaten ovan redovisas visserligen i 2008 års prisnivå, men gäller fortfarande 
år 2001. Vid en beräkning av motsvarande antal dödsfall etc. vid ett senare år 
skulle siffran bli ännu högre. Mellan 2001 och 2006 ökade exempelvis 
genomsnittslönen med 18,8 (kvinnor) respektive 16,3 (män) procent.38 Detta 
påverkar samtliga kostnadsposter. En viktig del av sjukvårds- och 
administrationskostnaderna är naturligtvis löner, som alltså har ökat realt sett. 
Tillsammans med den kostnadsökning som kan ses när det gäller både 
behandlingsmetoder och läkemedel verkar det också befogat att anta att 
genomsnittskostnaden per vårdtillfälle har ökat med mer än konsumentpris-
index. Lönenivåerna påverkar naturligtvis även produktionsbortfallet, men även 
riskvärderingen eftersom människors betalningsvilja (och möjlighet att betala!) 
för bl.a. hälsa tenderar att stiga med inkomsten. ASEK-gruppens rekommenda-
tion för riskvärdering i 2006 års prisnivå är 21 000 miljoner kronor. Det innebär 
att riskvärderingen per dödsfall/skada/sjukdom som skedde 2006 skulle vara 21 
procent högre än i våra beräkningar.  
 

                                                      
36 Hälsodelen av ASEK-gruppens senaste rekommendation för bullervärdering (42 % av 
störningsvärdet) multiplicerades med 2001 års rekommenderade bullervärden (som inte 
innehåller någon hälsodel) och med Vägverkets uppgifter om antalet exponerade för 
vägtrafikbuller. 
37 Strömmer (2003). 
38 SCB. 
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6 Diskussion 

6.1 Är resultaten trovärdiga? 

Är underlaget trovärdigt? 

Vi kan konstatera att det går att beräkna vägtransportsektorns folkhälsokostna-
der utifrån det underlag som har varit vår utgångspunkt, men att vi vid många 
tillfällen har sett oss tvungna att göra ganska eller mycket grova antaganden. 
 
Våra resultat indikerar att vägtrafikens luftföroreningar och påverkan på 
befolkningens fysiska aktivitetsnivå kan innebära dess största samhällsekono-
miska hälsokostnader (ca 32,5 mord kr vardera). Kostnaderna för trafikens 
emissioner intar dock en egen förstaplats om de adderas till de klimatrelaterade 
dödsfallen (1,5-22 mord kr). Därefter följer posten trafikolyckor (28 mord kr) 
och på fjärde plats finns buller (3,5 mord kr). Luftföroreningar är den enda 
orsakskategorin som ger högre resultat för kvinnor än för män.  
 
Av de totala kostnaderna är 53 % relaterade till sjukdom/skada, 47 % till 
dödsfall. De sjukdomsrelaterade kostnaderna är förknippade med flest och störst 
osäkerheter. Om man därför väljer att endast se till kostnaderna relaterade till 
dödsfall visar resultaten överlägset störst kostnader för luftföroreningarna, 
nästan dubbelt så höga som för trafikolyckorna. Resultaten för fysisk inaktivitet 
hamnar en bit ovanför trafikolyckorna. 
 
Att underlaget kan anses vara trovärdigt är naturligtvis en förutsättning för att 
våra resultat ska kunna vara det. Det är inte vår sak att i detalj avgöra huruvida 
de antagna effektsambanden är rimliga eller inte, men vi kan konstatera att de 
med något undantag är konservativa eller i linje med vad som rekommenderas 
av expertgruppen i EU-programmet CAFÉ.39 
 
Bland dem som dör i trafikolyckor kan man anta att många är riskbenägna och 
kanske inte skulle ha levat så länge som genomsnittet även om de inte råkade ut 
för någon trafikolycka. Risken för sjukhusvård och död är t.ex. 80 procent större 
för den som har dömts för trafiknykterhetsbrott.40 Vi känner dock inte till något 
bättre mått än förväntad återstående livslängd och att använda sig av det är inte 
heller särskilt kontroversiellt.  
 

                                                      
39 AEA (2005a och b). 
40 Roos, K. (2007). 
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För luftföroreningar ingår inga effekter för personer under 35 år, trots att 
forskning tyder på att också barn och unga påverkas; särskilt då spädbarn, för 
vilka man har funnit att skillnader i halter av ämnen från vägtrafiken påverkar 
dödligheten.41 Det finns också nya rön som visar att effekterna är ännu större än 
vad man har trott även vid låga luftföroreningshalter, och att effekterna sprider 
sig långt bort i geografin.42 Det antagna effektsambandet rekommenderas av 
EU-programmet CAFÉ (Clean Air for Europe) och resultatet för antalet dödsfall 
stämmer väl med tidigare beräkningar av dödsfall från luftföroreningar i 
Sverige. 
 
Samtidigt antyder resultat från ett pågående forskningsprojekt (Forsberg, 2008) 
att antalet dödsfall i Storstockholm, orsakade av den lokala trafikens 
partikelemissioner, är ca 60 per år, d.v.s. ca 40 per 1 miljon människor (60/1,5 
miljoner ). Med detta antagande blir antalet dödsfall som orsakas av trafiken i 
hela Sverige 9*40 = 360 stycken (om man skulle anta att alla svenskar utsattes 
för samma exponering som de i Storstockholm, vilket bör vara en över-
skattning). Det är betydligt färre än de över 2 000 som våra beräkningar bygger 
på och givet att luftföroreningarna i beräkningarna indikerar störst kostnader är 
det ett alternativt resultat att ta på allvar. 
 
Det beräknade antalet dödsfall p.g.a. för tidig död relaterad till fysisk inaktivitet 
är överraskande högt. Givet att den studie som Tord Kjellströms studie bygger 
på (Andersen et al. 2000) stämmer med verkligheten,43 är antagandena om 
exponerad befolkning dock ganska konservativa. Nämligen att bara bilpendlare 
(i tätort) är ”exponerade” för fysisk inaktivitet. I själva verket kan naturligtvis 
transportinducerade kostnader för fysisk inaktivitet uppstå också utanför tätorter 
och för andra kategorier än bilpendlare. Å andra sidan antas personer så unga 
som 15-19 år kunna avlida till följd av fysisk inaktivitet, vilket kan förefalla 
mindre troligt. 
 
Dessutom kan det underliggande antagandet bakom beräkningen av antalet 
YLD (förlorade levnadsår p.g.a. funktionsnedsättning) relaterade till fysisk 
inaktivitet vara frikostigt. Som för de andra posterna utgår det från beräkningen 
av dödlighet relaterad till fysisk inaktivitet (av alla orsaker) och från samband 
mellan YLL (förlorade levnadsår p.g.a. för tidig död) och YLD från tidigare 
beräkningar. Effektsambanden i den underliggande studien (Anderssen et al. 
2000) gäller dock effekter på dödlighet, inte sjuklighet. Det anses dessutom att 
sambanden mellan fysisk inaktivitet och sjuklighet är sämre kända än mellan 

                                                      
41 AEA (2005a och b). 
42 Nerhagen, L. (2008). 
43 Denna studie är granskad av WHO som använder den i sitt arbete med att beräkna 
hälsoeffekter av cykelåtgärder. Se Cavill et al. (2007). 
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fysisk inaktivitet och dödlighet.44 Man vet dock att det finns starka samband 
mellan fysisk inaktivitet och en rad allvarliga sjukdomar, som stroke, tjock-
tarmscancer, hjärt-/kärlsjukdomar och depression och att ökad fysisk aktivitet 
snabbare ger resultat på sjuklighet än på dödlighet. Antagandet är alltså inte 
ogrundat och bör inte vara orimligt. 
 
I samband med vidare utredning kring kostnaderna för fysisk inaktivitet bör en 
viktig fråga vara i vilken utsträckning som de är internaliserade, dvs. i vilken 
utsträckning som individen kan antas ta hänsyn till hälsoeffekten när hon tar 
bilen från dörr till dörr i stället för att använda s.k. ”aktiv transport”. Om hon är 
medveten om den men ändå väljer bilen är åtminstone en del av kostnaden 
(riskvärdet) intern – snarare än extern – och ska inte inkluderas i kostnadsberäk-
ningen. Eftersom frågan inte är utredd har vi valt att anta att hela effekten är 
extern, på samma vis som ASEK-gruppen gör för trafikolyckor. 

Osäkra antaganden i våra beräkningar 

För att lyckas med beräkningarna har vi gjort en lång rad antaganden, varav 
många är väl belagda och/eller spelar liten roll för resultatet. Detta gäller t.ex. 
antaganden om genomsnittslöner och sysselsättningsgrader. Några centrala 
antaganden är dock mer osäkra: 
  

- Vårt antagande om att varje YLD motsvarar en person som under tre år 
är sjukskriven på heltid är osäkert. Det bygger dock på nivåerna på de 
funktionsvikter för olika diagnoser som tidigare har använts av WHO 
för beräkningar av YLD. Helt taget ur luften är det alltså inte. 

 
- Antagandet om 4 procents diskonteringsränta vid annuitetsberäkningen 

av värdet av ett förlorat levnadsår har stor betydelse för nivån på värdet 
av förlorade år som ligger nära i tiden. Med 2 procents diskonte-
ringsränta blir värdet för det första förlorade levnadsåret ca 25 procent 
lägre än med 4 procents ränta.  

 
- Vid riskvärdesberäkningen av dödsfall spelar räntenivån framför allt 

roll för värderingen av de dödsfall som orsakats av luftföroreningar, 
eftersom genomsnittsåldern för dessa personer är hög (de förlorar ett 
litet antal år per person). För personer som dör i yngre åldrar jämnar det 
ut sig, eftersom framtida år förlorar snabbare i värde än med en lägre 
diskonteringsränta. Särskilt stor roll spelar räntenivån dock för 
riskvärdesberäkningen av sjukdom, eftersom resultaten baseras på 
endast tre förlorade år. Med en lägre ränta hade alltså det beräknade 
riskvärdet per YLD blivit lägre. Det är möjligt att 2 procent (eller 3) 

                                                      
44 Cavill et al. (2007). 
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vore mer rättvisande, men i brist på argument för att använda en 
särskild ränta för just värdering av förlorade år har vi valt att använda 
den ränta som rekommenderas av ASEK-gruppen. 

 
- För riskvärdesberäkningen av sjukdom har vi utgått från antalet YLD 

för varje åldersgrupp och orsakskategori. Det är i det här fallet ett 
tacksamt mått att utgå ifrån, eftersom ett YLD är konstruerat för att 
kunna likställas med ett år som död. Vi har därför kunnat använda 
ASEK-gruppens riskvärdering för dödsfall i trafikolyckor. Det innebär 
dock en ordentlig tänjning av riskvärdets användningsområde. 

 
- För värderingen av dödsfall i andra länder p.g.a. klimatförändring är 

beräkningarna särskilt stora och här finns dessutom ett inbakat 
dilemma: Värdera utifrån inkomstnivå (teoretiskt korrekt) eller värdera 
strikt efter principen om alla människors lika värde (etiskt mer 
lättsmält)? Vi har gjort bådadera och betonar att denna beräkning har 
ännu mer karaktär av räkneexempel än de övriga.  

Är resultaten användbara? 

När de samhällsekonomiska effekterna av en åtgärd eller investering ska 
beräknas är transporternas totala kostnader egentligen inte särskilt intressanta. 
Det är i stället de marginella kostnaderna som måste utredas, dvs. de kostnader 
som bedöms uppstå just p.g.a. åtgärden i fråga och med någorlunda hänsyn 
tagen till de förhållanden som gäller på platsen, t.ex. när det gäller befolknings-
täthet. För detta ändamål krävs alltså ett annat angreppssätt, som också är det 
som ASEK-gruppen använder och som det forskas om när det gäller värdering 
av både luftföroreningar och buller. 
 
Ändå menar vi att det bör vara av intresse att utreda också de totala 
kostnaderna. Dels för att se hur de förhåller sig till varandra och till andra av 
samhällets kostnader, för att därmed få kunskap om hur stora medel det är 
samhällsekonomiskt rimligt att använda för att minska dem. Dels för att 
kostnaderna för fysisk inaktivitet p.g.a. vägtransporterna tidigare inte har beräk-
nats och för att en total kostnadsberäkning kan vara en lämplig utgångspunkt. 
 
Att som vi gör beräkna dödsfallen etc. för ett enskilt år, snarare än trafiken 
(trafikarbetet, antal fordonskm) under ett år innebär att jämförbarheten blir 
lidande. Medan trafikolyckorna sker direkt, kommer övriga hälsoeffekter 
(buller, luftföroreningar, fysisk inaktivitet och klimatförändring) efter mer eller 
mindre lång tids utveckling. Det är alltså i princip omöjligt att säga vilken 
fordonsflotta och vilket trafikarbete som ligger till grund för det sammanlagda 
utfallet. Det vore därför att föredra att vända på frågeställningen; dvs. att utgå 
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från en specifik tidsperiods fordonsflotta/trafikarbete och utifrån det beräkna 
effekterna. Alltså just så som man gör i bl.a. ExternE. 
 
Går det då att säga något om hur våra resultat – om de bedöms vara trovärdiga 
och kan förfinas – skulle påverka de samhällsekonomiska kalkyler som görs 
inom transportsektorn? Generellt skulle de premiera åtgärder som minskar 
vägtrafikens emissioner i högre grad än vad som är fallet idag. Nyttan eller 
kostnaden av en förändring i trafikens utsläpp skulle väga högre i förhållande 
till de nyttor som idag utgör de viktigaste nyttorna i nästan alla kalkyler; 
tidsvinster och trafiksäkerhet. Förändringar i trafikens bullernivåer skulle också 
värderas högre än idag (buller inkluderas dock inte i alla kalkyler). För både 
emissioner och, särskilt, buller skulle det dock handla om ökningar från låga 
nivåer. Antalet lönsamma åtgärder, eller relationen mellan väg- och spåråtgär-
der, skulle därför knappast påverkas särskilt mycket.  
 
Samhällsekonomiska kostnader för fysisk inaktivitet beräknas idag inte alls i de 
kalkyler som görs (däremot inkluderas ökad fysisk aktivitet sedan i år i Vägver-
kets kalkyler över cykelåtgärder). Om de inkluderades skulle åtgärder som 
gynnar cykling och kollektivtrafik öka sin konkurrenskraft något i förhållande 
till åtgärder som gynnar bil- och motorcykeltrafik.  

Fortsatt forskning motiverad 

Sammanfattningsvis bygger delar av våra beräkningar på ganska lös grund och 
resultaten bör alltså inte användas som beslutsunderlag. Vi menar dock att våra 
antaganden ändå är rimliga och att resultaten inte kan avfärdas utan vidare. 
Åtminstone gäller detta grovt kostnadernas storleksordning absolut sett och i 
relation till varandra. 
 
Att de beräknade samhällsekonomiska kostnaderna för fysisk inaktivitet 
beräknas vara så höga är kanske särskilt förvånande, eftersom denna fråga har 
getts minst uppmärksamhet av de hälsoeffekter som kan kopplas till väg-
trafiken. Det bör vara motiverat med fortsatt forskning för att närmare studera 
hur höga dessa kostnader verkligen är, liksom om det alls är möjligt att ta fram 
någon form av marginalkostnader för användning i samhällsekonomiska ana-
lyser av investeringsåtgärder och styrmedel. Till en början behövs särskilt bättre 
kunskap om underlagets representativitet och om på vilket sätt som måttet YLD 
kan användas för att få en mer fullständig bild av sjuklighet än t.ex. antalet 
långtidssjukskrivningar. Graden av internalisering bör som sagt också utredas. 

6.2 Vägtransporternas positiva hälsoeffekter 
Vägtransporterna medför naturligtvis också positiva hälsoeffekter. För effektiva 
ambulanstransporter är god infrastruktur en förutsättning – även om de knappast 
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gynnas av sådana trafikmängder att det uppstår trängsel. Vägtransporterna ger 
oss bättre tillgång till mat, mediciner och varor och ger oss möjlighet att arbeta 
på längre avstånd. På så sätt förbättras matchningen mellan arbete och 
arbetstagare, vilket ökar vårt välstånd över tiden. Vägtransporterna ger oss 
dessutom möjligheter att träffa släkt och vänner (fast utan infrastrukturen och 
bilarna hade vi förstås aldrig bott så utspritt) och delta i diverse aktiviteter, 
vilket är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. 
 
Om vi eliminerade alla motordrivna transporter skulle detta tilltag följaktligen 
också få negativa konsekvenser på hälsan. Hjalte & Persson (1998) hänvisar 
bl.a. till att minskad inkomst leder till ett ökat antal dödsfall genom andra 
konsumtionsmönster. Detta både för individen och för samhället, som genom att 
få mindre inkomster skulle ha mindre pengar att spendera på hälsa, miljö, 
utbildning etc. Dessutom skulle man sannolikt få ersätta bilarna med något 
annat system, som kanske också det skulle få negativa hälsokonsekvenser. 

6.3 Vidga perspektivet! 
Vår poäng är givetvis inte att den motordrivna vägtrafiken ska elimineras och 
att alla ska tvingas ta cykeln till jobbet, utan att man bör vara medveten om var 
kostnaderna uppstår och hur stora de är för att kunna minska dem på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vi vill också ge skjuts åt den utveckling av diskussionen 
kring hälsa och vägtrafik som rör sig mot att på allvar inkludera mer än 
trafiksäkerhet. Hälsopåverkan av luftföroreningar, fysisk inaktivitet och buller 
finns visserligen på agendan redan idag, men våra siffror tyder på att de 
hälsorelaterade kostnader som kan förknippas med trafikens emissioner och 
bidrag till fysisk inaktivitet var för sig kan vara i ungefär samma storleks-
ordning som de samhällsekonomiska hälsokostnader som vägtrafikolyckorna 
orsakar. Kostnaderna för buller är enligt våra beräkningar betydligt lägre än 
övriga poster, men ändå väsentligt högre än om beräkningen görs enligt den 
senaste ASEK-rekommendationen om hälsorelaterad värdering av trafikbuller. 
 
Som sades i inledningen är detta försök till en bredare samhällsekonomisk 
analys av vägtrafikens negativa folkhälsoeffekter en första ansats. Resultaten 
bör inte användas som beslutsunderlag, men väl som en uppmaning till att 
fortsätta arbetet och till att vidga perspektiven när det gäller kombinationen 
trafik och hälsa i samhällsplaneringen. Inte minst gäller detta fysisk inaktivitet, 
där man visserligen har börjat tala om cykling som positivt i denna mening, men 
knappast om den motordrivna trafiken som negativ. Det verkar alltså finnas god 
anledning att lysa upp även de delar av vägtransportsektorns hälsoeffekter som 
ännu ligger gömda i mörker. 
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Bilaga 1 Resultaten i 2001 års prisnivå. 
Tabell 15 Kostnader relaterade till dödsfall i Sverige år 2001, orsakade av den svenska vägtrafiken. Egna beräkningar delvis baserade på Kjellström 
et al. (2008). Miljoner kronor, prisnivå 2001. 
  Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk inaktivitet Totalt 
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Administration 24 9 32 35 6 5 14 8 75 57 
Produktionsbortfall 464 114 191 129 41 12 483 226 1 180 481 
Riskvärdering 6 035 2 187 8 205 8 871 1 407 1 188 6 662 4 128 22 309 16 374 
Totalt män/kvinnor 6 499 2 301 8 396 9 000 1 448 1 199 7 145 4 355 23 489 16 856 
Totalt 8 800 17 397 2 648 11 500 40 345 

 
 
Tabell 16 Kostnader relaterade till sjukdom/skada i Sverige år 2001, orsakade av den svenska vägtrafiken. Miljoner kronor, prisnivå 2001. 
Beräkningarna bygger på antalet YLD (förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning) som har beräknats av Kjellström et al. (2008). För trafikolyckor är 
underlaget dock statistik över svårt resp. lindrigt skadade. 
  Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk inaktivitet Totalt 
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Sjukvård 845 529 468 709 16 27 993 888 2 321 2 153 
Administration 96 63 24 36 1 1 51 45 171 146 
Produktionsbortfall 562 246 603 569 17 17 959 690 2 140 1 523 
Riskvärdering 8 496 5 262 3 520 5 130 113 194 7 177 6 418 19 306 17 003 
Totalt män/kvinnor 9 999 6 100 4 615 6 445 146 239 9 179 8 041 23 939 20 825 
Totalt 16 099 11 060 385 17 221 44 764 
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Tabell 17 Kostnader för dödsfall och sjukdom/skada i Sverige år 2001, orsakade av den svenska vägtrafiken. Egna beräkningar delvis baserade på 
Kjellström et al. (2008). Miljoner kronor, prisnivå 2001. 
  Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk inaktivitet Totalt 
  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
Sjukvård 845 529 468 709 16 27 993 888 2 321 2 153 
Administration 119 72 56 71 6 6 65 54 246 203 
Produktionsbortfall 1 026 360 794 698 58 29 1 442 916 3 320 2 004 
Riskvärdering 14 531 7 449 11 725 14 001 1 520 1 381 13 839 10 547 41 616 33 378 
Totalt män/kvinnor 16 498 8 401 13 011 15 445 1 594 1 439 16 325 12 396 47 428 37 681 
Totalt 24 899 28 456 3 033 28 720 85 109 

 
 
Tabell 18 Riskvärdering av de 1 237 dödsfall år 2001, främst utanför Sverige, som antas vara orsakade av den svenska vägtransportsektorns bidrag 
till klimatförändringen. Egna beräkningar delvis baserade på Kjellström et al. (2008). ”Justerat VOLY” (Värdet av ett förlorat levnadsår) tar hänsyn till 
de lägre inkomstnivåerna i låg- och medelinkomstländer. Miljoner kronor, prisnivå 2001. 

  Antaget antal förlorade år per klimatrelaterat dödsfall 
  20 30 40 

Samma VOLY som i Sverige 15 067 19 171 21 944 
Justerat VOLY 852 1 278 1 704 
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Tabell 19 Skadekostnader för trafikolycksfall utgående från antalet uppskattade YLD (förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning), beräknade av 
Kjellström et al. (2008). Miljoner kronor, prisnivå 2001. 

  Trafikolyckor 
  Män Kvinnor 

Sjukvård 527 316 
Administration 36 22 
Produktionsbortfall 562 246 
Riskvärdering 2 539 1 525 
Totalt män/kvinnor 3 664 2 109 
Totalt 5 773 

 
 
I 2001 års prisnivå motsvarar den totala summan för sjukvårdskostnader, administrationskostnader och produktionsbortfall 3,6 % av Sveriges BNP 
år 2001, se tabellen nedan. 
 
 
Tabell 20 Jämförelsetal, miljoner kronor, prisnivå 2001. 
BNP 2001 2 326 176
Offentliga läkemedelsutgifter 2001 18 193
Vägverkets intäkter 2001 11 086
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Bilaga 2 Uteslutna beräkningar 
Kjellström et al. (2008) beräknade också antalet slutenvårdstillfällen för de 
olika orsakskategorierna, varpå vi använde resultatet som underlag till två 
alternativa vårdkostnadsberäkningar. Kjellström tog emellertid bort detta 
resultat eftersom det bedömdes vara alltför osäkert. 
 
Vi har valt att behålla beräkningarna, men förpassa den till denna bilaga, 
eftersom den på sätt och vis utgör ett komplement till den vårdkostnads-
beräkning som baseras på antalet YLD. I tabellen nedan redovisas Kjellströms 
beräknade antal slutenvårdstillfällen för de olika orsakskategorierna. 
 
 
Tabell 21 Beräknat antal slutenvårdstillfällen år 2001 orsakade av vägtrafiken. 
Källa: Kjellström et al. (2008). 

  Trafikolyckor Luftföroreningar Buller Fysisk 
inaktivitet 

Totalt 

Trafikskador 12 577      12 577 

Hjärtsjukdom   5 794    5 794 
Luftvägar, lunga   1 562    1 562 

Lungcancer   220    220 
Hypertoni    329   329 
Isch. hjärt-
sjukdomar 

   2 102   2 102 

Diabetes     415 415 

Totalt 12 577 7 576 2 431 415 22 999 

 
 
Antalet slutenvårdstillfällen p.g.a. trafikolycksfall baseras på statistik. I 
beräkningen av luftföroreningar ingår alla hjärtsjukdomar, alla lung- och luft-
vägssjukdomar samt lungcancer. I beräkningen av trafikbuller ingår högt 
blodtryck och ischemiska hjärtsjukdomar (akut hjärtinfarkt och kärlkramp). I 
beräkningarna av fysisk inaktivitet ingår endast diabetes typ 2, eftersom 
kunskapen är mindre om effektsamband mellan fysisk inaktivitet och sjuklighet, 
än mellan fysisk inaktivitet och dödlighet  
 
Beräkningsvariant 1) Vi uppskattade slutenvårdskostnaderna med hjälp av 
uppgifter om genomsnittliga kostnader per slutenvårdstillfälle för olika 
vårdtyper. Uppgifterna hämtades från rapporten Vårdkostnader och vårdtider 
2001 för NordDRG, som redovisar kostnadsresultat för slutenvård av olika 
diagnoser, hämtade från ett antal sjukhus. NordDRG är namnet på det 
diagnosticeringssystem som har använts.  
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Kjellströms underlag inkluderar inte öppenvårdstillfällen. Eftersom det inte 
finns några krav på redovisning av diagnoser i öppenvården är den nationella 
statistiken på detta område dessutom dålig. Region Skåne för dock någorlunda 
detaljerad statistik även över öppenvården. Vi uppskattade därför öppenvårds-
kostnaderna utifrån de av oss beräknade slutenvårdskostnaderna och med hjälp 
av kvoter mellan slutenvårds- och öppenvårdskostnader för olika åldersgrupper 
i Region Skåne.45 
 
Också läkemedelskostnaderna uppskattades grovt, genom att utgå från de 
offentliga läkemedelskostnadernas andel av de totala offentliga vårdkostna-
derna; 11,9 procent år 2001. Privata läkemedelskostnader ingår alltså inte. 
 
I denna beräkning ingår bara sjukvårdskostnader som bedöms ha uppstått under 
2001, trots att många skade- och sjukfall kan förväntas ge upphov till sjukvårds-
kostnader även senare. 
 
Beräkningsvariant 2) Därefter uppskattades sjukvårdkostnaderna utifrån beräk-
ningarna om antalet slutenvårdstillfällen orsakade av trafiken och uppgifter om 
det totala antalet vårdtillfällen i Sverige år 2001. Vi antar att förhållandet 
mellan 
 

- (antalet trafikrelaterade slutenvårdstillfällen) och (det totala antalet 
slutenvårdstillfällen). 

är detsamma som förhållandet mellan 
 

- (de trafikrelaterade vårdkostnaderna) och (de offentliga hälso- och 
sjukvårdskostnaderna) 

Uttryckt annorlunda: 
 
Vårdkostnader/kategori = (Vårdtillf.kat/Vårdtillf.tot) * Totala_off._vårdkostnader 
 
där Vårdtillf.kat är det antal slutenvårdstillfällen som har beräknats för varje 
kategori (buller etc.) och Vårdtillf.tot är det totala antalet slutenvårdstillfällen i 
Sverige år 2001. 
 
D.v.s.., vi använde samma underlag (slutenvårdstillfällen) men en annan och 
grövre metod. 
 
Beräkningsvariant 3) Slutligen beräknade vi vårdkostnaderna på det sätt som 
presenteras i huvudtexten, dvs. utifrån Kjellströms beräkningar av antalet YLD 

                                                      
45 Statistiken fick vi från Torbjörn Hermansson, avdelningen för samhällsanalys, Region Skåne. 
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(förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning) 46 och en tidigare beräkning gjord på 
Karolinska Institutet (1998) av det totala antalet YLD i Sverige. Vi antog att 
förhållandet mellan 
 

- (de trafikrelaterade vårdkostnaderna) och (de offentliga hälso- och 
sjukvårdskostnaderna) 

är detsamma som förhållandet mellan 
 

- (antalet trafikrelaterade YLD) och (det totala antalet YLD). 

Det vill säga, metoden är densamma som i den andra beräkningsvarianten men 
underlaget är ett annat. 

Om resultaten från den första och andra beräkningen ligger nära varandra, 
tänker vi oss att den metod som vi har använt för den andra och tredje 
beräkningen kunna fungera åtminstone på en aggregerad nivå, dvs. när det 
gäller totalsumman. 
 
Och faktiskt, av denna räkneövning att döma verkar den grova metoden i 
beräkning 2 och 3 ge rimliga resultat på åtminstone en aggregerad nivå, se 
tabellen nedan. (Nedbrutet per orsakskategori ger de däremot väldigt olika 
resultat.) Den första beräkningen, baserad på Kjellströms uppskattning av 
antalet slutenvårdstillfällen, gav resultatet knappt 2,4 miljarder kronor 
(slutenvård, öppenvård och läkemedel). Den andra beräkningen, baserad på 
antalet slutenvårdstillfällen men med den grövre metoden, gav resultatet 2,3 
miljarder kronor. Då hade vi schablonmässigt reducerat resultaten för 
luftföroreningar, buller och fysisk inaktivitet med 1/4 och vet naturligtvis inte 
om detta var en lyckosam slump eller inte.  
 
 
Tabell 22 Vårdkostnader orsakade av vägtrafiken 2001, enligt tre alternativa 
beräkningar som förklaras närmare i texten. Mkr, prisnivå september 2008. 

  Trafikolyckor 
Luftföro-
reningar Buller 

Fysisk 
inaktivitet Totalt 

Beräkning 1 1 487 642 202 41 2 371 
Beräkning 2 1 420 641 206 35 2 302 
Beräkning 3 1 569 1 345 48 2 147 5 110 

 
                                                      
46 YLD betyder alltså ungefär “förlorade år p.g.a. funktionsnedsättning” och är ett mått på 

funktionsförlust till följd av sjukdomar. Olika funktionsnedsättningar värderas olika högt, en 

lindrig skada/sjukdom ger ett lågt värde (nära 0), medan en allvarlig, t.ex. totalförlamning, ger ett 

högt värde (närmare 1). 10 år levda med funktionsförlusten 0,5 ger alltså upphov till 10 * 0,5 = 5 

YLD. Ett YLD kan likställas med ett år som död. 
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Beräkningarna är, än en gång, mycket grova och kan naturligtvis kritiseras. Men 
man tar vad man har och vi vågar ändå tro att den vårdkostnadsberäkning som 
vi presenterar i huvudtexten (totalt 5,1 mdr kr) inte är helt uppåt väggarna 
åtminstone på den aggregerade nivån. Att resultatet är så mycket högre kan 
naturligtvis bero på en överskattning av antalet YLD, men kan åtminstone 
delvis förklaras med att YLD-beräkningen inbegriper fler diagnoser än antalet 
beräknade slutenvårdstillfällen., delvis med att YLD-beräkningen inkluderar 
kostnader som uppstår även efter år 2001, medan de båda första beräkningarna 
bara inkluderar kostnader år 2001. (Eftersom antalet YLD för trafikolyckor 
bedöms vara för lågt, användes olycksstatistik istället för den beräkningen.) 
 

* * * 
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