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HÄLSORELATERAD MILJÖÖVERVAKNING
–
MONITORERING AV BEFOLKNINGENS
EXPONERING
EN METODUTVECKLING FÖR LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

1 INLEDNING
Kunskap om utsläpp och spridning av olika miljöfaktorer är självklart av stort intresse för
planerare och beslutsfattare, såväl i Skåne som i övriga Sverige och världen. Känner vi till de
effekter som miljöfaktorerna har på befolkningens hälsa kan faktorernas koncentration i rum och
tid användas såväl som en indikation på förväntade vårdinsatser som för scenariostudier av olika
tänkbara koncentrationer. En förutsättning för detta är dock kunskap om befolkningens
spridning i rummet, samt eventuellt också dess förflyttning över tid.
Föreliggande projekt har som övergripande syfte att ta fram ett verktyg för långsiktig
övervakning av den skånska befolkningens exponering för olika miljöfaktorer, samt att tillämpa
detta verktyg på befintliga data. Verktyget kan liknas vid en metodik. Genom att koppla samman
modellerad koncentration av miljöfaktorer i rum och tid med befolkningens hemadresser kan en
enkel skattning av befolkningens exponering utföras. En sådan statisk exponeringsskattning
innebär dock en generalisering av verkligheten då befolkningen i hög utsträckning även befinner
sig på andra platser än sin hemadress. Trots denna begränsning anses exponeringsskattningen
som relevant och har därför använts i detta projekt.
All skattning av exponering som presenteras nedan har utförts med hjälp av geografiska
informationssystem (GIS). Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara ett datoriserat system som handhar
geografiska data. Med geografiska data menar vi all data som kan knytas till en position, det vill
säga såväl traditionella kartdata (egentligen objekt med positioner i x, y och ibland även z) som all
data som kan knytas till dessa. Exempel är data över en miljöfaktors koncentration i rummet vid
en viss tidpunkt, befolkningens fördelning vid samma tidpunkt, samt befolkningens hälsotillstånd
vid tidpunkten ifråga.
I studien har vi alltså använt GIS-teknik och spridningsmodellering för att skatta och
presentera rumslig fördelning av koncentrationer av hälsorelaterade miljöfaktorer i relation till
befolkningens rumsliga fördelning. Resultatet av såväl metodutveckling som
exponeringsskattning presenteras i form av text, tabeller, diagram och kartor.
Ett väl fungerande system för hälsorelaterad miljöövervakning bör kontinuerligt uppdatera
den rumsliga fördelningen av såväl miljöfaktorernas koncentrationer som befolkningen.
Uppdateringsfrekvensen avgör systemets möjligheter att beskriva och analysera förändringar i
tiden. Ett absolut krav för ett högpresterande system är sålunda en väl fungerande och pålitlig
geografisk databas. Andra krav vi bör ställa på vårt system är ”högpresterande”
spridningsmodeller samt verktyg för att integrerat analysera skattade koncentrationer av
miljöfaktorer och befolkning. Verktyget skall ge användaren statistiska underlag i standardiserad
form vilka bland annat kan användas för studier av eventuella samband mellan exponering av
miljöfaktorer och hälsa.
Detta dokument innehåller bakgrundsinformation rörande de tre miljöfaktorerna luft
(kvävedioxid och partiklar), radon och buller samt en beskrivning av de befolkningsdata som
använts. En kort introduktion till GIS, samt GIS i exponeringsstudier, presenteras också.
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Rapporten innefattar också, i enlighet med projektplanen, en presentation av modeller för
skattning av miljöfaktorer, en datainventering av använda samt på Länsstyrelsen tillgängliga data,
en metodpresentation för skattning av miljöfaktorer, en presentation av metodik och resultat
avseende befolkningens exponering för aktuella miljöfaktorer samt ett avsnitt för diskussion och
slutsatser.
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2 SYFTE
Syftet med detta projekt är att skapa en GIS-baserad struktur för datahantering,
modellimplementering och presentation av resultat från hälsorelaterad miljömodellering och
miljöövervakning. En sådan struktur, eller verktyg, innefattar krav på geografiska data,
beskrivning och kvalitetsmärkning av spridningsmodeller, samt en beskrivning av de GISfunktioner som eftersträvas för att en bred implementering skall vara möjlig.
I förlängningen är vårt mål att arbetet skall leda till framtagandet av ett verktyg för långsiktig
övervakning av den skånska befolkningens exponering för olika miljöfaktorer, och att detta
verktyg skall kunna tillämpas på ett stort antal olika agens.
Det specifika syftet med föreliggande arbete är alltså att inventera databehov, datatillgång och
modeller, samt att beskriva en GIS-baserad metodik för att skatta, importera och koppla samman
kvantitativa skattningar av miljöfaktorer (koncentrationer) med befolkningsdata för att därigenom
kunna skatta exponering. Genom att tillämpa metodiken/verktyget på modellresultat från olika
tidpunkter och korresponderande befolkningsfördelning kan exponeringsskattningar i såväl tid
som rum genomföras. Export av resultat i ett standardiserat format möjliggör också vidare
analyser, t ex avseende tänkbara samband mellan exponering och hälsa.
För att uppfylla ovanstående syfte har följande delmål specificerats:
n

n

n

n

n

Specificering av databehov samt identifiering av tillgängliga miljödata på
Länsstyrelsen. De sistnämnda innefattar huvudsakligen emissionsdata samt
befolkningsdata, men även landskapsinformation som påverkar nutida och/eller
framtida lokalisering av befolkning och utsläppskällor.
Identifiering och dokumentering av modeller för skattning av miljöfaktorers
utbredning/spridning i länet.
Diskussion kring, och rekommendation av, datastruktur samt uppbyggnad av
geografisk databas.
Definiering av önskvärda tekniska förutsättningar och begränsningar för
verktyget/metodiken.
Diskussion kring möjligheter för införande av ett generellt verktyg/metod för
kontinuerlig hälsorelaterad miljöövervakning.

Projektet koncentreras på tre olika miljöfaktorer, luft (främst kvävedioxid och partiklar), buller
och radon. Möjligheter att skatta dessa faktorers spridning i rum och tid, samt möjligheter att i
kombination med befolkningsdata skatta exponering hos olika befolkningsgrupper studeras med
utgångspunkt i en integrerad GIS-baserad metodik.
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3 BAKGRUND
3.1

LUFT

Trots att luften utomhus blivit väsentligt bättre på senare år vållar luftföroreningar från trafik
och uppvärmning fortfarande betydande hälsoproblem. Luftföroreningar orsakar bland annat
nedsatt lungfunktion, problem i luftvägarna och hjärt- och kärlproblem.

3.1.1

EU DIREKTIV OCH GRÄNSVÄRDEN

God luftkvalitet definieras med hjälp av bl.a. gränsvärden och tröskelvärden, baserade på
resultat från internationell forskning. År 1996 utfärdade EU ett ramdirektiv för utvärdering och
säkerställande av luftkvalitén. En målsättning med direktivet är att miljön som helhet och
människors hälsa ska skyddas genom att undvika skadliga luftföroreningshalter. Luftkvalitén ska
utvärderas i förhållande till uppställda gräns- och tröskelvärden med jämförbara metoder och
utifrån samma kriterier inom hela EU-området. Till ramdirektivet utformades dotterdirektiv för
specifika föroreningar. I första steget har sådana utarbetats och fastställts av EU-kommissionen
för svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar och bly (1999/30/EC). Under år 2000 antogs även
direktiv för bensen och kolmonooxid (2000/69/EC).
I Sverige föreligger gränsvärden i form av miljökvalitetsnormer och rekommendationer för
luftkvalitet i tätorter. Utöver dessa förekommer även riktvärden och långsiktiga mål. Gräns- och
riktvärden angivna i tabell 1-3 nedan är i första hand avsedda att skydda befolkningen mot
hälsoeffekter från vissa luftföroreningar.
Tabell 1. Gränsvärden för luftkvalitet i tätort, för skydd av hälsa (SNV, 1994)
Ämne
Medelvärdestid
Gränsvärde
Anmärkning
NO2

Sot

1 timme

110 µg/m3

98 percentil för vinterhalvår

1 dygn

75 µg/m3

98 percentil för vinterhalvår

1 vinterhalvår

50 µg/m3

Aritmetiskt medelvärde

1 dygn

90 µg/m3

98 percentil för vinterhalvår

1 år

40 µg/m3

Aritmetiskt medelvärde

Tabell 2. Rekommenderade svenska riktvärden för partiklar i omgivningsluften som skydd mot hälsoeffekter.
(IMM, 1992)
Ämne
Medelvärdestid
Riktvärde
Partiklar<10 µm

24 timmar (högsta värde)

30 µg/m3

Årsmedel

15 µg/m3

PM10
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Tabell 3. Jämförelse av gällande nationella gränsvärden, kommande svenska miljökvalitetsnormer och EUdirektiv. (Års- och vinterhalvårsvärden är aritmetiska medelvärden).
Medelvärdestid
Gränsvärde eller
MiljökvalitetsEU-direktiv
riktvärde
normer
Kvävedioxid NO2
Timme
Dygn
År/Vinterhalvår
(hälsa)

110 µg/m3
98%-il, vinterhalvår
75 µg/m3
98%-il, vinterhalvår
50 µg/m3
vinterhalvår

90 µg/m3
98%-il, år
60 µg/m3
98%-il, år
40 µg/m3
år

Sot /PM10
Dygn
Vinterhalvår
År

3.1.2

200ug/m3
99.8%-il, år

40 µg/m3
PM10, etapp II

90 µg/m3 (gränsvärde, sot)
98%-il, vinterhalvår
40 µg/m3
(gränsvärde, sot)
40 µg/m3
(gränsvärde, sot)

50 µg/m3
98%-il, år

20 µg/m3

NÄRBESLÄKTADE PROJEKT

Svenska Miljöinstitutet, IVL
Svenska Miljöinstitutet, IVL, är på uppdrag av naturvårdsverket datavärd för resultat från den
nationella miljöövervakningen. IVL arbetar även med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet. De tillhandahåller och utvecklar t ex datorbaserade system, vilka kan lagra, analysera
och presentera miljödata. Deras systemlösning kallas, EQMS – Environmental Quality
Management System, och innehåller en rad komponenter som kan läggas till och anpassas allt
utifrån krav och önskemål (www.ivl.se). Det viktigaste användningsområdet för EQMS är att
utgöra ett beslutsstödssystem för olika handläggare och beslutsfattare i samhället. Systemet
fungerar i stora drag på följande sätt:
Ett mätprogram sätts upp för att bestämma kvalitet i bakgrundsluft med hjälp av passiva
provtagare och kontinuerliga mätinstrument. En emissionsinventering utförs för att identifiera de
källor i form av punkter (skorstenar), linjer (vägar) och ytor (diffusa) som finns i staden. Dessa
emissioner kvantifieras sedan antingen utifrån mätningar eller emissionfaktorer. En
emissionsfaktor beskriver sambandet mellan en emission och en annan parameter. Mängden kol
förbrukat i ett kraftverk kan t ex ge information om svaveldioxidutsläpp. Med hjälp av en
beräkningsmodell i form av en spridningsmodell, vilken använder emissioner, topografi och
meteorologi som indata, kan sedan luftkvalitén i staden modelleras. Den mätta luftkvalitén
jämförs sedan med den modellerade och när dessa ger samma resultat är systemet kalibrerat och
kan användas för att generera scenarier vid exempelvis miljökonsekvensbeskrivning av nya vägar.
I ett GIS kan slutligen övrig geografisk information läggas in tillsammans med
modelleringsresultat för att ge en problembeskrivning och ett underlag för beslutsfattande.
Den så kallade URBAN-modellen ger i dag möjlighet att utvärdera trender i hur
befolkningen i tätorter utsätts för luftföroreningar som bland annat kväveoxider, bensen och
partiklar. Genom att utveckla modellen ska det bli möjligt att göra prognoser för hur många
människor som i framtiden överexponeras för luftföroreningar. Modellen blir därmed ett
underlag för att beräkna hälsovinster av minskade luftutsläpp. Projektet är initierat av IVL och
drivs främst av Svenska Miljöinstitutet i Göteborg.
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SHAPE (The Stockholm Study on Health Effects of Air Pollution and their Economic
Consequences):
I Shape-projektet (C. Johansson et al., 1999) presenterades exponeringsberäkningar för
luftföroreningar av diffusa NO2-värden och partiklar i Stockholmsregionen. Beräkningarna
bygger på ett informations- och luftkvalitetsvärderingssystem vilket administreras av det regionala
luftvårdförbundet i länen Stockholm och Uppsala. Medlemmarna består av 30 kommuner och
regionala myndigheter i de båda länen.
Detaljerad information om luftföroreningskällor inrapporteras en gång per år av förbundets
medlemmar och lagras i en emissionsdatabas. Informationen om utsläpp av NOx och partiklar
används för att beräkna spridning av dessa luftföroreningar för fem olika områdesindelningar i en
upplösning (rutstorlek) från 100 m till 2000 m. Utsläpp från vägtrafik beräknas från information
om trafikvolym, fordonssammansättning och trafikhastigheter. Emissionsdatabasen innehåller
även information om utsläpp från olika eldningsaggregat, småskalig samt storskalig, och från
sjötrafik. Informationssystemet innehåller också en modell för beräkning av resuspension av
partiklar från väg-/trafikdamm.
Som utvärdering av informationssystemets emissionsdatabas har delar av informationen
använts för jämförelse med oberoende data. God överensstämmelse har funnits mellan
levererade gas-, diesel- och bensinvolymer till regionen (SCB) och beräknad förbrukning av dessa
bränslen baserade på information från emissionsdatabasen. De största osäkerheterna i
emissionshalter för partiklar och NO2 är vedeldning och arbetsmaskiner.
En gaussisk spridningsmodell används i projektet för beräkning av temporala och spatiella
fördelningar av NO2 och partiklar. Utvärdering visade god överensstämmelse mellan beräknade
koncentrationer och uppmätta värden i centrala Stockholm. För att uppskatta befolkningens
exponering kombinerades natt- och dagtidskoncentrationer med data för natt- och
dagtidsbefolkning.

3.2

RADON

Radon är en radioaktiv gas vilken bildas när det radioaktiva ämnet uran sönderfaller. I denna
sönderfallskedja är den mest långlivade isotopen Radon 222 vilken har en halveringstid på 3,82
dygn. Den partikelstrålning (alfastrålning) som avges vid sönderfallet av radon och radondöttrar
når vid inandning de oskyddade cellerna i luftrör och lungor, och ger en förhållandevis stor
stråldos till de vävnader som träffas jämfört med beta- och gammastrålning. Denna strålning ökar
väsentligen riskerna för lungcancer och skador på lungvävnaderna. Strålningen har dock kort
räckvidd, vilket förklarar att tumörrisken i andra organ är låg. Radon är den kemiskt mest reaktiva
ädelgasen. P.g.a. radioaktiviteten och det snabba sönderfallet är dock inga föreningar stabila
under en längre tid.
Enligt Statens strålskyddsinstitut kan radonkällorna delas in i markradon,
bostads(byggnads)radon samt radon vilket tillförs med hushållsvattnet. Markradonen
förekommer i marken (berggrunden, jord och jordluften) medan bostadsradonen är den radon
som uppmäts i våra bostäder och radonen vilken tillförs med hushållsvattnet är den som följer
med vatten ifrån bergborrade brunnar. Då markradon utomhus snabbt späds ut är det främst
bostadsradonen som utgör en hälsorisk. Både markradon och den radon vilken tillförs med
hushållsvattnet bidrar dock till förhöjda halter av radon i inomhusluften och markradonen anses
vara den största bidragande orsaken till förhöjda halter av inomhusradon. Den luft som finns i
radonhaltiga jordar har alltid hög radonhalt - från 5 000 till 2 000 000 Bq/m3. Då lufttrycket
inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset p.g.a.
tryckskillnaderna. Vid förhållanden då t.ex. marken har hög luftgenomsläpplighet och husets
grund är otät kan inomhushalten av radon bli mycket hög och i vissa fall har halter upp till 80.000
Bq/m3 uppmätts. Om stora mängder jordluft läcker in i en fastighet finns det alltid risk för höga
halter av bostadsradon. Det är dock inte bara markradon som bidrar till förhöjda radonhalter
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inomhus, utan även vissa typer av byggmaterial så som t.ex. blåbetong kan utgöra stora
bidragande faktorer.
Flertalet riskberäkningar för radon uttrycks som kumulerad dos för såväl bostäder som
gruvor. En skattning av antalet extra lungcancerfall som inträffar i befolkningen p.g.a. exponering
för markradon får därför baseras på antagandet att det är fråga om livslångt boende.
Tobaksrökning modifierar (förstärker) den radonrelaterade risken för lungcancer. Hänsyn får
därför tas till andelen rökare i befolkningen då effekten beräknas.

3.2.1

GRÄNSVÄRDEN & RIKTVÄRDEN

Sedan 1980 har det funnits gränsvärden för radon i bostäder och för byggnadsmaterial,
utgivna av Socialstyrelsen och Boverket. Dessutom finns gränsvärden för radon i dricksvatten
utgivna av Livsmedelsverket. Samtliga bestämmelser och rekommendationer har fastställts i
samråd mellan dessa myndigheter och SSI. Riktvärdena för radonhalter i bostäder och lokaler där
kommunerna har tillsyn enligt miljöbalken är kopplade till begreppet olägenhet för människors
hälsa. Riktvärdena är obligatoriska (se tabell 4). Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdena för
radonhaltiga gaser i nybyggda hus 200 Bq/m3. För befintliga bostäder ligger gränsvärdet på 400
Bq/m3 vilket på sikt planeras att sänkas till 200 Bq/m3 för att uppfylla de miljökrav som ställs i
och med det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö”. SSI uppskattar att ca 150 000 bostäder i
Sverige har radonhalter vilka överstiger 400 Bq/m3 och närmare en halv miljon har halter över
200 Bq/m3.
Gränsvärden och riktvärden
400 Bq/m3

Högsta radonhalt i befintliga bostäder och arbetslokaler; SOSFS 1999:22

200 Bq/m3

Högsta radonhalt i nya byggnader; BFS 1993:57 Med ändringar tom BFS
1998:38

0,5 µSv/h

Högsta gammastrålning i nya byggnader; BFS 1993:57

2,5 MBqh/år*

Högsta exponering för radon i gruvor och underjordsanläggningar under
utförande; AFS 1996:2

100 Bq/l

Radonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med hälsomässig anmärkning.
SLVFS 1997:32.

1000 Bq/l

Radonhalt i dricksvatten. Gräns för otjänligt. SLVFS 1997:32

* Motsvarar ca 1500 Bq/m3 i radondgas vid en arbetstid av 1650 timmar per år.
Tabell 4. SSI:s Gränsvärden och riktvärden för radon. Från http://www.ssi.se/radon/gransvarden.html

3.2.2

RADONUTREDNINGEN 2000 FÖR SKÅNES LÄN

Enligt Radonutredningen 2000 har länets kommuner lämnat nedanstående redovisning
angående mätningar och saneringar av bostadsradon. I tabell 5-9 presenteras en sammanställning
av länets situation för bostadsradon. Se även bilaga 1 för redovisning av bostadsradon för
respektive kommun i Skåne län.
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Tabell 5. Radon i småhus i Skåne län (Radonutredningen, 2000).
Antal bostäder
Antal
Antal radon
som småhus
småhus
mätta
(SCB 1998)
med
bostäder
blåbetong
Skåne län
(32* av 33
143 203
1 089
9 177
kommuner)

Antal bostäder Antal bostäder
radonhalt
radonhalt
3
>400 Bq/m3
>200 Bq/m
1 622

471

* Inga uppgifter ifrån Bjuvs kommun.

Tabell 6. Radon i flerbostadshus i Skåne län (Radonutredningen, 2000).
Antal
Antal
Antal
Antal
bostäder
bostäder i bostäder med
radonmätta
som
flerbosta mark-kontakt
bostäder
flerbostadsds-hus
(suterräng
hus
med
eller botten(SCB 1998)
blåbeton
våning utan
g
källare
Skåne län
(33 av 33
189 857
669
2 530
505
kommune
r)

Antal
bostäder
radonhalt
>200
Bq/m3

Antal
bostäder
radonhalt
>400
Bq/m3

69

1

Tabell 7. Radon i skolor och förskolor i Skåne län (Radonutredningen, 2000).
Antal skolAntal skol- Antal radonAntal skolbyggnader
byggnader
mätta skolbyggnader
(SCB 1998)
med
byggnader
radonhalt
blåbetong
>200 Bq/m3
Skåne län
(33 av 33
1 224
3
354
13
kommuner)
Tabell 8. Radon i lokaler för äldreboende i Skåne län (Radonutredningen, 2000).
Antal lokaler
Antal
Antal radon- Antal lokaler
för äldreboende lokaler med mätta lokaler
radonhalt
(SCB 1998)
blåbetong
>200 Bq/m3
Skåne län
(33 av 33
476
1
9
0
kommuner)

Antal skolbyggnader
radonhalt
>400 Bq/m3
0

Antal lokaler
radonhalt
>400 Bq/m3
0

Tabell 9. Antal sanerade bostäder i Skåne län (Radonutredningen, 2000).
Bostäder småhus
Bostäder flerbostadshus
3
Mätt >400 Bq/m
Antal sanerade
Mätt >400 Bq/m3
Antal sanerade
Skåne län
472
Ca 157
1
45
(32* av 33
kommuner)
* Inga uppgifter ifrån Sjöbo kommun.

3.3

BULLER

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till
en god livskvalitet. De negativa effekterna vid förhöjda bullernivåer kan vara svårighet att
uppfatta tal samt störningar i vila och sömn, vilka i sin tur kan leda till trötthet och nedstämdhet.
Vidare kan de negativa effekterna vara stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad
inlärningsförmåga. Vad som upplevs som störande buller är ett relativt begrepp men kan generellt
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definieras som ett ”icke önskvärt ljud”. Bullerstörningar är oftast subjektiva och vad människor
uppfattar som buller beror på intensiteten, frekvensinnehållet, förändringen i ljudtrycksnivåer,
men till stor del också på mottagarens känslighet. En vanlig samtalston ligger normalt på 60
dB(A) emedan ett tåg på 100 meters avstånd i en hastighet av 100 km/h ger 85 dB(A). Ljud i det
fria avtar med ca 6 dB(A) när avståndet till källan fördubblas och en ökning av ljudnivån med 10
dB(A) upplevs oftast som att ljudstyrkan fördubblas (Svensson 2000). Bullernivåerna nedan anses
idag som vedertagna samband mellan buller och hälsa. Bullernivåerna används lämpligen för
exponeringsberäkningar för att skatta risk för hälsoeffekter på befolkningen i Skåne län. Så är
även gjort i denna studie.
Störd nattsömn nattetid (22-06) vid fasad = Omgivningsbuller > 45 dB(A) ekvivalent
ljudnivå, eller vid mer än 5 tillfällen per natt maximala ljudnivåer > 60 dB(A).
Störning av talkommunikation = Omgivningsbuller vid fasad dagtid > 45 dB(A)
ekvivalentnivå.
Effekter på blodtryck = Ekvivalenta vägbullernivåer > 50 dB(A), samt eventuellt även
flygbullernivåer > 55 dB(A).
De största källorna till omgivningsbuller är olika trafikslag som väg, tåg och flyg, men även
buller från industriverksamhet, skjutbanor, motorsportbanor och sjötrafik, vilka kan utgöra
hälsorisker för befolkningen. I tätorter kan fläktar och ventilation upplevas som mycket störande.
Den som bedriver miljöfarlig verksamhet har ansvar för de miljöstörningar som kan uppkomma.
Väg- och banhållaren, hamnägaren eller innehavaren av en flygplats är alltså ansvarig för det
trafikbuller som anläggningen genererar. År 2001 redovisade konsultföretaget Ingemansson en
kartering av bullerfria zoner i Skåne. Dessa utgjordes av områden med en bullernivå lägre än 30
respektive 40 dB(A) buller genererad av vägtrafik, tågtrafik och flygtrafik (se figur 1). Tyvärr kan
inte denna data användas som underlag i hälsoeffektsstudier eftersom samband mellan
exponering och buller grundas på ekvivalentnivåerna 45 dB(A) och 55 dB(A). Däremot kan de
användas som en indikation på riskområden för exponering av hälsoskadliga buller nivåer.
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Legend
VÄG >40dBA
FLYG >40dBA

0

12.5

25

50 Kilometers

TÅG >40dBA

Figur 1. Bullerzoner >40 dB(A) data från Ingemanssons ”Kartläggning av bullerfria områden i
Skåne län 2001”.

3.3.1

GRÄNSVÄRDEN OCH RIKTVÄRDEN FÖR BULLER

I propositionen "Infrastrukturinriktning för framtida transporter" (1996/97:53) som antogs
av Sveriges riksdag den 20 mars 1997, anges riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur (se tabell 10).
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Tabell 10. Riktvärden för buller (2002-09-30, www.environ.se).
Riktvärden för buller antagna av riksdagen 1997.
30 dBA

Ekvivalentnivå inomhus

45 dBA

Maximalnivå inomhus nattetid

55 dBA

Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

70 dBA

Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

FBN 55 dBA

För flygbuller avsedd utomhusnivån

55 dBA

För järnväg eller annan spåranläggning avsedd ekvivalentnivå utomhus vid
uteplats.

60 dBA

Ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

3.3.2

EU DIREKTIV

Europaparlamentet införde den 25 juni 2002 ett nytt direktiv gällande bedömning och
hantering av omgivningsbuller. Avsikten är att skapa en gemensam metodik och gemensamma
bedömningsmått för buller så att medlemsstaterna på likartat sätt ska kunna sammanställa
bullerkartor och informera allmänheten.
Direktivet definierar två nya bullermått, Lden och Lnight, enligt följande:

Där Lday, Levening och Lnight är den A-vägda ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivån fastställd
över ett års samtliga dags-, kvälls- respektive nattperioder. Lden är avsett för att bedöma den
övergripande störningen över dygnet medan Lnight speciellt inriktar sig på sömnstörningar.
Bullernivån skall, liksom det redan idag är i Sverige, vara ett frifältsvärde, dvs. ljudet som
reflekteras från berörd fasad skall inte räknas med.

3.4

BEFOLKNING

Idag uppgår Skånes folkmängd till drygt 1.1 miljoner människor och utgör därmed ca 13 %
av Sveriges 9 miljoner invånare. Under 1800-talet och början av 1900-talet ökade befolkningen i
länet, främst på grund av ett högt barnafödande i kombination med ett sjunkande dödstal. Under
senare delen av 1900-talet har dock barnafödandet minskat, med sjunkande, eller till och med
negativ, befolkningsökning som följd. De senare åren har också migrationen kommit att få en allt
större betydelse för Skånes befolkning. Invånarna dras till storstäderna på bekostnad av
landsorten. Idag är befolkningen i Skåne ojämnt fördelad över länets 11 346 km2. Majoriteten av
länets invånare är lokaliserade till områdets västkust.
Vid skattningar av befolkningens exponering för olika miljöfaktorer är rumsliga
befolkningsdata självklart en nödvändighet. Ju högre precision i rummet desto bättre
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exponeringsskattningar. Om befolkningens läge i rummet också förändras över tiden, och
exponeringen skall skattas över en viss tidsperiod, behövs också data om hur befolkningsgrupper
eller enskilda individer förflyttar sig och när denna förflyttning sker.
Generellt kan man säga att tre svårigheter uppstår avseende användning av befolkningsdata
vid exponeringsskattningar; befolkningsdata med hög rumslig precision är ofta sekretessbelagd,
det är svårt att få information om befolkningens rörelsemönster, och dagens GIS-verktyg är ofta
inte anpassad för att analysera dynamiska processer (som befolkningens rörelser i rum och tid).
Det sker en kontinuerlig utveckling på teknikområdet, och vi tror att vi inom en snar framtid
rent tekniskt kommer att kunna skatta exponering för en dynamisk befolkning. Detta i
kombination med scenariostudier av tänkbara/troliga rörelsemönster hos en hypotetisk (men
liknande verklighetens) befolkning ger stora möjligheter. Bland annat kan sådana studier
användas för att skatta effekter som kan tänkas uppkomma vid en förändrad infrastruktur, ökad
pendling, eller förändrad befolkningsstruktur.

3.5

GIS I EXPONERINGSSTUDIER

GIS står för geografiska informationssystem. De data som behandlas i systemet är digital (d v
s den lagras och behandlas i en dator) och relaterad till geografin. Geografiska data är all data som
på något sätt kan knytas till en position. Exempel på geografiska data är t ex fysiska objekt som
hus, vägar och personer, men också data om dessa fysiska objekt, som t ex husets byggnadsår och
byggnadsmaterial, trafiken och utsläppen på vägarna, samt personernas exponering för
luftföroreningar. Ett GIS är alltså ett system som kan behandla i stort sett all de data som vi
normalt arbetar med.
Grundtanken i ett GIS är att skapa automatiska länkar mellan de fysiska objekten och data
om dessa (ofta kallade attribut). Genom att GISet ”vet” vilka attributdata som är kopplade till ett
visst objekt, och vice versa, kan olika typer av sökningar och visualiseringar enkelt utföras. Detta i
sig, i kombination med GISets ”förmåga” att lagra och strukturera data, berättigar ofta att ha GIS
som ett arbetsverktyg.
Dock är GIS även ett kraftfullt analysinstrument. De fysiska objekten (med individuella
positioner i x, y, och ibland z) kan analyseras individuellt, i kombination med andra objekt, eller
tillsammans med attributdata. Ett exempel på det förstnämnda, analys av individuella objekt, är
undersökningar av rumsliga fördelningar; hur varierar t ex befolkningens fördelning i rummet? I
vilka delar av länet bor det flest människor, och hur kraftig är olika koncentrationer?
Exempel på kombinerad analys av objekt är olika typer av överlagringar. Normalt lagras
objekten i olika tematiska lager i ett GIS, där man t ex kan tänka sig ett lager för befolkning (som
punkter), ett lager för kommuner (som ytor), och ett för olika halter av en viss miljöfaktor (även
detta lagrat som olika ytor). Genom att samanalysera, eller överlagra, dessa lager kan ny
information extraheras. En överlagring av befolkning och kommuner visar antalet personer i
respektive kommun, och en överlagring mellan befolkning och halt ger information om hur
många personer som utsätts för olika halter av den aktuella miljöfaktorn.
Genom att även knyta attributdata till överlagringarna kan t ex åldersfördelningen i de olika
kommunerna beräknas, och en koppling av exponering och yrke genomföras. Det går också
alldeles utmärkt att arbeta med fiktiva data i ett GIS. Exempel på detta kan vara att ”testa”
effekter av möjliga höjningar eller sänkningar av halter, eller att ändra befolkningens
rörelsemönster och/eller hemadresser.
Ett geografiskt informationssystem kan alltså fungera som ett instrument för att analysera
data, optimera verksamheter, göra riskanalyser, och testa olika scenarion. I ett GIS kan man också
länka information om geografiska objekt från en databas till information om samma objekt i en
annan databas. På detta sätt kan man använda en databas från ett verksamhetsområde och länka
denna till information från ett annat verksamhetsområde. Detta underlättar både databasernas
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ajourhållande och hanterbarhet. Med hjälp av GIS kan man lättare använda befintliga data för att
lösa problem och generera beslutsunderlag. GIS är kort sagt ett lagrings-, presentations- och
analysinstrument som kan utnyttjas inom de flesta verksamheter.
Ett GIS-verktyg vilket skall användas för exponeringsstudier bör kunna:
1.

hantera information i databasen,

2.

innehålla rutiner för att ta ut deldataset ur en central databas för input till externa
spridningsmodeller,

3.

ta emot resultat från spridningsmodeller,

4.

innehålla rutiner för beräkningar av vilka och antal personer som exponeras för olika
miljöfaktorer,

5.

innehålla rutiner för att beräkna accumulerade värden och medelvärden för
exponering under olika tidsintervall, samt

6.

innehålla rutiner för att leverera data i ett format som möjliggör statistisk medicinsk
analys gällande exponering och hälsoeffekter.

I en förlängning kan analyser vilka bygger på statistiska samband byggas in i GIS-systemet.
Likaså kan metoder utvecklas för att studera och hantera rumsliga beroenden i de statistiska
beräkningarna.
För att visa på möjligheter och begränsningar för ett GIS-verktyg för hälsorelaterad
miljöövervakning har tre scenarier illustrerats (se figur 2).
Det första scenarion i figur 2 beskriver grovt Länsstyrelsens befintliga system. Det andra
presenterar ett mer effektivt system, medan scenarion 3 är ett generaliserat förslag till en
integrerad framtida lösning.
All information, som tas fram internt eller beställs via uppdrag, om spridning och utbredning
av miljöfaktorer i länet bör i fortsättningen i så stor utsträckning som möjligt hanteras i någon
form av digitalt geografiskt format för att effektivisera den regionala miljöövervakningen (se
scenario 2 i figur 2).
Eftersom Länsstyrelsen idag inte äger några egna spridningsmodeller kommer troligtvis all
spridningsmodellering att inom den närmsta framtiden hanteras externt (se scenarion 2, figur 2).
Resultaten från dessa modeller bör dock levereras i raster/grid-format, vilket direkt kan hanteras
av den centrala databasen. I framtiden (scenario 3, figur 2) är det möjligt att koppla en
spridningsmodell, direkt eller indirekt, genom en modul för omvandling av dataformat anpassade
för modellen, mot Länsstyrelsens centrala databas.
Exponeringsberäkningar utförs idag (och troligtvis även imorgon) i ArcView genom analys
av befolkningsdata ur databasen och skattade spridnings/utbredningsdata för respektive
miljöfaktor. Dessa beräkningar skulle i framtiden kunna vara möjliga att utföra av handläggare på
Länsstyrelsen med tillgång till ArcView eller liknande programvara (se scenario 3, figur 2).
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Figur 2. Olika tänkbara system för hantering av geografisk data med koppling mellan databas, modell/er och
GIS-program.
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4 MODELLERING FÖR SKATTNING AV
MILJÖFAKTORER
För att beräkna hur människor som bor och arbetar på olika platser exponeras för olika
miljöfaktorer krävs uppskattningar om hur nivån av dessa faktorer varierar mellan olika platser
inom den region som analysen avser. Dessa kan uppnås på ett antal olika sätt, t.ex. genom att låta
mätdata från ett antal mätstationer representera nivåer inom områden i närheten av
mätstationerna, använda olika interpolationsmetoder för uppskattning av nivåer mellan
mätstationer eller använda olika schablonvärden för beräkning av miljöfaktorns nivå inom ett
delområde.
Som komplettering till direkt mätning kan spridningsmodellering användas. Dessa är
programsystem med vilkas hjälp man söker beräkna spridningen av en miljöfaktor från dess
utsläppskälla (-källor) till omgivningen utifrån kännedom om de fysikaliska och kemiska processer
som styr spridningen.
Ofta kan också en kombination av spridningsmodeller och andra metoder användas för att
uppskatta en miljöfaktors utbredning i rummet. All modellering måste också valideras mot
mätdata.
Grunden för all spridningsmodellering är en databas innehållande, för varje miljöfaktor,
relevanta utsläppskällor; en emissionsdatabas. Tillförlitligheten hos resultatet, dvs den
modellerade nivån av miljöfaktorn på en given plats beror framför allt på noggrannheten och
fullständigheten i emissionsdatabasen samt på hur väl beräkningsmodellen kan simulera den
verkliga spridningsprocessen. Ju mer detaljerat man försöker simulera spridningsprocesserna,
desto mer komplexa blir modellerna.

4.1

LUFT

För beräkning av luftföroreningars spridning används information om utsläppskällornas
geografiska position samt deras utsläppskaraktär, liksom data angående meteorologi, topografi
och markanvändning som ingångsdata. Utifrån spridningsmodellen skattas koncentrationen, för
ett givet tidsintervall, av en luftförorening för ett stort antal punkter jämnt distribuerade som ett
gitter täckande ett geografiskt område (centrumpunkterna markerade med x i rutorna i figur 3
nedan). Varje skattat punktvärde representerar då koncentrationen för en ruta med samma sida
som avstånden mellan skattningspunkterna. Data av denna art lagras i en geografisk databas med
rasterdatastruktur vilken sägs ha en viss rumslig upplösning, vilken är densamma som sidan på
rutan.
Skattningar kan göras för olika tidsintervall, t.ex. för timmar, dygn, månader eller år, varvid
ett gitter av koncentrationsvärden skapas för varje tidsintervall.
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Figur 3. Punktgitter, markerade med x, täckande ett geografiskt område, för vilka spridningsmodeller, för ett givet
tidsintervall, beräknar koncentrationsvärden vilka representerar koncentrationen i rutorna.
Det finns flera principiellt olika typer av beräkningsmodeller för spridning av
luftföroreningar. Grovt kan dessa indelas i:
n

n

n

Eulerska spridningsmodeller - beräknar halter i ett tredimensionellt rutnät (grid).
De beräkningsfunktioner som bygger upp eulerska modeller söker efterlikna de
kemiska och fysiska processer som påverkar varje luftpaket (kub) under dess
förflyttning i atmosfären. Denna typ av modeller används främst vid större
beräkningar och ger information om halter och nedfall. Modelleringen är mycket
dator- (beräknings-) krävande. Halter av olika luftföroreningar beräknas ovan
takhöjd och är därmed något utjämnade.
Gaussiska spridningsmodeller - utsläppen fördelas gaussiskt (statistiskt utifrån en
gaussisk fördelningskurva) från utsläppskällorna. Halter beräknas ovan tak och
är därmed något utjämnade.
Gaturumsberäkningar - modellerna är tvådimensionella, dvs beräkningen görs i
ett tvärsnitt i gaturummet (vertikalt). Resultatet från dessa beräkningarna ger
högre halter än vad som beräknats med de gaussiska eller eulerska modellerna.

Vilken/vilka modeller och kombinationer av modeller/mätprogram man ska använda beror
på syftet med den analys som ska utföras samt på storleken av det område (och därmed
detaljnivå) som ska studeras. En bra översikt och beskrivning av olika modeller som används i
Norden finns i ”Handbok för vägtrafikens luftföroreningar” från Vägverket och
Naturvårdsverket (SMHI och IVL, 2001).

4.1.1

EXEMPEL PÅ SPRIDNINGSMODELLER

Airviro
Airviro är ett samlingsnamn för ett dataprogram som främst hanterar olika typer av
luftföroreningsrelaterad data. Programmet togs fram i slutet på 80-talet och ägs, utvecklas och
säljs idag av SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut). Airviro innehåller
verktyg för att hantera uppmätta parametrar, såsom luftföroreningar, meteorologi m.m. samt en
databas för att kunna hantera alla typer av emissioner till luft samt en flertal typer av
spridningsmoduler, gaussiska och eulerska, för att simulera luftföroreningars spridning utifrån
emissionsdatabasen. Datorplattform för Airviro är UNIX.
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Enviman
Enviman är på samma sätt som Airviro ett dataprogram som främst hanterar olika typer av
luftföroreningsrelaterad data. Programmet säljs och drivs av företaget OPSIS. På samma sätt som
i Airviro finns det en emissionsdatabas, spridningsmoduler och moduler för att hantera stora
mängder mätdata. Datorplattform för Enviman är PC (Windows).

MATCH-modellen
Match-modellen är en eulersk spridningsmodell för olika luftföroreningar, där beräkningar
oftast görs i regional eller nationell skala. Modellen drivs och säljs av SMHI och tar hänsyn till
fysiska och kemiska processer i luftrummet. Resultat från modellen är luftföroreningshalter och
nedfall (deposition) av olika föroreningar.
Match-modellens fördelar är att beräkningar kan göras över stora områden, fysiska och
kemiska reaktioner inbegrips och nedfallsberäkningar kan göras. Då beräkningar görs över stora
områden blir dock, pga beräkningskapacitet, den geografiska upplösningen låg och beräknade
halter stämmer därför ofta sämre överens med uppmätta halter, främst inom tätbebyggda
områden. Modellen är relativt komplicerad och beräkningar utförs oftast av SMHI på beställning.
Airviro och Enviman är i stort ganska lika och är väl anpassade för haltberäkningar över mer
begränsade områden, och ger därmed högre rumslig upplösning. Beräknade halter överstämmer
väl med uppmätta halter i taknivå. Inga kemiska reaktioner inkluderas och inte heller finns det
någon depositionsmodul. Den rumsliga upplösningen är dock inte tillräckligt hög för att lösa upp
enskilda gaturum, utan då måste en särskild gaturumsmodell utnyttjas. En stor nackdel med
gaturumsmodeller är att de bara kan räkna ut halter i ett vertikalt tvärsnitt och inte ger en
horisontell utbredning. Beräkningar med Airviro, Enviman och gaturumsmodellen kan göras i
egen regi. Enviman och gaturumsmodellen är anpassade för PC.

4.1.2

KRAV PÅ EMISSIONSDATABAS FÖR SPRIDNINGSMODELLERING
AV LUFTFÖRORENINGAR

Mycket grovt kan man säga att emissionsdatabaser byggs upp av antingen information om
emissionsdata (E) eller funktioner för beräkning av emissioner utifrån aktivitetsdata (EEV) och
emissionsfaktorer (EF). Typexempel på emissionsdata är utsläppsdata (E) från en industri och
typexemplet på beräknade emissioner (EEV * EF) är utsläpp från en väg där antal fordon per
dygn är känd och emissionsfaktorer för luftföroreningsparametrar är kända.
Emissionsdatabaser för luftföroreningar byggs upp med hjälp av mindre moduler som är
anpassade till de föroreningskällor som skall modelleras. Det är också tänkbart att utnyttja en rent
generell databasstruktur. I programsystemen för spridningsmodeller finns oftast moduler för att
bygga upp emissionsdata som:
n

Punktkällor

Ex. en skorsten

n

Linjekällor

Ex. en väglänk

n

Areakällor

Ex. ett område med flera mindre skorstenar

n

Gridkällor

Ex. arbetsmaskiner i skogsbruk eller jordbruk

Genom att utnyttja olika kominationer av ovanstående moduler för emissionskällorna kan
man på ett realistiskt sätt beskriva utsläppen i både tid och rum.
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Emissiondatabasmodeller för lokal till regional skala använder sig i huvudsak av ”bottomup”-principen, d.v.s. utsläpp från små källor, länkar m.m. summeras. Exempel på detta är ett
vägnät som består av många olika länkar som har olika egenskaper (trafikmängd, fordonstyp,
hastighet mm). För en del emissionskällor måste dock ”top-down”-principen utnyttjas då det
oftast är omöjligt att exakt lokalisera källorna och veta intensiteten på dess emissioner. Exempel
på detta kan vara utsläpp från arbetsmaskiner.
För dagens samhällsstruktur bör de källtyper som redovisas i tabell 11 nedan tas med för att
beskriva utsläpp i en emissionsdatabas anpassad för spridningsmodellering i lokal och regional
skala.
Tabell 11. Källtyper, detaljnivå och datavärdar avseende emissionsdata.
Källor
Detaljnivå
Vägar

Statliga och Kommunala vägar; data
för person- och lastbilar

Sjöfart

Färjor, arbetsfartyg, fritidssjöfart och
förbipasserande sjöfart
Flyg
Flygplatser
Järnväg
Dieseltrafiken på järnvägsnätet och på
rangerbangårdarna
Arbetsmaskiner och
Jordsbruksmaskiner, skogbruksarbetsredskap
maskiner, lastmaskiner, grävmaskiner,
dumprar, kompressor, truckar,
gräsklippare, mm
Industrier
Större industrier som lämnar
miljörapporter
Energi- och
Större energi- och uppvärmningsuppvärmningsanläggningar som lämnar miljöanläggningar
rapporter
Småskalig uppvärmning Olja, ved, kaminer m.m.
Hushåll

4.2

-

Datavärd, Databasnamn,
Uppgiftslämnare
Vägdatabanken från Vägverket
och uppgifter från enskilda
kommuner
Rederier, hamnmyndigheter och
statistik från sjöfartsverket
Luftfartsverket och kommuner
Green Cargo och Banverket
Statistik från SCB, SIKA, IVL
m.fl.
EMIR - Länsstyrelsen
EMIR - Länsstyrelsen
Statistik - sotarregister,
Energimyndigheten, SCB, m.fl.
Statistik, Naturvårdsverket m.fl.

RADON

De riskskattningar för hälsoeffekter som genomförts för exponering av radon bygger på
mätningar i bostäder eller gruvor. Inga av de stora riskskattningar som gjorts grundar sig enbart
på markradonhalter vilket försvårar studier av vilken inverkan denna har på befolkningen. Det
finns emellertid ett par internationella modeller för uppskattning av radon i inomhusluft utifrån
data om markradon, förutsatt en lång rad kända bostadskarakteristika.

4.2.1

RAGENA

Många av de modeller som finns för uppskattning av radonhalter är antingen
”platsspecifika”, dvs. utvecklade för förhållandena på en speciell geografisk plats, eller också är de
fokuserade på vissa utmärkande aspekter rörande emitteringen. Exempel på detta är modeller
avseende emitteringen mellan jord och luft, markradonets dynamik, och inomhusradonets
dynamik. RAGENA-modellen (RAdon Generation, Entry and Accumulation indoors) har
utvecklats för att se till de mer omfattande aspekterna av radonens emittering in och ut ur
bostaden istället för att mer detaljerat gå in på de olika delarna (Font et al., 1999). Detta gör att
modellen är tämligen generaliserad men i gengäld på ett enkelt sätt tar hänsyn till samtliga
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aspekter
rörande
radonens
emittering.
RAGENA-modellen
innehåller
även
utvecklingsmöjligheter vilket gör det möjligt att specificera vissa aspekter i radonemitteringen om
detta skulle visa sig vara nödvändigt (Font and Baixerad, 2003).
Indata till modellen kan delas in i två olika kategorier: byggnadsparametrar samt fysikaliska
parametrar. Byggnadsparametrarna består till större delen av parametrar vilka rör husets design
och uppförande medan de fysikaliska parametrarna utgörs av uppgifter rörande material i marken
och fastigheten. De två kategorierna kan indelas i ett antal modelleringssektorer (soil, building
materials, water, gas etc.) vilka modelleras separat utifrån de ”platsspecifika” premisser som råder
på platsen. Därefter implementeras resultaten av dessa i den gemensamma modellen (se figur 4).

Figur 4. Modellstruktur för RAGENA, figur från (Font and Baixerad, 2003)
Då det krävs stora mängder data för att genomföra en modellering i Ragena är det i dagsläget
inte aktuellt eller möjligt att kombinera denna med ett GIS-system för övergripande regionala
modelleringar. Enligt representanter från Kurslaboratoriet för fysik, LTH, Lunds universitet,
finns det däremot möjligheter till utveckling av en förenklad modell, där direkta samband mellan
markradon och bostadsradon, i kombination med ett mindre antal bostadsparametrar, utnyttjas
för skattningar av bostadsradonpotential. Till underlag för utvecklingen av en sådan radonmodell
skulle mätdata ur kurslaboratoriets arkiv för bostadsradon kunna användas.

4.2.2

MODELLERING I FLUENT

FLUENT är en såkallad CDF-produkt (Computational Fluid Dynamics) vilken används för
olika typer av flödesmodelleringar. Modelleringar för flöden av markradon in i bostäder med
källare har genomförts och verifierats med goda resultat av bland annat F. Wang och C. Ward
(1997). Modellen är tämligen komplex och bygger på en generalisering av fastighetens struktur
men har den stora fördelen att den är applicerbar på en stor mängd av platsspecifika fysikaliska
parametrar (Wang and Ward 1997). Modellen simulerar ett multipelt flöde av radon in i ett
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bostadshus med källare. Indata i modellen bygger på generalisering av vissa grundförutsättningar
(Wang and Ward, 1997):
n

Ogenomträngliga eller genomträngliga källarväggar.

n

Med eller utan sprickor vid skarvarna mellan golv och vägg.

n

Varierande permeabilitet i den omgivande jorden på mellan 10-10 och 10-13 m2.

n

Aggregeringslagret i modellen kan variera mellan 10-7 och 10-13 m2.

n

n

Genomsläppligheten i källarväggarna kan skattas till mellan 10-10 och 10-15 m2,
vilket skall representera en stenvägg med sprickor i varierande storlek över hela
väggen.
Två olika tryckvariationer vilka appliceras i bostadsplanet och källaren. Dessa
varierar mellan -20,0 och 0,0 och –20,0 och 20,0 Pa, vilket skall motsvara ett hus
som påverkas av variationer i vind, skorstenseffekter och additiv mekanisk
ventilation.

Valideringar av denna modell mot faktiska mätningar samt andra modeller har gett goda
resultat. Dock får man ta i beaktande att modellen bygger på grova skattningar och enbart är
applicerbar på byggnader med källare. Markradonens påverkan på suterränghus, enplansvillor,
marklägenheter, flervåningshus etc. kan alltså inte uppskattas med hjälp av modellen.

4.3

BULLER

De nordiska länderna utvecklade 1981 gemensamma beräkningsmodeller för uppskattning av
utomhusbuller, de s.k. samnordiska beräkningsmodellerna (Bendtsen, 1999). Dessa har under
årens lopp reviderats och omarbetats utifrån arbeten och utvecklingar inom området. De
bullerkarteringar och studier av bullerstörningar som genomförs i dagsläget utförs ofta av
konsultfirmor vilka är specialiserade på beräkningsmodeller för ljud och akustik och har utvecklat
sina egna beräkningsmodeller. Merparten av dessa akustiska modeller bygger dock på den
samnordiska, vilken är den enda officiella metoden för bullermodellering i de nordiska länderna
(Bendtsen 1999).
Det finns 4 olika kategorier av bullerberäkningsmodeller, vilka samtliga bygger på den
samnordiska beräkningsmodellen:
n

Buller från vägtrafik,

n

Buller från spårbunden trafik

n

Buller från flygtrafik

n

Buller från extern industriverksamhet

De olika beräkningsmetoderna tar hänsyn till de parametrar och har de begränsningar som
presenteras i tabell 12 nedan.
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Ingångsdata /
Begränsningar

Beräkningsmodeller
Spårburen trafik
Flygtrafik
10 – 300 m
> 10 m
X
X

Vägtrafik
Industribuller
Giltighetsområde
10 – 300 m
> 10 m
Trafikuppgifter
X
Källstyrka
X
Avstånd
X
X
X
X
Skärmning
X
X
X
Markdämpning
X
X
X
X
Luftabsorption
X
X
Tabell 12. Ingångsdata/begränsningar för de samnordiska beräkningsmodellerna för buller (från Ingemansson,
2002).
Bullerutbredning från flygtrafik beräknas med speciellt anpassade modeller, vilka inte funnits
tillgängliga för detta projekt. Vid tillståndsansökningar och miljöredovisningar för respektive
flygplats krävs dock redovisning av bullerutbredning från verksamheten.
De mer avancerade modeller som finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Skåne hanterar enbart
punktutsläpp av buller från väg- och tågtrafik och kräver stora mängder detaljerade indata. Dessa
används främst som kontroll vid tillståndsansökningar och klagomål för bullersituationer i
mindre geografiska områden. Detta gör att de bullermodelleringar som utförs skapar
spridningsmodeller utifrån punktkällor i vägnäten vilket skulle ge en felaktig bild om man
applicerade modellerna på vägnät över större geografiska områden. Modeller för modellering av
spridning av buller utifrån en linje eller ett polygonobjekt, dvs. vägar, järnvägar, flygplatser m.m.
förekommer i dagsläget i form av ett Avenue-skript (en typ av insticksprogram) för programmet
ArcView 3.x. Detta insticksprogram är en synnerligen förenklad modell av den nordiska
beräkningsmodellen, och tar t.ex. inte hänsyn till markens hårdhet, vägbanans höjd eller
bulleravskärmningar.
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5 DATA
Utgångspunkten avseende data i detta projekt har varit Länsstyrelsens befintliga
databashanteringssystem (DBMS). Som DBMS används en central databasserver med Microsoft
SQL Server och ArcSDE (ESRI), vilka hanterar lagring av alla geografiska samt icke-geografiska
data. För att standardisera och kontrollera lagring och redigering av geografiska data har IT/GISgruppen i Malmö utvecklat GISMeta, ett program som hanterar all metadata (beskrivande
information om data). Detta program styr även funktioner i applikationer (t.ex. GIS-verktyg) som
är kopplade mot databasen. I dagens verksamhet används en geografisk databas där GISMeta
används som en applikationshanterare för bland annat KartoGIS, som är ett tittskåp för
användare av GIS-data. Arcview används av vissa handläggare och IT/GIS-funktionen för att
skapa nya GIS-skikt (tematiska datalager) och för analyser av geografiska data. Den centrala
databasen uppdateras och underhålls idag av IT/GIS-funktionen på uppdrag från olika
handläggare.
För att möjliggöra den typ av miljö/hälsa-anlalyser som tas upp i denna rapport bör
Länsstyrelsens databas också innehålla den data som rekommenderas i rapporten. Tyvärr
hanteras en del data i form av egna databaser ute på de olika enheterna, till exempel
emissionsdatabasen EMIR för luftföroreningar, vilket komplicerar tillgång på dessa data för
verksamheter utanför ansvarig funktion.
För data som ska ingå i den gemensamma databasen på Länsstyrelsen har man från IT/GISfunktionen satt upp krav på mininivåer av metadata för alla data, t.ex. Namn på person som
skapat dataskikt (Ansvarig person), Datum för skapande, Om data redigerats; Av vem och när
etc. För data skapade inom föreliggande rapport finns metadata vilka uppfyller dessa minimikrav.

5.1

BEFINTLIGA DATA PÅ LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

Nedan presenteras den på Länsstyrelsen befintliga data som relaterar till projektet. Som
nämnts tidigare var ett av projektets mål att inventera, och också helst använda sig av, denna data.

5.1.1

LUFT

För att kontrollera att miljökvalitetsmålen uppfylls i Skåne mäts regelbundet luftkvalitén på
33 olika provtagningslokaler runt om i länet. Dessa lokaler drivs av IVL, de skånska kommunerna
samt Skånes Luftvårdsförbund (i vilket Länsstyrelsen är medlem). Noteras bör att de mätningar
som utförs vid dessa mätstationer skiljer sig åt. Alla dessa mätdata finns inte samlade någonstans.
Delar av dem finns i rapportform på Länsstyrelsen.
EMIR (Länsstyrelsens emissionsregister) innehåller information om utsläpp (punktkällor)
från tillståndspliktiga verksamheter, vilka varje år lämnar in en miljörapport till
tillsynsmyndigheten. EMIR uppdateras och underhålls idag av Anders Åkesson på Länsstyrelsens
Miljöenhet.
Förutom dessa mätningar finns det tillgång till beräknade spridningsdata utifrån MATCHmodellen över luftföroreningarna i länet grundade på 1997 års emissionsdata. Spridningsmodelleringen utfördes år 2000 av SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) på
uppdrag av Luftvårdsförbundet i Skåne. Emissionsdatabasen vilken låg till grund för
spridningsberäkningen innehöll data från EMIR (1997). Förutom dessa utsläppskällor samlades
information in angående utsläpp från sjö-, flyg- och vägtrafik samt vedeldning och arbetsmaskiner (jord- och skogsbruk). Emissionsdata innefattar information om följande ämnen:
svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX), flyktiga organsiska ämnen (VOC), koldioxid (CO2),
kolmonoxid (CO) amonium (NH4) och NO2. Hela emissionsdatabasen vilken låg till grund för
2000 års modellering finns hos Miljöenheten, Länsstyrelsen.
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Idag finns ytterligare data att tillgå t.ex. Vägverkets vägdatabas (mer detaljerad än den som
ingick i 1997 års emissionsdatabas) som innehåller trafikinformation om det statliga vägnätet
(lagrade som linjekällor).
De skånska flygplatsernas trafikinformation finns i miljörapporter hos Länsstyrelsen
(Miljöenheten, A. Åkesson)
Ingen information finns på Länsstyrelsen om utsläpp av partiklar.

5.1.2

BULLER

Tillgänglig intern data avseende buller på Länsstyrelsen i Skåne består idag av:
n

Emissionsdata - EMIR (punktkällor); Industrier samt delvis arbetsmaskiner och
arbetsredskap.

n

Skjutbanor och militära skjutfält

n

Vägverkets vägdatabas (linjedata över trafik och hastighet)

n

Banverket; tågtrafik

n

n

n

n

5.1.3

Befolkningsdata; Antal personer per fastighet (kön och ålder), aggregerade i
minimum 5 fastighetsenheter
Marktyp där allt utom sjöar, större parkeringar, industri ytor, vägar, gator och
torg (hård mark) antas som mjuk mark
Karterade bullerområden för vägtrafik (statliga vägar), tågtrafik och flygtrafik
med bullernivåer på 30 resp. 40 dBA. (Ingemansson, 2001)
Flygtrafik (bullermattor); Sturup, Ängelholm, Ljungbyhed och Kristianstad
(LTO under 3000F)

RADON

Länsstyrelsen i Skåne genomförde 2002 en radonsammanställning vilken syftade till att
inventera underlagsmaterial avseende markradon inom Länsstyrelsen. Vid denna inventering
visade det sig att underlaget för radon samt exponeringsdata var ytterst begränsat. År 2002
utförde SGU, på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, en riskbedömning för markradon i Skåne län.
Undersökningen resulterade i en markradonriskkarta samt en flygradiometrisk karta
(strålningskarta) vilken visar markens uranhalt. Kartorna avses dock endast att användas som
bedömning av markradonpotential i skala 1:250 000, på grund av osäkerheter i bl.a. utbredning av
uranhaltiga bergarter under täckande jord samt olikformigt underlag av flygradiometriska
mätningar.
För att utvidga inventeringen något tillfrågades Skånes samtliga kommuner om de utfört
markradonundersökningar. Av 33 kommuner i Skåne har 23 kommuner lämnat uppgifter om
utförda undersökningar av markradon (Lööv, 2002). Kommunerna gör markradoninventeringar
vid olika samhällsstrukturella förändringar och dessa mätningar av markradon är klassade i hög,
normal och låg risk, enligt statens planverk (1982, rapport nr 59), varav de flesta kommuners
markradonhalter klassades som låg och normal risk. Utav totalt 2672 mätpunkter i länet så
avviker 74 mätpunkter med värden över 50 kBq/ m3, vilket motsvarar hög risk för markradon.
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Mätningar av bostadsradon har även sammanställts nationellt för alla kommuner genom en
enkät framtagen av ”Radonutredningen 2000” (SOU 2001:7, 2000). Samtliga kommuner fick
svara på hur många bostäder inom olika kategorier (till exempel flerbostadshus, småhus, skola,
äldreboende) som faller inom de olika radonriskklasserna. I Skåne län redovisades 9177
mätningar av bostadsradon för småhus och 553 mätningar av bostadsradon för flerbostadshus.
Tillgänglig intern data avseende radon på Länsstyrelsen i Skåne består idag av:
·

·
·

5.1.4

Markradonpotential – SGU;
- Markradonprognos (ytor > 40 pixlar)
- Berggrund
- Grusavlagringar (normalt moräntäckta)
- Spridningsområden för djupare liggande jordarter (> 0,5 m) främst morän, med
förhöjd halt uranförande bergarter.
- Glacial lera
Enkätsvar från ”Radonutredningen 2000”
Mätdata för radon i bostäder; information om antal bostäder i länet som begärt bidrag
för åtgärder mot radon, inkl. problemområde (bostadsfinansieringen på Länsstyrelsen i
Kristianstad)

BEFOLKNING

Befolkningsdata i form av alla individer i regionen med koordinater för den fastighet på
vilken varje individ är folkbokförd ägs, drivs och underhålls av statistikavdelningen på Region
Skåne och SCB. I befolkningsregistret finns också information om varje individs ålder, kön och
ett antal socioekonomiska faktorer. Befolkningsdata på denna detaljnivå (enskild individ) är
relativt känslig ur sekretessynpunkt och hanteras inte i denna form i det dagliga planeringsarbetet
i regionen.
Den befolkningsdata som idag finns på Länsstyrelsen består till sitt innehåll av delar av
samma information som Region Skånes befolkningsregister, MEN här är data aggregerat på rutor
om 500 x 500 meter.
Länsstyrelsen förfogar också över ett något äldre befolkningsregister där befolkningen är
aggregerad på minst 5 fastigheter.

5.2

I STUDIEN INGÅENDE DATA

Nedan presenteras de data som använts i studien. Först presenteras luftdata, följt av buller-,
radon- och befolkningsdata.

5.2.1

LUFT

Kvävedioxid (N02)
Följande emissionsuppgifter från 1997 från Länsstyrelsen har legat till grund för den
MATCH-modellering från år 2000 vilken använts i detta projekt:
n

EMIR (punktkällor); Tillståndspliktiga verksamheter. (Miljöenheten, A Åkesson)

n

Sjöfart (areakällor) (Miljöenheten, A Åkesson)

n

Jordbruksmaskiner (IVL,1995); antal per jordbruksareal och kommun.
(Miljöenheten, A Åkesson)
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n

n

n

n

Skogsbruksmaskiner (IVL 1995); antal per skogsareal och kommun.
(Miljöenheten, A Åkesson)
Vägtrafik – Statliga vägar. Vägdatabasen, äldre version. (Miljöenheten, A
Åkesson)
Kommunal vägtrafik – Beräkning av utsläpp utifrån antal invånare per kommun
och trafikinformation från Malmö och Helsingborg. (Miljöenheten, A Åkesson)
Schabloner:
antal fordon: 400 st/1000 invånare
körsträcka: 15000 km/år
utsläpp: 0.1 g NO2 och VOC/km
Flygtrafik (punktkällor); Sturup, Ängelholm och Kristianstad (LTO under
3000F) med totala utsläpp per år. (Miljöenheten, A Åkesson)

n

Vedeldning – Areakällor per kommun (Miljöenheten, A Åkesson)

n

Emissioner från Själland, Danmark som areakällor. (Miljöenheten, A Åkesson)

De meteorologiska data som använts vid spridningsmodelleringen med MATCH har
tillhandahållits av SMHI.
För att utvärdera och kalibrera (se metodik) spridningsmodelleringen gjordes jämförelser
med mätdata (se nedan).
Mätdata NO2 från IVL: Burlöv, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Vavihill, Malmö
Rådhus, Malmö Fosie str1, Lund, Helsingborg, Arkelstorp, Tunby, Allerum och Klintaskogen.
För den mer detaljerade spridningsmodelleringen med AirViro över Malmö användes en
betydligt mer detaljerad emissionsdatabas med 1997 års emissioner inom Malmö och Burlövs
kommuner med omnejd. Databasen är skapad och underhålls av Susanna Gustafsson på
Miljöförvaltningen, Malmö kommun. Data i denna är mer i överensstämmelse med detaljnivåerna
presenterade under kapitel 4.1.2. Utöver de lokala emissionerna tillkommer ett långväga
emissionstillskott, vilket inkluderar emissioner från övriga Sverige, Danmark samt övriga Europa.
Detta tillskott hanterades i denna spridningsberäkning som en aggregerad bakgrundshalt på 8
µg/m3 (Miljöförvaltningen, 2001).

Partiklar
För partiklar har framför allt mätdata använts för att uppskatta den geografiska spridningen
av medelstora partiklar (PM10). Fasta mätstationer är totalt sex stycken varav tre finns i Malmö,
en i Lund, en i Helsingborg och en i Vavihill (IVL). Dessutom finns mätdata från kortare
mätprojekt i Yrkes- och Miljömedicins regi. Dessa är från Halmstad, Burlöv, Malmö och
Oskarström.

5.2.2

BULLER

Då Länsstyrelsen i Skåne saknar data rörande de kommunala vägarna och deras trafik och
hastighet kunde ingen bullerstudie eller modellutveckling rörande dessa vägar genomföras. Den
bullerstudie vilken är genomförd bygger istället på innehållet i Vägverkets databas
(Vägdatabasen), vilken innehåller de statliga vägarna för regionen. Vidare saknas det även data
rörande tågtrafiken, bortsett från vissa punktkällor, vilket har omöjliggjort vidare modellering. De
s.k. bullermattor för luftfarten som finns är redovisade på papperskartor och är i så pass dåligt
skick att de ej kan användas för vidare skattning av exponering på befolkningen.
I denna studien använda data avseende buller består av:
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n

n

n

5.2.3

Vägverkets Vägdatabas (linjedata med attribut rörande: trafik, hastighet)
Befolkningsdata; individ/fastighet (punkt- samt ytdata) från Region Skåne
(Shape-format)
Karterade bullerområden för vägtrafik (statliga vägar), tågtrafik och flygtrafik
med bullernivåer på 30 resp. 40 dBA. (Ingemansson, 2001)

RADON

På grund av det otillräckliga underlaget av bostadsparametrar var det inte möjligt att inom
ramen för detta projekt genomföra någon modellutveckling avseende markradonens inverkan på
bostadsradonhalterna. Istället verifierades den markradonkarta som SGU genomfört med hjälp
av konkreta mätningar utförda inom Lunds och Hässleholms kommuner. Det genomfördes även
en exponeringsstudie vilken baserades på SGU:s prognoskarta samt koordinatsatt
befolkningsdata från Region Skåne.
I denna studien använda data avseende radon består av:
n

n

n

5.2.4

Befolkningsdata; individ/fastighet (punkt- samt ytdata) Region Skåne (Shapeformat)
Markradonpotential (SGU:s riskkarta) (Shape-format)
Mätpunkter av markradon för Hässleholms, Kristianstads och Lunds
kommuner. (Excel-format)

BEFOLKNING

I föreliggande studie har befolkningsdata på individnivå från Region Skåne använts. I den
prövning som gjorts av Region Skånes statistikavdelning ansågs att detta var befogat utifrån
projektets pilotstudie-liknande karaktär. Det utdrag ur befolkningsregistret som använts för
exponeringsberäkningar innehåller följande information:
n

Individuell kod (dock inte personnummer)

n

Födelseår

n

Kön

n

Fastighetskoordinat för folkbokförd bostad

Data levererades direkt av Region Skåne i dataformat lämpligt för direkt användning i GIS
(ArcViews shape-format).

Formatering av befolkningsregistret
Utifrån befolkningsregisteret, som förmedlats av Region Skåne, togs alla personer utan
koordinat bort. Ej koordinatsatta personer motsvarade 929 st. Det visade sig även att 7 personer
koordinatsatts utanför Skåne läns gräns. Även dessa togs bort från fortsatt exponeringsberäkning.
Befolkningsregistret kan dock innehålla fler felaktigt koordinatsatta personer och antalet sådana
är okänd då sådan information inte finns tillgänglig.
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5.3

I STUDIEN SKAPADE DATA FÖR LEVERANS TILL
LÄNSSTYRELSEN

Inom projektet har ett antal dataset insamlats vilka kommer att levereras till Länsstyrelsen.
Dessa är:
n

Kommunala markradonmätningar (punktkällor) för Lund, Hässleholm och
Kristianstad kommuner.

n

Modellerade buffertzoner för bullernivå ³ 55 dBA från statliga vägar.

n

Modellerade buffertzoner för bullernivå ³ 70 dBA från statliga vägar.

n

Modelleringsresultat från SMHI, MATCH år 2000.
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6 SKATTNING AV MILJÖFAKTORER
6.1

LUFT

Nedan presenteras utförda metoder samt resultatskattningar av de luftrelaterade
miljöfaktorer som behandlats i studien.

6.1.1

METOD

Kvävedioxid (NO2) -Skåne
Resultatet från den spridningsmodellering med MATCH-modellen som gjordes av SMHI år
2000 användes för att beskriva den rumsliga spridningen av årsmedelvärden av NO2. Modellen
beskriver utbredningen av kvävedioxid som ett rasterdataskikt med upplösningen 5 * 5 km.
MATCH-modellens resultatfiler kan levereras från SMHI i ESRIs GridASCII-format, vilket
sedan kan läsas in i ArcView (med tillägget Spatial Analyst och kommando Import till raster).
Detta är en funktion som genom programmering kan automatiseras, men detta ryms inte inom
projektets ram.
Vid jämförelse mellan spridningsresultat och mätvärden samt efter diskussioner med Susanna
Gustafsson, miljöförvaltningen i Malmö, ansågs att beräknade halter generellt borde ökas, dvs en
kalibrering av modellresultatet, framförallt i tätorterna där de högsta halterna uppmäts. Genom
en empiriskt framtagen exponentialfunktion av Susanna Gustafsson utifrån uppmätta
kvävedioxidhalter på olika platser i Skåne, ökades variationen av beräknade årsmedelsvärden.
Följande funktion användes:
Y=EXP(0.61*X)
där Y är det nya årsmedelvärdet och X är värdet beräknat av MATCH-modellen.
Den totala spridningen av kvävedioxid (NO2) beräknades genom summering av halter som
har sitt upphov från Danmark, övriga Europa, övriga Sverigeutsläpp (också levererade av SMHI)
och den korrigerade spridningsberäkningen i Skåne för skånska luftföroreningsutsläpp.

Kvävedioxid (NO2) –Malmö kommun
För skattning av exponering på befolkning i Malmö kommun har spridningsresultat
beräknade i Airviro på Miljöförvaltningen i Malmö kommun använts. På grund av en högre
detaljeringsgrad i emissionsmodellen i Malmös databas är en upplösning av 500*500 m möjlig vid
spridningsberäkning. Utöver de lokala emissionerna tillkommer ett långväga emissionstillskott,
vilket inkluderar emissioner från övriga Sverige, Danmark samt övriga Europa. Detta tillskott
hanterades i denna spridningsberäkning som en aggregerad bakgrundshalt på 8 µg/m3
(Miljöförvaltningen, 2001).

Partiklar PM10
Partiklar anses idag vara en av de viktigare orsakerna till de luftrelaterade hälsoeffekterna.
Partiklar är svåra att göra spridningsberäkningar för och det är osäkert hur väl modellerna
beräknar partikelhalterna. Ovanstående i kombination med otillräcklig kunskap om emissioner
från olika källor gör det svårt att idag beräkna exponering av partiklar på befolkningen. På grund
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av intresset för partiklar och dess ansedda hälsoeffekter skattades de mycket grovt inom projektet
utifrån de mätvärden som finns i länet. Utifrån värden från nio mätstationer i och kring Skåne i
kombination med kunskap genom erfarenhet hos Susanna Gustafsson, Miljöförvaltningen i
Malmö, har partiklars rumsliga fördelning i länet uppskattats. Skattningen grundas på en
interpolering av mätvärden från de olika mätstationerna, men även på kunskap om lokala urbana
spridningsmönster. Interpolationsmetoden spline ansågs som lämplig interpolationsmetod
eftersom antalet mätvärden var få, men även för att metoden väl beskriver kontinuerliga ytor, så
som luftföroreningars rumsliga spridning.

6.1.2

RESULTAT

Kvävedioxid (NO2) – Skåne
Resultatet från MATCH-modellen presenteras i figur 5 nedan. En mycket tydlig gradient från
väster till öster kan noteras. Upplösning 5 * 5 km.

Legend
Större väg
Stad

NO2 (ug/m3)
High : 65.192558

Low : 1.394319

NO2 (ug/m3)
High : 34.04

0

10

20

40 Kilometers

Low : 4.51

Figur 5. Spridningsmönster av årsmedelvärden av kvävedioxid modellerad med MATCH-modellen, SMHI.
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Kvävedioxid (NO2) – Malmö kommun
Resultatet från AirViro-modellen presenteras i figur 6 nedan. Höga koncentrationer i tätorten
kan noteras. Upplösning 500 * 500 meter.
Legend
Järnväg
Vattendrag
Större statlig väg

NO2 (ug/m3)
High : 33.362000
Low : 8.506910

-

0

2.5

5

10 Kilometers

Figur 6. Kvävedioxidens spridningsmönster i Malmö kommun modellerad i Airviro, Malmö kommun.
För att jämföra och klargöra olika spridningsmodellers effekt på befolkningens exponeringshalter gjordes exponeringsberäkningar inom Malmö kommuns gränser baserat på både MATCHoch AirViro-modellen (se vidare kapitel 7.1.2). Frekvensfördelningen av antal ”rutor” inom (och
nära, se karta i figur 8) Malmö kommun med olika haltnivåer i respektive modelleringsresultat
framgår av diagrammen i figur 7. Tyvärr är texten i figur 7 väldigt liten, men det vänstra
diagrammet visar MATCH-modellen och det högra AirViro. Y-axlarna i båda diagrammen visar
frekvens av ”rutor” (men axlarna har olika skala), och x-axlarna visar olika haltnivåer, i samma
skala. Detlajerade kartor över de områden diagrammen sammanfattar visas i figur 8.
Hela området som presenteras i diagrammen täcks av endast 16 ”rutor” (5 x 5 km stora) i
MATCH-modellen, men av 1600 ”rutor” (500 x 500 meter stora) i AirViro. Man kan också se att
haltnivåerna i MATCH-modellen är mer utslätade, dvs varken de högsta eller de lägsta nivåerna
kommer med här.
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Figur 7. Diagram över frekvens av beräknade haltvärden i MATCH- (vanster) respektive AirViro-modellen
(höger). Y-axlar = frekvens (vänster diagram: min = 0, max = 5, höger diagram: min = 0, max = 400). Xaxlar visar haltnivåer.
NO2-halt från MATCH

NO2-halt från AirViro
N
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Teckenförklaring
NO2 i ug/m3, Malmö
8.6 - 9.9
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17.3 - 18.5

30.9 - 32.1

18.5 - 19.8

32.1 - 33.4

19.8 - 21

No Data

Figur 8. Detaljerade kartor över modelleringsresultat täckande Malmö kommun med MATCH- respektive
AirViro-modellen.
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PM10
Skattade halter av partiklar (PM10) presenteras i figur 8 nedan. Tätorternas höga halter
framträder tydligt.

-

Legend
Större väg
Stad

Halt PM10 (ug/m3)
14 - 15.0
15 - 16.0
16 - 17.0
17 - 18.0
18 - 19.0
19 - 20.0
20 - 21.0
21 - 22.0
22 - 23.0
23 - 24.0
24 - 25.0

0

25 - 26

12,500

25,000

50,000

Kilometers

Figur 9. Haltfördelning av PM10 i Skåne.

6.2

BULLER

Nedan presenteras utförda metoder samt resultatskattningar av de bullerberäkningar som
behandlats i studien.

6.2.1

METOD

För beräkning av vägtrafiksbuller har en förenklad modell av den nordiska
beräkningsmodellen använts inom projektet. Modellen grundar sig på de samnordiska
beräkningarna och är anpassad till att användas på geografiska data utifrån en linjekälla i
programmet ArcView. Vid modelleringen användes vägverkets vägdatabas med information om
trafikflöden för de statliga vägarna i länet. Bullerzoner generades för ekvivalentnivåerna 55
respektive 70 dB(A) (se figur 10).
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6.2.2

RESULTAT

Resultatet presenteras nedan (figur 11) i form av en karta över berörda vägar och områden i länet
där trafikbuller ifrån de statliga vägarna kan tänkas överskrida ekvivalentnivåerna 55 respektive 70
dB(A).

Figur 11. Bullerzoner > 55 resp. 70 dB(A) för statliga vägar

6.3

RADON

Nedan presenteras utförda metoder samt resultatskattningar av de radonberäkningar som
behandlats i studien.

6.3.1

METOD

På grund av den osäkerhet som finns i SGU:s regionala markradonbedömning utvärderades
denna utifrån kommunala mätdata för att kontrollera dess tillförlitlighet (vilket även
rekommenderats av SGU). De kommunala markradonmätningarna i länet är dock långt ifrån
heltäckande och av varierande kvalité. Hässleholm, Kristianstad och Lund kommuns mätvärden
har i detta fall använts för att utvärdera markradonkartan. Dessa kommuner har alla utfört över
250 mätningar av markradon. I Hässleholm och Kristianstads mätningar innefattas alla de
riskklasser samt områden av isälvsavlagringar som klassas av SGU som potentiella riskområden
och som alltså även ingår i SGU:s bedömning. Lunds kommun har valts som representant för de
västliga kommunerna i Skåne. Mätvärdena från de tre kommunerna har klassats enligt SGU:s
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riskindelning utifrån jordart och radonmätvärde. Därefter har en krosstabulering utförts (se figur
11) och kappa beräknats enligt följande:

n

k=

6.3.2

n

å p - å qii
i ,i =1 ii
i ,i =1
n

1- å q
i ,i =1 ii

k= kappa
i = klassindex
pii = proportionen rätt karterade punkter för i
qii = proportionen förväntade punkter vid slumpmässighet
för klass i
n = antalet klasser

RESULTAT

Korstabelleringen ställdes upp enligt nedan med SGU:s markradonklasser i vertikalled och
kommunernas markradonmätningar i horisontalled.

Korstabellering: Mätdata Markdradon - SGU:s markradonkarta

Markradonklass SGU

Mätpunkter

1

2

3

4

Totalt

1

359

25

30

3

417

2

57

8

3

1

69

3

31

2

178

0

211

4

4

3

1

1

9

totalt

451

38

212

5

706

0,80

0,21

0,84

0,20

Klassnings
noggrannhet (user):

Figur 11. Korstabullering av SGUs markradonkartering (rader) mot kommunala markradonmätningar
(kolumner). Riskklass 1 = låg, 2 = normal, 3 = potentiellt hög samt 4 = hög markradonpotential.
Resultatet av kappaberäkningarna blev ett kappavärde på 0,57. Ett kappavärde på +1 innebär
full överensstämmelsen emellan kartan och mätpunkterna emedan ett värde på 0 uttrycker ren
slumpmässighet . Värden på under 0 (ner till –1) tyder ofta på att det finns ett eller flera
systematiska fel i utvärderingen.
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7 SKATTNING AV BEFOLKNINGENS EXPONERING
Vid skattningar av exponering för buller och radon har punkt-på-polygon-överlagring, vilket
är en standardoperation inom GIS beskriven i kapitel 3.5, använts. Detta eftersom de metoder
som använts för att uppskatta dessa fenomens utbredning ger ett resultat som är ett antal ytor
inom vilka nivåerna på dessa fenomen anses homogena, t.ex. en buffertzon inom vilken man
beräknat en maxnivå av buller från en väg.
Vid användning av spridningsmodeller vilka som resultat ger haltnivåer för punkter (”rutor”),
lagrade som rasterdata jämt fördelade över hela analysområdet (se kapitel 4.1) är metodiken dock
något annorlunda, och kan dessutom varieras (se följande stycke). Detta gäller när man kan anta
att de simulerade haltnivåerna kan representeras som en kontinuerlig yta. I detta projekt gäller
detta resonemang endast för luftföroreningar.
Till varje individ (i denna studie individens bostadskoordinat) kan man koppla dels det
simulerade värdet på koncentrationen av en given luftförorening för den ruta inom vilken
bostaden finns (enkel överlagring), dels ett viktat värdet på koncentrationen beroende på var i en
ruta bostadskoordinaten finns. I det första fallet utsätts individer som bor i punkt A och B i
Figuren nedan för samma koncentration (den som modellerats för ruta 5), medan individer i
punkt A i det andra fallet är utsatta för en högre exponering än individer i punkt B eftersom
koncentrationen i punkt A påverkas av de högre koncentrationerna beräknade för ruta 1, 2 och 4.
1

2

N

N

4

Koncentration
Låg

N

A

5

#
S

B

N

3

NS
#

6

Medium
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Hög

8

7
N

N

9
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Figur 12. Modellerade koncentrationsvärden vilka representerar koncentrationen i rutorna 1-9. Bostadsadresser,
A och B, markerade med ring.
Med kännedom om individers arbetsplatser etc. klarar GIS-tekniken i sig också av dynamiska
exponeringsuppskattningar, varvid sekvenser av överlagringar sker för varje tidsintervall och
accumulerad exponering kan skattas. En sådan analys ryms dock inte i denna studie.
Vid samtliga exponeringsskattningar i föreliggande studie har befolkning på individnivå
använts. Då detta inte är tillgängligt (vilket ofta är fallet i dagligt planderings- och
övervakningsarbete) kan också andra lösningar användas. Exempel på detta redovisas i rapporten
”Luftkvalitet längs vägnätet i Skåne län” av Vägverket, Region Skåne, 2003. Här ges ett exempel
på hur antal berörda personer, utsatta för en viss partikelhalt från vägar, kan uppskattas då man
endast har tillgång till befolkningsdata på grövre detaljnivå, i detta fallet ”rutor”. Metoden
beskrivs i figur 13 nedan och är helt hämtad från refererade rapport.
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Figur 13. Beskrivning av en metod för att beräkna befolknings expontering utifrån befolkning på ”rutnivå”.
Från Elg, S. et al, Vägverket Skåne, 2003.

7.1

LUFT

Nedan presenteras de metoder och resultat som utförts vid skattning av befolkningens
exponering för luft.

7.1.1

METOD

Koppling av NO2 halt till personer i befolkningsregistret
För överlagring av beräknad kvävedioxid och bofast befolkning i länet användes ett eget
producerat program för överlagring av raster och vektordata enlig alternativ 2 (viktat medelvärde)
beskrivet ovan. Som resultat erhålls den beräknade årsmedelhalten varje person i länet exponeras
för. Resultatets struktur exemplifieras nedan:
ID
1
2
.

X
1314676
1317198
.

Y
6197893
6259189
.

Halt
13.226
14.936
.

.

.

.

.

Exponeringsberäkning har gjorts dels för hela Skåne (haltdata från MATCH-modellen) och
dels för Malmö kommun (haltdata från AirViro-modellen och från MATCH-modellen).

Klassindelning av resultatet
Hälsoeffekter av en given exponering kan innebära olika hälsorisker för olika
befolkningsgrupper bl.a. beroende på ålder. Resultaten har därför summerats i olika befolknings-
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och exponeringsklasser för vidare analys av hälsorisker. Befolkningsgrupperingen har skett
utifrån ålder och exponeringsindelning (årsmedelhalt/person).

Jämförelse av exponeringsnivå utifrån olika spridningsmodeller
För att möjliggöra en jämförelse mellan exponeringsresultat med användande av olika
spridningsmodeller gjordes samma typ av exponeringsberäkningar över Malmö kommun, men
både utifrån MATCH- och AirViro-modellen.

7.1.2

RESULTAT

Kvävedioxid – Skåne
Resultat av exponeringsberäkningarna för NO2 för hela Skånes befolkning sammanfattas i
figur 14. Enligt denna beräkning exponeras majoriteten av befolkningen för halter mellan 5 och
20 µg/m3. Halterna är beräknade med MATCH-modellen.
500000

Antal personer

Exponering Totalt antal
personer
NO2 (mg/m3)
0-5
2089
5-10
427391
10-15
218709
15-20
318475
20-25
119374
25-30
44071
30-35
4070
Summa:
1134179

400000
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200000
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10-15
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20-25

25-30

3

NO2-exponering mg/m

Figur 14. Exponeringsnivåer av NO2 i mg/m3 för Skånes totala befolkning.
Exponeringsnivåer för olika åldersgrupper presenteras i figurerna 15 till 17. Samtliga grundar
sig på halter NO2 utifrån MATCH-modellen. I figur 15 och 16 presenteras antal exponerade
personer i olika ålderskategorier. I figur 17 framgår också den totala åldersfördelningen i Skåne.
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Figur 15. Antal personer i Skåne i olika ålderskategorier som utsätts för olika exponeringsnivåer (stapelfärg) av
NO2 enligt MATCH-modellen.
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Figur 16. Antal personer i olika ålderskategorier som utsätts för olika exponeringsnivåer (stapelfärg) av NO2
enligt MATCH-modellen.
Figur 17 nedan visar den procentuella andelen av varje åldersgrupp som exponeras för olika
haltnivåer. I denna figur framgår tydligt en tendens till ökad exponering för personer i åldrarna
20-30 år.
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Figur 17. Andel personer i olika ålderskategorier som utsätts för olika exponeringsnivåer av NO2 enligt
MATCH-modellen.

Kvävedioxid (NO2) – Malmö kommun
I figur 18 nedan redovisas exponeringsberäkningarna för NO2 för hela befolkningen i Malmö
kommun. Här utsätts majoriteten av invånarna för halter mellan 20 och 30 µg/m3. Halterna för
denna beräkning härrör dock från AirViro-modellen.
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Figur 18. Exponeringsnivåer av NO2 i mg/m3 för Malmö kommuns befolkning.
Även för Malmö gjordes beräkning för exponering i olika åldersgrupper. Dessa presenteras i
figurerna 19 till 21 nedan. I figurerna 19 och 20 presenteras antal exponerade personer i olika
ålderskategorier. I figur 21 framgår den totala åldersfördelningen i Malmö. Nivåerna är generellt
högre i Malmö kommun än i hela Skåne och variationen större. Notera dock att
spridningsmodellen inte är densamma. Figur 20 indikerar även att åldersfördelningen i Malmö
kommun har en något högre andel personer mellan 25 och 30 år jämfört med hela Skåne.
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Figur 19. Antal människor exponerade av kvävedioxid (NO2) per ålderskategori i Malmö kommun.
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Figur 20. Antal personer i Malmö i olika ålderskategorier som utsätts för olika exponeringsnivåer (stapelfärg) av
NO2 enligt AirViro--modellen.
Figuren nedan återger andelen av varje åldersgrupp som exponeras för olika NO2-halter.
Även här utsätts befolkningen inom intervallet 20-30 år för högre halter.
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Figur 21. Andel personer i olika ålderskategorier som utsätts för olika exponeringsnivåer av NO2 enligt
AirViro-modellen.
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Jämförelse av exponeringsprofil mellan skattningar baserade på Airviro respektive MATCH
i Malmö kommun
I de båda figurerna (21-22) nedan visas antal personer exponerade för olika NO2koncentrationer (ej klassindelade halter) i Malmö beräknat med AirViro-, översta figuren, kontra
MATCH-modellen, nedersta figuren. Observera att axlarnas skalor är olika i de båda figurerna.
Variationen i haltnivåer är betydligt större med AirViro-modelleringen liksom spännvidden
mellan min- och maxvärden. Även medel- och medianvärden ligger högre med denna modell.
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Figur 22. Antal personer exponerade för olika halter i Malmö kommun baserad på
Airviro-modellen.
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Figur 23. Antal personer exponerade för olika halter i Malmö kommun baserad på
MATCH-modellen.
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Andledningen till högre variation och spännvidd i exponeringsnivåer vid modellering med
högre rumslig upplösning (AirViro) förstås vid studie av kapitlet 6.1.2, där haltnivåer i Malmö
kommun utifrån olika modeller jämförs. Detta åskådliggörs ytterligare i figur 24 nedan, vilken
innehåller en tredimensionell visualisering av haltnivåer. ”Höjden” i figuren beror av haltnivå.
Här framgår tydligt skillnaderna i variation och spännvidd för haltnivåer beräknade med olika
modeller. I figuren representerar den färglagda ytan halter från AirViro och den gråa ytan halter
från MATCH. Man ska också beakta att 23% av Skånes befolkning bor inom Malmö kommun,
den med en linje inringade ytan i figuren.

Figur 24. Visualisering av variationer i haltnivåer från olika spridningsmodeller. AirViro i färg och MATCH i
grått. Svart linje begränsar Malmö kommun.

Partiklar - PM10
Antal personer i Skåne, uppdelade i åldersgrupper, exponerade för olika halter av partiklar,
PM10, visas i figur 25 nedan. Den procentuella andelen av varje åldersgrupp som exponeras för
olika partikelhalter redovisas i figur 26.
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Figur 25. Befolkningens exponering av PM10( halt - µg/m3)
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Figur 26. Procentuell andel av befolkningen exponerade för olika partikelhalter i Skåne.

7.2

BULLER

Den skattning av exponering för buller > 40 dBA som genomfördes av Ingemansson 2001
kan genom överlagring med befolkningsdata ge en generella bild av den mängd människor som
ligger i riskzonen för att exponeras för förhöjda ljudnivåer i länet.

7.2.1

METOD

Genom användning av en s.k. överlagringsfunktion i programmet ArcView beräknades
andelen av befolkningen (uppdelad på åldersklasser om 4 år) som exponerades för buller inom de
olika bullerzonerna. Befolkningsdata i punktform där individerna var koordinatsatta efter den
fastighet de var skrivna på användes i tre överlagringsfunktioner:
n

Andel befolkning vilken exponeras för buller > 40 dB(A) efter Ingemanssons
bullermodelleringar (se figur 27 samt bilaga 2).
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Andel av befolkningen som exponeras för buller > 55 dB(A) utifrån de
bullergränser som beräknats med den förenklade modellen av den nordiska
beräkningsmodellen för buller (se figur 28 samt bilaga 2).

n

Andel av befolkningen som exponeras för buller > 70 dB(A) utifrån de
bullergränser som beräknats med den förenklade modellen av den nordiska
beräkningsmodellen för buller (se figur 29 samt bilaga 2).

n

7.2.2

RESULTAT

Överlagringsresultaten beskrivna ovan presenteras i figurerna 27 till 29.
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Figur 27. Befolkning exponerade för buller > 40 dB(A)
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Figur 28. Befolkningsexponering av buller >55 dBA
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Figur 29. Befolkningsexponering av buller >70 dBA
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7.3

RADON

Den enda för regionen heltäckande markradondata som fanns tillgänglig för studien var den
markradonkarta som SGU framställt 2002 (se figur 30). Denna har i kombination med
befolkningsdata från Region Skåne använts för att skatta befolkningens exponering av
markradon. Då kartan inte är producerad utifrån konkreta markmätningar utav radonhalten
framhåller SGU att kartan inte bör användas som underlag för en direkt riskbedömning utan
istället utgöra ett ”grovt” underlag för markradonpotentialen i regional skala.

Figur 30. Markradon i Skåne skattad av SGU.

7.3.1

METOD

Befolkningsdata fanns att tillgå i punktform i vilken individerna var koordinatsatta efter den
fastighet som de var skrivna på. För att få fram andel befolkning inom de olika riskklasserna för
markradon genomfördes en s.k. överlagringsanalys i programmet ArcView. Den ytbildade
markradonkarteringen från SGU och befolkningsdatan kombinerades och antal individer vilka
föll inom respektive klass summerades samman utifrån ålderskategorierna: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19,
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 samt >
85 år (se figur 31 samt bilaga 3).
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7.3.2

RESULTAT

I figur 31 nedan presenteras skattningarna av antalet bosatta personer på mark med olika
markradonpotential.
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Figur 31. Antal bosatta på mark med olika
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8 DISKUSSION & SLUTSATSER
I dagens verksamhet sköter konsultföretag många av de analyser/modelleringar som är
önskvärda för enskilda projekt. Detta resulterar ofta i en rapport eller möjligen en digital karta
som tyvärr inte alltid kan användas av andra enheter för planerings-, uppföljnings- och
beslutsändamål. All information, som tas fram internt eller beställs via uppdrag, om spridning och
utbredning av miljöfaktorer i länet bör i fortsättningen i så stor utsträckning som möjligt hanteras
i någon form av digitalt geografiskt format, för att effektivisera den regionala miljöövervakningen.
Eftersom Länsstyrelsen inte äger några egna spridningsmodeller kommer troligtvis all
spridningsmodellering även i framtiden att hanteras externt. Resultaten från dessa modeller bör
levereras i raster/grid- respektive vektorformat, vilka direkt kan hanteras av den centrala GISdatabasen. I framtiden är det möjligt att koppla en spridningsmodell direkt eller indirekt, genom
en modul för omvandling av dataformat anpassade för modellen, till Länsstyrelsens centrala
databas.
Exponeringsskattningarna har genomförts i ESRIs programvara ArcView genom analys av
befolkningsdata på individnivå och resulterade spridnings/utbredingsdata för respektive
miljöfaktor. Dessa skattningar kommer i framtiden att vara möjliga att utföra av handläggare på
Länsstyrelsen med tillgång till ArcView eller liknande programvara, men då med aggregerade
befolkningsdata på 500*500-meters rutor.
En generell slutsats av denna studie är att implementering och användning av ett GIS-baserat
verktyg för hälsorelaterad miljöövervakning kräver en väldokumenterad och välskött databas som
bör innehålla så stor del som möjligt av (helst all) befintlig grunddata. Med grunddata avses här
såväl emissionsdata och mätdata som modellresultat. För att uppnå detta krävs sannolikt ett nära
samarbete mellan olika intressenter. Såväl insamling av data som modellkörningar är idag så
kostsamma att enskilda instanser knappast har möjlighet till heltäckande studier.
Syftet med föreliggande studie har bland annat varit att dokumentera och exemplifiera de
möjligheter som ett GIS-baserat verktyg för miljöövervakning förmår. Detta har inkluderat
datainsamling, inklusive formatering och strukturering av data. Med nuvarande kunskap om
brister i befintliga data, samt om den tid datainsamlingen har tagit, vill vi ytterligare poängtera
behovet av integrerat databasbyggande.
För att i framtiden implementera ett mera automatiserat system för monitorering av
miljöfaktorer i rum och tid krävs det utveckling av en standardiserad produkt för bland annat
överlagring av dataskikt i en GIS-miljö. Vi anser att utveckling av en sådan produkt är fullt
möjlig. Svårare ter sig då uppgiften att organisera den datainsamling och databasuppbyggnad som
också krävs. Vi saknar idag standardiserade data, vilket kraftigt försvårar, och ibland t o m
omöjliggör, jämförelser över tid. Att utveckla generella, standardiserade, metoder för insamling
och analys av miljöfaktorer, innefattande luft, buller och radon samt att enas om hur arbetet skall
koordineras och utföras är den stora utmaningen för en väl fungerande hälsorelaterad
miljöövervakning i Skåne län. Detta är ett arbete som påbörjats i vissa andra delar av landet, t.ex. i
Östra Götaland med omgivande län. Liknande arbeten kan mycket väl fungera som modeller och
kontaktpunkter för en sådan strategisk satsning.
Nedan följer mer specifika kommentarer avseende de tre delstudierna luft, buller och radon.

8.1

LUFT

Ingångsdata till de spridningsmodelleringar för hela Skåne som använts i denna studie är
mycket grova. Detta gäller kvävedioxid, men framför allt partiklar. Anledning till detta är att det
vid projektets genomförande inte fanns någon emissionsdata samlad för hela regionen mer än på
denna grova nivå. Vad gäller partiklar finns också osäkerhet på huruvida dagens
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spridningsmodeller, vilka beräknar spridning av gas, ger acceptabla resultat. Mycket arbete pågår
dock inom båda dessa områden.
En emissionsdatabas med detaljerad information för hela Skåne är i skrivande stund i stort
sett klar. Detta är ett arbete som utförts vid GIS-centrum, Lunds universitet, och som
finansierats av Naturvårdsverket via det så kallade SNAP-projektet. Inom Energimyndigheten har
drivits ett projekt, BHM, i vilket bl.a. SMHI deltagit och haft som en av sina uppgifter att söka
förbättra existerande spridningsmodeller för att också kunna hantera partiklar. Projektet kommer
att slutrapporteras under slutet av 2003. SMHI arbetar också inom ett antal andra nationella
projekt där framför allt partiklar men även andra luftföroreningar undersöks i samband med
vägtrafik.
Att stora avvikelser erhålls vid befolkningens exponeringsberäkningar utifrån olika modeller
är en naturlig följd av hur modeller med olika rumslig upplösning fungerar, vilket
förhoppningsvis klargjorts i kapitlen ovan. Mer avancerade modelleringar utifrån den nya mer
detaljerade emissionsdatabasen kan därför ge betydligt mer tillförlitliga resultat. Dock är det viktig
att framhålla hur stor betydelse skattningsmetodiken för miljöfaktorers utbredning har. Detta
påverkar i allra högsta grad tillförlitligheten i beräkningar/uppskattningar som görs av olika hälsoeffekter.

8.2

BULLER

Då det saknades en stor mängd data avseende bullerkällor, samt då de mer utförliga
bullermodeller som Länsstyrelsen har tillgång till är utvecklade för modellering utifrån
punktkällor, är det i nuläget inte möjligt att göra en heltäckande bullerinventering för länet. Den
förenklade modell som finns går dock att applicera på linjekällor förutsatt att en viss mängd
attributdata finns att tillgå. Resultaten av de förenklade bullermodelleringarna skall ses som grova
skattningar av antalet personer vilka utsätts för höga bullernivåer.
Inom en snar framtid kommer Länsstyrelsen och kommunerna i Skåne att tvingas att beräkna
bullerutbredningar för väg-, tåg- och flygtrafik enligt det nya EU-direktivet. Här krävs en
gemensam insats mellan Länsstyrelsen och kommunerna eftersom den kommunala vägtrafiken
utgör en stor del av det vägtrafikrelaterade bullerutsläppet. Även tågtrafiken bör modelleras och
här finns god och till stor del heltäckande trafikinformation hos Banverket. För att få en så
omfattande översikt av befolkningsexponeringen som möjligt bör även alla ljuddämpande
åtgärder (så som t.ex. skärmar och banvallar) ingå vid en modellering eller modellutveckling. För
att skatta exponeringen av buller från flygtrafiken bör Länsstyrelsen kräva bullermattor i digitalt
format i framtida tillståndsansökningar.

8.3

RADON

Krosstabuleringen och kappavärdet för SGU:s markradonkarta och de konkreta mätningar
som utförts i Hässleholms, Kristianstads och Lunds kommuner visar att kartan, utifrån denna
utvärdering, är ca 57 % bättre än slumpen. Detta värde tyder på att den har en viss
överensstämmelse med verkligheten men att den, i enlighet med SGU:s egna anmärkningar, inte
lämpar sig som enskilt underlag för exponeringsstudier och modelleringar. Att enbart förlita sig
på kappavärdet i det här fallet är inte helt tillrådligt då antalet mätpunkter och slumpmässigheten i
insamlingen av dessa har en viss betydelse för det slutgiltiga värdet.
Då befolkningsexponeringen i detta arbete baseras på SGU:s prognoskarta bör resultatet av
denna exponeringsstudie snarare ses som en indikation på fördelningen av andel befolkning inom
regionala områden med varierande markradonhalter och därmed en fingervisning om hur stor
andel av befolkningen som kan tänkas utsättas för höga halter av markradon. Den
exponeringsberäkning vilken är genomförd i denna rapport bygger på koordinatsatt
befolkningsdata på individnivå vilket Länsstyrelsen i dagsläget inte har tillgång till. Liknande
studier är dock möjliga att genomföra med befolkningen uppdelad på ålder och kön i aggregerade
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enheter om minimum 5 fastighetsenheter. Detta underlag blir givetvis inte fullt så exakt, men
tillräckligt precist för att detta inte ska utgöra någon avgörande kvalitéförsämring av resultaten.
I dagsläget krävs tillgång till ett orimligt stort antal bostadskarakteristiska för att kunna
genomföra modelleringar och skattningar av befolkningsexponeringen av radon på en mer
detaljerad nivå. Ett första steg till att göra modelleringar av bostadsradon utifrån markradon
möjliga är att skapa en förenklad modell för detta. En sådan modell bör innehålla ett mindre antal
generaliserade bostadsparametrar vilka är applicerbara på flertalet bostäder i länet.
Bostadsradonmätningar finns tillgängliga för ett par kommuner samt regionalt på Lunds tekniska
högskola. Dessa data skulle kunna ligga till grund för en eventuell modellutveckling. I dagsläget
sker även en insamling av mätningar på markradon från kommunerna i Skåne vilka är tänkta till
att ligga till grund för ett arbete som utförs i samarbete mellan Linköpings Universitet samt GIScentrum vid Lunds Universitet. Arbetet syftar till att verifiera SGU:s markradonkartan samt
eventuellt utgöra indata för en större modellutveckling och studie av markradonens inverkan på
halterna av bostadsradon och därmed även befolkningens exponering.
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BILAGA 2. SKATTNING AV BULLEREXPONERING EFTER INGEMANSSONS BULLERMODELLERINGAR,
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BILAGA 3. SKATTNING AV ANTALET PERSONER PÅ MARK MED OLIKA MARKRADONPOTENTIAL.
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1 Sammanfattning
En kartläggning av exponering för omgivningsbuller i Skåne och en miljömedicinsk bedömning av dess effekter har genomförts. Som underlag har använts trafik på statliga vägar, med
beräkningar baserade på GIS-metodik, samt modeller för vägbullerbelastning i tätorter av
olika storlek från såväl statliga som kommunala vägar. Uppgifter om störning och hälsotillstånd har hämtats från Folkhälsoenkät Skåne 2000.
Den övervägande delen av befolkningen (3 av 4) bor i områden som inte är tysta (ekvivalentnivå över 40 dB(A). Nära var femte person i Skåne beräknas vara utsatt för omgivningsbuller
från vägtrafik överskridande 55 dB(A) ekvivalentnivå över dygnet. I Malmö och Burlöv beräknas minst var fjärde invånare ha sådan exponering. För tåg- och flygtrafik saknas underlag
för motsvarande beräkningar. Det fanns bland personer som beräknades vara exponerade över
dessa nivåer en tendens till att oftare rapportera koncentrationsstörning. För personer som i
större utsträckning kan antas vistas och arbeta hemma dagtid (hemarbetande, pensionärer, studerande, arbetslösa) var ökningen statistiskt signifikant (Oddskvot=3,5, 95% konfidensintervall 1,3-8.9), medan ingen effekt sågs hos de förvärvsarbetande. Inga statistiskt säkerställda
samband sågs med sömnstörning eller blodtrycksmedicinering.
Trafikbuller i bostaden upplevs som ganska mycket, eller mycket störande av var femtonde
person i Skåne (7%). Flertalet av dessa, motsvarande 5% i hela befolkningen, anger att det är
vägtrafiken som stör dem. Motsvarande 2-3% av befolkningen anger att trafikbullret ofta ger
störd vila/avkoppling, insomning, respektive väckning.
Kartläggningen visar att underlaget för hälsorelaterad miljöövervakning av exponering för
trafikbuller är bristfälligt i flera avseenden. Trots detta visar kartläggningen att exponeringen
för trafikbuller är ett betydande problem för befolkningen i Skåne. Problemet är särskilt
uttalat i vissa kommuner där riktade insatser är befogade. Det är ur miljömedicinsk synpunkt
angeläget att underlaget för fortsatt miljöövervakning av exponering för trafikbuller förbättras
och därefter fortsatt uppdateras, med god tillgänglighet för olika samhällsinstanser.

2 Bakgrund
2.1 Tidigare uppgifter om problemets omfattning
2.1.1 Nationella data
Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem. Två miljoner människor i Sverige (23%) beräknades 1998 vara exponerade för en ekvivalentnivå utomhus vid fasad över 55 dB(A), varav ca
1,4 miljoner från vägtrafik (ca 16% av befolkningen), 0,5 miljoner från tågtrafik (6%) och 100
000 från flygtrafik (1%).1 I storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö), beräknades 28%
av befolkningen vara exponerad för buller från vägtrafik över denna nivå. I hela landet uppskattades 229 000 personer (16%) vara exponerade för över 65 dB(A) ekvivalentnivå från
vägtrafik.2 Trafik på kommunala vägar är den dominerande bullerkällan. Vägverket beskrev
1998 den förväntade utvecklingen om inte särskilda insatser görs. De beräknade att antalet

1

Naturmiljön i siffror 2000. Sveriges officiella statistik 2000, sid 203
Ingemansson Technology AB. Uppskattning av antalet exponerade för vägtrafikbuller överstigande 55 dB(A).
Naturvårdsverket. Redovisning från nationell miljöövervakning 2002
(http://www.naturvardsverket.se/dokument/mo/modok/export/buller.pdf).
2

5
personer som utsätts för vägtrafikbuller över riktvärdena utomhus då skulle öka till 1,8 miljoner år 2011 och till 2,0 miljoner 2020.3
I den nationella miljöhälsoenkäten 1999 rapporterade 9% av de tillfrågade att de besvärades
av vägtrafikbuller i, eller i närheten av, bostaden minst en gång per vecka. Motsvarande förekomst var för tågbuller 3% och för flygbuller 3%.4 Den vanligaste rapporterade aktivitetsstörningen var att vila/avkoppling störs, följt av sömnstörning (svårt att somna/blir väckt) och
svårighet att höra på radio/TV. Det har angivits att vid exponering för trafikbuller över 55
dB(A) ekvivalentnivå rapporterar var tredje person besvär av buller.5
2.1.2 Situationen i Skåne
I Skåne beräknades med utgångspunkt från data 1993/1995 totalt 218 000 boende (20%) vara
exponerade för mer än 55 dB(A) ekvivalent bullernivå utomhus vid fasad.6 Buller från vägtrafik dominerar. Vägtrafiken beräknades 1998 ge upphov till buller över 55 dB(A) ekvivalentnivå för 181 000 personer (16%, vilket motsvarar riksgenomsnittet). I denna grupp beräknades 26 000 (15%) vara exponerade för mer än 65 dB(A). Den dominerande bullerkällan (88%
av de exponerade) var trafik på kommunala vägar.7 För Malmö stad finns beräkningar från
början av 90-talet som talar för att 27% av befolkningen är exponerade över 55 dB(A) ekvivalentnivå.8
I det tidigare Malmöhus läns landsting beräknades 27 000 personer (5%) bo i områden med
risk för störning från järnvägsbuller (inom 100 m från järnväg i tätort, inom 300 m på landsbygd). De högsta andelarna fanns i Staffanstorp (13%), Svalöv 12%, Bjuv 11%, Kävlinge och
Burlöv (båda 9%).9 I en annan beräkning skattades att riktvärdena pga buller från tågtrafik
överskreds för minst 23 700 personer i Skåne. Exponering för flygbuller angavs beröra 10 950
boende, varav 10 700 boende i närheten av flygfälten i f d Kristianstad län.10
I en enkät till Skåne miljö- och hälsoskyddschefer 1996 rankades buller och radon, efter luftföroreningar, som de största miljöorsakade hoten mot folkhälsan.11

2.2 Medicinska effekter
Buller påverkar människor på olika sätt beroende på bl a bullerkällan, bullrets styrka och
frekvenser, profilen över tid, samt tid på dygnet. Flygbuller upplevs vid samma ljudnivå som
mer störande än vägbuller, som i sin tur upplevs mer störande än tågbuller. Ett ljud som
mycket hastigt ökar i styrka upplevs som mer alarmerande än när ökningen sker långsam3

Vägverket. Vägtrafikbuller. Vägverkets förslag till mål och åtgärder för att minska antalet utsatta enligt
regeringsuppdrag, etapp 2. Publikation 1998:103.
4
Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin, Miljömedicin Stockholms läns landsting. Miljöhälsorapport 2001
5
Länsstyrelsen i Stockholms län. Karläggning av buller. En metod för Stockholms län. Rapport 2002:15, sid 6.
6
Malmöhus läns landsting. Miljörelaterade folkhälsomål för Skåne. Rapport och underlag för beräkningar.
Malmöhus läns landsting 1997.
7
Naturmiljön i siffror 2000. Sveriges officiella statistik 2000, sid 258.
8
Ingemansson Technology AB. Uppskattning av antalet exponerade för vägtrafikbuller överstigande 55 dB(A).
Naturvårdsverket. Redovisning från nationell miljöövervakning 2002
(http://www.naturvardsverket.se/dokument/mo/modok/export/buller.pdf).
9
Malmöhus läns landsting. Befolkning och miljö i Malmöhus läns landstingsområde – Exponering för yttre
miljöfaktorer. Malmöhus läns landsting 1993.
10
Malmöhus läns landsting. Miljörelaterade folkhälsomål för Skåne. Rapport och underlag för beräkningar.
Malmöhus läns landsting 1997.
11
Malmöhus läns landsting. Miljörelaterade folkhälsomål för Skåne. Malmöhus läns landsting 1997.
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mare, lågfrekvent ljud upplevs som mer störande än högfrekvent, om ljudet är kombinerat
med vibrationer ökar också störningsgraden. Buller nattetid är mer störande än dagtid.
Samhällsbuller kan innebära störning av sömn och vila, stress, blodtrycksstegring, svårigheter
att höra vad andra säger och att lyssna till radio/TV och i telefon, försämrad uppmärksamhet
genom att buller maskerar varningssignaler, koncentrationssvårigheter och försämrad inlärning.12 Vistelse i opåverkade bullerfria områden anses vara en positiv faktor som sannolikt har
betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Nedan beskrivs de medicinska effekterna
mer i detalj.
Buller från trafik m m når inte sådana nivåer (>70 dB(A) som 24-timmars ekvivalentnivå över
en livstid13) att det innebär risk för hörselskada.
2.2.1 Taluppfattbarhet
Det anses att komplicerad språkkommunikation som i en undervisningssituation, då man lyssnar på främmande språk, eller talar i telefon, kräver en skillnad mellan röstnivån och bakgrundsbullret på minst 15 dB. En avspänd samtalston ligger på 1 m avstånd på 50 dB(A),
vilket innebär att bakgrunden inte bör överskrida 35 dB(A). Enligt WHO14 innebär detta att
man i klassrum bör hålla så låga bakgrundsnivåer som möjligt. Undervisning kan störas redan
vid nivåer över 30 dB(A). I Socialstyrelsens rekommendationer15 anges att för god taluppfattning kan för elever med annat modersmål så låga bakgrundsnivåer som 25 dB(A) behövas.
Detta gäller även exempelvis lokaler där personer med nedsatt hörsel vistas.
2.2.2 Blodtryckssjukdom och stress
Höga bullernivåer ger akut blodtrycksförhöjning och påverkar biologiska stressmarkörer som
t ex kortisol-nivå. Nyligen utförda svenska studier av trafikbuller (50-65 dB(A))16, respektive
flygbuller (>60 dB(A))17, tyder också på ett samband mellan blodtryckssjukdom och
bullernivå. En sammanvägd analys av tidigare publicerade studier talar för att det finns en
ökad risk för blodtryckssjukdom vid yrkesmässig bullerexponering samt vid omgivningsexponering för flygbuller (riskökning 26%, 95% konfidensintervall 14-39% för varje 5 dB(A)
ökning av ekvivalentnivån). Sammanvägningen av tidigare studier av effekter av vägtrafikbuller gav däremot inte belägg för någon riskökning.18 Fynden är ett starkt observandum
ur folkhälsosynpunkt eftersom även en måttlig ökning av risken för en så vanligt förekommande sjukdom (cirka 10% av de svarande i Folkhälsoenkät Skåne 200019) skulle ge ett
väsentligt antal extra insjuknanden.

12

Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin, Miljömedicin Stockholms läns landsting. Miljöhälsorapport 2001.
World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
14
World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
15
Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer
(SOSFS 1996:7).
16
Bluhm G, Berglind N, Rosenlund M. Trafikbuller och högt blodtryck. Svenska läkaresällskapets handlingar.
Hygiea 2000;109(2):147
17
Rosenlund M, Berglind N, Pershagen G, Järup L, Bluhm G. Increased prevalence of hypertension in a
population exposed to aircraft noise. Occup Environ Med 2001;58:769-73.
18
Van Kempen et al. The association between noise exposure and blood pressure and ischemic heart disease: A
meta-analysis. Env Health Perspect 2002;110:307-17.
19
Hälsoförhållanden i Skåne- Folkhälsoenkät Skåne 2000. Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne och Skåne
läns allmänna försäkringskassa, 2001.
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2.2.3 Sömnstörning
Den viktigaste etablerade negativa effekten av samhällsbuller är sömnstörning, där bullertoppar är särskilt viktiga. De mest känsliga perioderna för sömnstörning är vid insomnande och
före normalt uppvaknande. Detta innebär att minst 10 timmar skulle behöva skyddas från
bullerstörning så att den största delen av befolkningen med säkerhet kan åtnjuta 8 timmars
obruten sömn även om alla inte somnar och vaknar samtidigt.20
Mätbara effekter på sömnen startar vid ekvivalenta bakgrundsnivåer på 30 dB(A). De fysiologiska effekterna inkluderar ett förändrat mönster för olika sömnstadier, med framför allt en
minskad andel REM-sömn. Subjektiva störningar inkluderar svårighet att somna, försämrad
sömnkvalitet, och effekter följande dag som huvudvärk och trötthet. Vid intermittent buller
har väckningsreaktioner observerats vid maxnivåer på 45 dB(A)och därunder. Vissa data tyder på att det kan finnas en tillvänjningseffekt vad gäller väckningsreaktioner, men däremot
inte vad gäller andra negativa effekter på sömnen. Lågfrekvent ljud misstänks kunna störa vila
och sömn vid ännu lägre nivåer. Åtgärder för att minska störning under första delen av natten
har kraftigast effekt för att minska insomningssvårigheter.21
Bostadens planering har betydelse för sömnstörningen vid omgivningsbuller. I en studie av
tågbuller var andelen som hade sömnstörning betydligt högre om sovrummet hade fönster mot
järnvägen.22 I studier från Nederländerna och Storbritannien visades att huvuddelen av befolkningen föredrar att sova med öppet fönster.23 Detta ligger bakom rekommendationen om
ljudnivån vid fasad inte skall överskrida 45 dB(A) ekvivalentnivå nattetid, så att man skall
kunna sova med fönstret på glänst (15 dB(A) dämpning)
2.2.4 Inlärning
Efter långvarig exponering för flygbuller (>66 dB(A) ekvivalentnivå ute) nära flygplatser har
skolbarn visats prestera sämre i korrekturläsning, pusselläggning och läsförståelse och ha
sämre motivationsförmåga. Det finns inga belägg för en tillvänjning som neutraliserar dessa
effekter, istället ökade effekten med exponeringstiden. Svagpresterande barn drabbades mest.
Barn från bullriga områden hade ökade halter av stresshormoner och högre blodtryck än barn
från tystare områden, vilket man tolkade som beroende av att man försökte upprätthålla en
god prestation.
Underlaget anses otillräckligt för att ge rekommendationer om nivåer för att undvika dessa
effekter, men tillräckligt för att rekommendera att daghem och skolar inte lokaliseras nära
större bullerkällor såsom motorvägar, flygplatser och industrier. 24 25

20

Berglund B, Lindvall T, Nilsson M. Inventering av kunskapsläget för störningsstudier av trafikbuller. Rapport
till Naturvårdsverket 2002-04-26. Kan beställas från Naturvårdsverket, Allan Nilsson, eller via e-post från
mnn@psychology.su.se
21
World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
22
Nordling E, Bluhm G. Tågbuller och hälsa-en besvärsstudi av exponering för buller fårn tågtrafiken i
Sollentuma och Upplands Växby. Rapport fårn Arbets- och miljömedicin 2002:5 (www.sll.se/amm)
23
Community noise. Document prepared for the World Health Organization (Berglund B, Lindvall T, eds).
Archives of the center for sensory research 1995, vol2, issue 1, sid 93.
24
Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin, Miljömedicin Stockholms läns landsting. Miljöhälsorapport 2001.
25
World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
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2.2.5 Upplevd störning
Störningsreaktion varierar med den ekvivalenta ljudnivån, den maximala ljudnivån, antalet
bullerhändelser, samt tiden på dagen (känsligheten är större kvällstid och nattetid). Ett tätt
återkommande intermittent buller upplevs som mer störande än kontinuerligt buller. Det är
mer störande om det är oförutsägbart, liksom om det inte går att kontrollera.26
Vid nivåer under 55 dB(A) ekvivalentnivå rapporterar 10% att de är mycket störda dagtid,
måttlig störning rapporteras av en mindre andel även vid 50 dB(A) ekvivalentnivå. Buller med
lågfrekventa komponenter kräver ännu lägre nivåer.27
För samma ljudnivåexponering över dygnet upplevs flygbuller som mer störande än vägtrafikbuller, vilket i sin tur upplevs som mer störande än tågbuller. Detta har lett till att en ”straff”
på 6-7 dB ekvivalentnivå för vägtrafikbuller relativt tågbuller, föreslagits vid utformning av
kommande riktlinjer för trafikbuller i Sverige.28 Andelen störda blir för ett visst tågbuller
betydligt högre om de exponerade samtidigt utsätts för vibrationer.29
Det finns också stora individuella skillnader. Det har angivits att endast omkring 20% av variationen i rapporterad störning förklaras av ljudexponeringen och att attityden till ljudkällan
och ljudkänslighet har större förklaringsvärde.30 En tredjedel av normalbefolkningen anser att
de är känsliga för buller.31
2.2.6 Rekreation
Bristen på rekreationsområden som är ostörda av samhällsbuller har uppmärksammats allt
mer under senare tid. Vistelse i ostörd naturmiljö anses ha en gynnsam effekt på återhämtning
efter stress.32 Även låga nivåer av samhällsbuller anses störa detta.

2.3 Känsliga grupper
En majoritet av befolkningen beräknas tillhöra någon grupp som är särskilt känslig för störning av taluppfattningen. Känsligast är äldre personer och personer med hörselskada. Även en
liten försämring av hög-frekvensområdet kan orsaka problem med taluppfattning i en bullrig
miljö. Från cirka 40 års ålder försämras förmågan att uppfatta tal, vid jämförelse med personer i 20-30 års åldern. Det har visats att barn innan språkutvecklingen avslutats påverkas mer
negativt än unga vuxna.33 Personer med annat modersmål är också särskilt känsliga för bullerstörning av taluppfattbarheten. Bland skolbarnen i Malmö har 50 % minst en förälder med utländsk bakgrund.
26

Öhrström E. Omgivningsbullers effekter på människan. Bilaga till utredningen Handlingsplan mot buller,
SOU 1993:65
27
World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
28
Berglund B, Lindvall T, Nilsson M. Inventering av kunskapsläget för störningsstudier av trafikbuller. Rapport
till Naturvårdsverket 2002-04-26.
29
Öhrström E, Skånberg A-B. Effekter av exponering för buller och vibrationer från tågtrafik- undersökningar I
15 tätorter. Rapport 1/95. Avdelningen för miljömedicin, Göteborgs universitet (evy.ohrstrom@envmed.gu.se)
30
Community noise. Document prepared for the World Health Organization (Berglund B, Lindvall T, eds).
Archives of the center for sensory research 1995, vol2, issue 1, sid 88.
31
Öhrström E. Omgivningsbullers effekter på människan. Bilaga till utredningen Handlingsplan mot buller,
SOU 1993:65.
32
Nationella folkhälsokommittén. Miljöfaktorer. Rapport från arbetsgruppen Miljöfaktorer till Nationella
folkhälsokommittén. Underlagsrapport nr 5.
33
World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
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Förmågan att kommunicera vid vanligt samtal påverkas redan vid 35 dB(A). Särskilt känsliga
för sådan störning är personer med hörselskada, samt personer som inte har svenska som modersmål.
Nattarbete medför i sig en ökad risk för sömnstörning. De vanligen högre nivåerna av samhällsbuller dagtid medför därutöver en ökad risk för sömnstörning för den som måste sova
dagtid. Även äldre personer, samt personer med fysisk eller psykisk sjukdom misstänks kunna
vara särskilt känsliga för sömnstörning.34
Sammantaget är det en mycket stor del av befolkningen som med avseende på någon effekt
kan anses vara särskilt känslig för samhällsbuller:
Tabell 1. Grupper i befolkningen som kan anses vara särskilt känsliga för samhällsbuller.
Grupp
Barn och ungdomar
Utlandsfödda

Effekt
språk och läsinlärning
taluppfattning

Skattad andel av befolkningen

Hörselskadade personer
Skiftarbetare
Personer med benägenhet för
blodtryckssjukdom?

taluppfattning
sömnstörning
blodtryckssjukdom?

Personer med ökad ljudkänslighet

upplevd störning

10 %36
10 %37
10% med medicinering38
38% med för högt blodtryck i
åldrarna 35-64 år39
33 %40

2-11 %35

2.4 Relevanta exponeringsmått
Effekten av kombinerade bullerkällor är otillräckligt känd och det finns ingen samsyn kring
vilken sammanvägning som bäst speglar effekterna. Man är dock överens om att en värdering
som enbart bygger på den dominerande ljudkällan är otillräcklig, liksom en enkel matematisk
sammanvägning. Särskilt bristfällig är denna kunskap vad gäller taluppfattbarhet och sömnstörning. Experimentellt har visats att två lika störande trafikljud som presenteras samtidigt är
lika störande och upplevs som lika ljudstarkt som om ett av dessa ljud ökade med ca 4,5 dB,
medan man utifrån en akustisk summering skulle ha förväntat sig en ökning med 3 dB (se
vidare 41).
34

World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
35
Skattat från Hälsoförhållanden i Skåne- Folkhälsoenkät Skåne 2000. Region Skåne, Kommunförbundet i
Skåne och Skåne läns allmänna försäkringskassa, 2001.
36
Skattning för riket. Socialstyrelsen, Institutet för Miljömedicin, Miljömedicin, Stockholms läns landsting.
Miljöhälsorapport 2001.
37
Andel utländska medborgare i olika kommuner i Skåne. Hälsoförhållanden i Skåne- Folkhälsoenkät Skåne
2000. Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne och Skåne läns allmänna försäkringskassa, 2001.
38
Andel av hela befolkningen som anger pågående blodtrycksmedicinering i Skåne. Hälsoförhållanden i SkåneFolkhälsoenkät Skåne 2000. Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne och Skåne läns allmänna
försäkringskassa, 2001.
39
Skattning för riket. Wolf-Maier K, Cooper R, Banegas J et al. Hypertension prevalence and blood pressure
levels in 6European countries, Canada, and the United States. JAMA 2003;389:2363-9.
40
Öhrström E. Omgivningsbullers effekter på människan. Bilaga till utredningen Handlingsplan mot buller,
SOU 1993:65.
41
Berglund B, Lindvall T, Nilsson M. Inventering av kunskapsläget för störningsstudier av trafikbuller. Rapport
till Naturvårdsverket 2002-04-26.
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Ljud som mycket snabbt ökar i styrka kan vara mer störande än vad som indikeras av den
ekvivalenta ljudnivån.42 I en studie av tågbuller och hälsa angav flera boende att X2000–tågen
var mest störande trots att de svarade för en liten del av de totala passagerna, vilket skulle
kunna bero på ett sådant fenomen.43 Flera studier indikerar att störningseffekten av en viss
ljudnivå är beroende av hur mycket den överstiger bakgrundsnivån (kraftigare för högre
differens). Detta mönster är inte lika tydligt för buller som varierar över tid, såsom flygbuller.
Bakgrundsnivån anses därför inte vara lika betydelsefull för störningsnivån vid intermittent
som vid kontinuerligt buller.44
Det är oklart vilket det mest relevanta måttet för störning är. Det finns i den vetenskapliga
litteraturen inget klart stöd för om kombinationen av antal bullerhändelser och ekvivalentnivå
är bättre än antalet bullerhändelser och maximalnivå. För tågbuller har angivits att det ofta är
maxbullret nattetid som är problemet.45 I en studie av tågbuller och hälsa befanns andelen
störda, samt andelen med insomningssvårigheter/väckning av buller vara bättre korrelerat till
ekvivalentnivån än maximalnivå. Detta tolkades som beroende på det höga antalet bullerhändelser (448 tåg/dygn).46 För väckning och störning av talkommunikation finns dock en samsyn
kring att maximalljudnivåer är viktiga. Sannolikt behövs olika exponeringsmått för att förutse
olika hälsoeffekter. Både ekvivalentmått och maximalmått anses därför relevanta för hälsoeffekterna.47 Socialstyrelsen kombinerar maximalnivå med antalet bullerhändelser genom att
ange ett riktvärde för bedömning av sanitär olägenhet av buller i bostadsrum, skolor och
vårdlokaler om ljudet förekommer någon enstaka gång (45 dB(A)) och ett annat om ljudet är
ofta förekommande (35 dB(A)).48
Inom EU föreslås LDEN som ekvivalent bullermått för allmän störning. Måttet viktar ihop
ekvivalentnivåer olika tider på dygnet, med tillägg på 10 dB för buller nattetid och 5 dB för
buller kvällstid. Ett särskilt bullermått för sömnstörning beräknas som medelvärde nattetid
(normalt 23-07) 49

2.5 Riktvärden
Bullerdämpningen från fasaden brukar beräknas till 25 dB(A) med stängt fönster och 15
dB(A) med fönster på glänt.
Riktvärden för bedömning av buller inomhus har utfärdats av Socialstyrelsen. Som riktvärde
för bedömning av sanitär olägenhet anges ekvivalentnivå 30 dB(A), samt för maximalt buller

42

World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
43
Nordling E, Bluhm G. Tågbuller och hälsa - en besvärsstudie av exponering för buller från tågtrafiken i
Sollentuna och Upplands Väsby. Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:5 (www.sll.se/amm)
44
World Health Organization. Guidelines for Community Noise. Berglund B, Lindvall T, Schwela DH, Goh KT
(redaktörer). Geneve 2000 (www.who.int)
45
Miljörelaterade hälsorisker. Bilaga 1 till Miljöhälsoutredningen. SOU 1996:124, sid 304.
46
Nordling E, Bluhm G. Tågbuller och hälsa - en besvärsstudie av exponering för buller från tågtrafiken i
Sollentuna och Upplands Väsby. Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:5 (www.sll.se/amm)
47
Berglund B, Lindvall T, Nilsson M. Inventering av kunskapsläget för störningsstudier av trafikbuller. Rapport
till Naturvårdsverket 2002-04-26.
48
Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer
(SOSFS 1996:7).
49
EU 2002. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och
hantering av omgivningsbuller. Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2002-07-18.
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(beroende på antal händelser) 35-45 dB(A). Enstaka händelser per natt över denna nivå räcker
för sådan bedömning.50
WHO har gett riktlinjer för bedömning av samhällsbuller. Man anger att man bör kunna sova
med sovrumsfönstret lätt öppet (motsvarande en dämpning på 15 dB(A)). Som riktvärde
inomhus anges ekvivalentnivå 35 dB(A), nattetid (8 tim) dock 30 dB(A), med maxvärde 45
dB(A). Detta motsvarar således utomhus vid fastigheten ekvivalentnivåer på 50 respektive 45
dB(A), samt maxnivå 60 dB(A). Maxnivåen får enligt WHO ej överskridas mer än 10-15
ggr/natt för att vara förenlig med god sömn. Vid lekplatser m m anges ekvivalentnivå 55
dB(A) som riktvärde. För bostadsområden utomhus anges för att undvika kraftig störning
ekvivalent nivå 55 dB(A) dagtid och för att undvika måttligt störning ekvivalent nivå 50
dB(A). Riktvärdena för ett bostadsområde inomhus och utomhus är avsedda att uppfyllas
samtidigt.51
Riksdagen har beslutat om följande riktvärden för trafikbuller:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maxnivå inomhus nattetid
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad (för tågtrafik vid uteplats, för flyg avses 55 FBN
dB(A))
70 dB(A) maxnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Som hälsorelaterat miljökvalitetsmål anger Socialstyrelsen följande delmålsförslag: Bullernivån ligger inte över 30 dB(A) inomhus, en utomhuszon finns inom tätbebyggt område som
är fritt från störande buller senast år 2020.
Som etappmål för kvalitetsmålet God bebyggd miljö har på förslag från Boverket beslutats:
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen beslutat om för buller i bostäder har minskat med 10 procent till år 2010 och med 80
procent till år 2020 jämfört med 1998.

3 Material och metod
3.1 Material
Från GIS-centrum vid Lunds universitet har erhållits beräkningar av antalet personer i Skåne
exponerade för omgivningsbuller över 40 dB(A) ekvivalentnivå från trafik på statliga vägar,
järnväg, respektive flyg. En särskild beräkning gjordes av exponering för över 55 dB(A) från
trafik på statliga vägar för de olika kommunerna (se särskild rapport från GIS-centrum).
Uppgifter om befolkningens storlek per tätort har för de skånska kommunerna 2000-12-31
hämtats från Statistiska Centralbyråns hemsida (www.scb.se).
Uppgifter om besvär har hämtats från enkäten Hälsoförhållanden i Skåne. Folkhälsoenkät
Skåne 2000. Frågorna besvarades under perioden november 1999 till april 2000. I enkäten
deltog 13 715 personer (59% svarsfrekvens). Frågorna om sömnproblem, koncentrationssvå50

Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer
(SOSFS 1996:7).
51
Berglund B, Lindvall T, Nilsson M. Inventering av kunskapsläget för störningsstudier av trafikbuller. Rapport
till Naturvårdsverket 2002-04-26.
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righeter samt blodtrycksmedicinering ingick i block av frågor om hälsa respektive läkemedel,
medan frågorna om bullerstörning i bostaden samt vilka olägenheter bullret medför ingick i
ett block frågor om bostaden.52 Frågorna löd:
Har Du under de senaste 14 dagarna störts av sömnbesvär eller sömnproblem och hur
besvärad har Du i så fall varit av dem? (Ja, mycket besvärad/ Ja, lite besvärad/ Nej),
Har Du de senaste veckorna kunnat koncentrera Dig på allt Du gjort? (Bättre än vanligt/
Som vanligt/ Sämre än vanligt/ Mycket sämre än vanligt),
Har Du det senaste året använt någon medicin som köpts på apoteket med eller utan
recept? (Nej/ Ja). Om Ja: Medicin mot högt blodtryck?(Använt senaste året men inte senaste 2
veckorna/ Använt senaste 2 veckorna),
Är Du besvärad av buller från vägtrafik, tåg eller flyg? Vägtrafik (Inte alls/ Inte särskilt
mycket/ Ganska mycket/ Mycket), Tågbuller (Inte alls/ Inte särskilt mycket/ Ganska mycket/
Mycket), Flygbuller (Inte alls/ Inte särskilt mycket/ Ganska mycket/ Mycket),
Medför buller från trafiken några av följande olägenheter? Svårt att höra radio/TV (Finns
inget buller/ Ja, ofta (varje vecka)/ Ja, ibland/ Nej aldrig), Telefonsamtal hindras (samma
svarsalternativ som radio/TV), Vanligt samtal hindras (samma svarsalternativ), Vila/avkoppling störs (samma svarsalternativ), Svårt att somna (samma svarsalternativ), Blir väckt (samma svarsalternativ).

3.2 Metod
Utöver modellering med GIS-metodik av buller från statliga vägar, har även exponeringsprevalensen i varje kommun för vägtrafikbuller >55 dB(A) ekvivalentnivå från såväl statliga som
kommunala vägar beräknats utifrån 1) befolkningens fördelning inom varje kommun på orter
av olika storlek enligt Statistiska Centralbyrån och 2) den relativa andel exponerade för olika
ljudnivåer som modellerats för orter av olika storlek.53 För förorter finns här en särskild modell med en låg skattad exponeringsprevalens (lägre än tätort med 500-10 000 invånare).
Enligt Svenska Kommunförbundet finns två skånska förortskommuner, Lomma och Burlöv.
Då båda har en påtaglig transittrafik har vi istället låtit tätorternas storlek styra exponeringsprevalensen för dessa båda kommuner. Eftersom den huvudsakliga exponeringen för vägtrafikbuller i Skåne härrör från kommunala vägar har vi använt dessa exponeringsprevalenser
för analys av samband med besvär.
I alla analyser av samband mellan beräknad exponering för vägbuller (statliga och kommunala vägar) och besvär (sömnstörning/ koncentrationsstörning/ blodtrycksmedicinering) har justerats för ålder i fyra grupper (<30 år, 30-44 år, 45-64 år, 65- år), kön, födelseland (Sverige
eller utomlands) samt för huvudsaklig aktuell sysselsättning i tre grupper (a) förvärvsarbetande, b) pensionär c) hemarbetande/studerande/arbetslös). I analyserna av samband med blodtrycksmedicinering har vi dessutom justerat för BMI i fyra grupper (<19, 19-25, 25-30, 30-).
Vid analys av samband mellan uppskattad andel exponerade för vägbuller per kommun och
besvär har en linjär oddsmodell använts.54 I analyser av samband mellan självrapporterade besvär av buller och andra besvär (sömnstörning/koncentrationsstörning/blodtrycksmedicinering) har en logistisk regressionsmodell använts. Vi redovisar också stratifierade resultat, med
bibehållen justering för andra faktorer, då effekten inte alltid är homogen. Den beräknade
52

Hälsoförhållanden i Skåne- Folkhälsoenkät Skåne 2000. Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne och Skåne
läns allmänna försäkringskassa, 2001
53
Ingemansson Technology AB. Uppskattning av antalet exponerade för vägtrafikbuller överstigande 55 dB(A).
Naturvårdsverket. Redovisning från nationell miljöövervakning 2002
54
Björk J, Strömberg U. Effects of systematic exposure assessment errors in partially ecologic case-control
studies. International Journal of Epidemiology 2002;31:154-160.
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oddskvoten anger oddset för besvär vid exponering över 55 dB(A) ekvivalentnivå jämfört
med oddset för besvär om man är exponerad vid högst 55 dB(A).

4 Resultat
I en kartläggning av bullerfria områden har som en avgränsning använts en ekvivalent ljudnivån ej överstigande 40 dB(A). I Skåne beräknas baserat på GIS-metodik, med bullerzonerna
för >40 dB(A) ekvivalentnivå för vägar, järnvägar och flygplatser sammanslagna till ett gemensamt bullerskikt, 826 000 personer (73%) vara bosatta i dessa zoner (Figur 1).

Figur 1. Sammanlagd utbredning av buller från vägtrafik, tåg och flyg över 40 dB(A) ekvivalentnivå (för flyg
FBN), i relation till befolkningens fördelning i Skåne.

Sammantaget angavs buller från vägtrafik, flyg eller tåg som ganska besvärande eller mycket
besvärande av 7%55 de tillfrågade i Folkhälsoenkät Skåne 2000. Högst andel rapporterade sådana besvär fanns i Burlöv (16%), Ängelholm och Båstad (båda 11%), samt Åstorp och Höör
(båda 10%).
Ofta förekommande (var vecka) störning av respektive vila/avkoppling, störd insomning,
väckning, och svårighet att höra radio/TV rapporterades av 2-3% (Tabell 2).

55

Motsvarande 7% av befolkningen i Skåne om hänsyn tas till urvalsprinciperna för enkäten (stratifierat på
geografiskt område, kön och ålder).
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Tabell 2. Aktivitetsstörning från trafikbuller oavsett källa (väg, tåg eller flyg) enligt Folkhälsoenkät Skåne 2000
(n=13 715).
Andel av de tillfrågade som
upplever besvär ofta (%)*
2
2

Uppskattad andel av befolkningen i
Skåne som upplever besvär ofta (%)**
3
2

Har svårt att höra radio/TV
Blir väckt
Svårt att höra vanligt samtal

2
2
1

2
2
1

Svårt att höra telefonsamtal

1

1

Aktivitetsstörning
Vila/avkoppling störs
Insomnandet störs

* Övriga tillfrågade har svarat att de aldrig eller endast ibland upplever besväret i fråga.
** Uppskattningarna tar hänsyn till urvalsprinciperna för enkäten (stratifierat på geografiskt område, kön och
ålder)
Tabell 3. Uppskattat antal och andel av befolkningen per kommun i Skåne år 2000 som är exponerad för över 55
dB(A) ekvivalentnivå utanför bostaden från trafik på statliga vägar.
Kommun
Burlöv
Eslöv
Ängelholm
Örkelljunga
Höör
Svedala
Bjuv
Kävlinge
Hörby
Klippan
Vellinge
Tomelilla
Skurup
Båstad
Kristianstad
Lomma
Höganäs
Östra Göinge
Svalöv
Trelleborg
Ystad
Simrishamn
Perstorp
Sjöbo
Hässleholm
Staffanstorp
Helsingborg
Osby
Lund
Landskrona
Åstorp
Bromölla
Malmö
Totalt

Folkmängd
15 038
28 500
37 472
9 428
13 967
17 905
13 705
24 413
13 738
15 541
30 516
12 372
13 714
13 922
74 161
18 044
22 644
14 215
12 569
38 429
26 182
19 303
6 745
16 648
48 580
19 815
117 756
12 742
98 948
37 867
12 881
12 145
259 579
1 129 484

Exponerade
Antal
4300
3000
3700
900
1300
1700
1100
1600
900
1000
1900
800
800
700
3900
800
1000
600
500
1700
1100
700
300
600
1700
600
3400
400
2400
900
300
200
4400
49 000

%
29
10
10
10
10
9
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4
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4.1 Vägbuller
4.1.1 Antal exponerade
I Skåne beräknas baserat på GIS-metodik 552 207 personer (49%) bo i områden där den
ekvivalenta ljudnivån överstiger 40 dB(A) enbart på grund av trafik på statliga vägar. Trafiken på statliga vägar beräknas medföra ekvivalentnivåer över 55 dB(A) vid bostaden för omkring 49 000 personer (4%). Den kraftigaste belastningen fanns i Burlövs kommun där omkring 4 300 av totalt 15 000 invånare (29%) beräknades vara utsatta för dessa nivåer. Påtagligt
låga andelar (2-3%) skattas för flera städer, bl a Malmö, beroende på att den huvudsakliga
trafiken sker på kommunala vägar (Tabell 3).
Tillgängligt underlag har ej medgivit motsvarande beräkningar för kommunala vägar. Särskilda beräkningar av bullernivåer nattetid avseende ekvivalentnivå, respektive maxnivåer och
antal bullerhändelser, har inte varit möjligt att göra för vägtrafik varken på kommunala eller
statliga vägar (se särskild rapport från GIS-centrum).
Tabell 4. Uppskattad andel och antal av befolkningen per kommun i Skåne år 2000 som är exponerad för
vägbuller utanför bostaden över 55 dB(A) ekvivalentnivå, samt uppskattad andel och antal som upplever sig
ganska eller mycket besvärade av vägbuller enligt Folkhälsoenkät i Skåne år 2000 (n=13 715).
Kommun
Malmö
Burlöv
Helsingborg
Lund
Landskrona
Staffanstorp
Höganäs
Trelleborg
Ystad
Ängelholm
Eslöv
Kristianstad
Hässleholm
Lomma
Åstorp
Vellinge
Bjuv
Kävlinge
Bromölla
Svedala
Perstorp
Osby
Östra Göinge
Skurup
Klippan
Båstad
Örkelljunga
Höör
Svalöv
Simrishamn
Tomelilla
Sjöbo
Hörby
Totalt

Folkmängd
259 579
15 038
117 756
98 948
37 867
19 815
22 644
38 429
26 182
37 472
28 500
74 161
48 580
18 044
12 881
30 516
13 705
24 413
12 145
17 905
6 745
12 742
14 215
13 714
15 541
13 922
9 428
13 967
12 569
19 303
12 372
16 648
13 738
1 129 484

Exponerade
Antal
70 400
3 300
20 900
17 600
6 000
3 100
3 400
5 800
3 900
5 600
4 100
10 400
6 600
2 300
1 700
3 900
1 700
3 100
1 500
2 200
800
1 500
1 700
1 600
1 900
1 700
1 100
1 600
1 400
2 200
1 400
1 800
1 500
198 000

%
27
22
18
17
6
16
15
15
15
15
14
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
18

Ganska/ mycket besvärade
Antal
15 100
1 100
6 400
4 400
2 300
500
800
1 700
700
1 900
1 200
4 100
1 800
800
1 100
900
300
700
700
500
300
200
800
500
700
700
600
700
300
900
500
600
400
54 000

%
6
7
5
4
6
2
4
4
3
5
4
6
4
5
8
3
2
3
6
3
5
1
6
4
5
5
7
5
3
5
4
4
3
5
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Det är från tidigare genomgångar känt att den huvudsakliga exponeringen i befolkningen för
vägtrafikbuller härrör från kommunala vägar. Utifrån modeller för vilken trafikbelastning (inklusive kommunala vägar) som finns i tätorter av olika storlek skattades därför den totala
exponeringen för vägtrafikbuller. Nästan 200 000 personer i Skåne (17,5%) uppskattades då
vara exponerade för ekvivalentnivåer över 55 dB(A) utanför bostaden. Det fanns en påtaglig
variation mellan kommunerna (Tabell 4). Det fanns även här en påtaglig variation mellan
kommunerna, med en dubbelt så hög förekomst i Malmö och Burlöv (27 respektive 22%)
jämfört med Sjöbo, Hörby, Tomellilla och Simrishamn (samtliga 11%). En tydlig skillnad
mellan beräkningsmodellerna är att med denna modell var den skattade exponeringsprevalensen högst i Malmö, som i skattningen baserad på enbart trafik på statliga vägar hade ett av de
lägsta prevalenstalen. Eftersom beräkningsmodellen enbart utgår ifrån de olika ortstyper som
en kommun består av, bör man observera att vi här tenderar att underskatta andelen exponerade i kommuner med mycket genomfartstrafik. Exempel på sådana kommuner är Burlöv,
Höör och Örkelljunga. Underskattningen framgår klart av att antalet exponerade i Burlöv
utifrån denna modell till och med är lägre än från den som innefattade enbart exponering från
statliga vägar. Trots detta bedömdes dock modelleringen baserad på tätortsstorlek överlag ge
de rimligaste skattningarna och har därför fortsättningsvis använts för analys av samband
mellan skattad exponering och besvär.
4.1.2 Skattad exponering och besvär
Enligt Folkhälsoenkät Skåne 2000 känner sig 5%56 av de tillfrågade ganska besvärade eller
mycket besvärade av buller från vägtrafik (95% konfidensintervall 4 – 5%). Vägtrafiken var
därmed den vanligast angivna källan till besvärande trafikbuller. För Skåne år 2000 motsvarar
detta omkring 54 300 personer. De högsta andelarna som rapporterade besvär fanns i Åstorp
(8%), samt Burlöv och Örkelljunga (båda 7%). Andelen svarande som uppger sig vara mycket
besvärade av vägtrafiksbuller var 1% i enkäten (variationsområde 0 - 2% mellan kommunerna).
Rangordningen mellan den skattade andelen exponerade i befolkningen i respektive kommun,
samt den andel som upplevde sig vara ganska eller mycket besvärade av vägbuller visar att
Burlöv, Malmö och Landskrona befann sig bland de fem högsta i båda avseendena (Tabell 5).
Sambandet mellan andel exponerade och andel som upplevde sig vara besvärade var som helhet dock svagt (Figur 2; Korrelationskoefficient (Pearson)=0,32, 10% förklarad variation).
I en multivariat analys skattades risken för besvär (upplever ganska eller mycket besvär gentemot inga eller inte särskilt mycket besvär) som högre bland de som var exponerade för >55
dB(A), men skillnaden var ej statistiskt signifikant (Oddskvot=2,4, 95% konfidensintervall:
0,79-7,1). Det fanns här ingen nämnvärd skillnad mellan personer födda utomlands och personer födda i Sverige.
Sömnproblem under de senaste 14 dagarna så att den tillfrågade var mycket besvärad rapporterades av 8% i folkhälsoenkäten. I en multivariat analys skattades risken för sådan störning
(mycket besvärad gentemot lite eller ej besvärad) överlag inte vara påtagligt förhöjd (Oddskvot=1,5, 95% konfidensintervall=0,52-4,2) för de som beräknades vara exponerade för över
55 dB(A) gentemot dem som inte var det. Data antyder dock att en eventuell effekt särskilt
skulle finnas bland personer födda utomlands (Oddskvot=6,0, 95% konfidensintervall=0,90 –
40, ej statistiskt signifikant; bland personer födda i Sverige: Oddskvot=0,88, 95% konfidensintervall=0,17-4,4).
56

Motsvarande 5% av befolkningen i Skåne om hänsyn tas till urvalsprinciperna för enkäten (stratifierat på
geografiskt område, kön och ålder).
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Koncentrationsförmåga under de senaste veckorna rapporterades vara mycket sämre eller
sämre än vanligt av 14% av de tillfrågade. Det fanns här i en multivariat analys en tendens
(dock ej statistiskt signifikant) till sämre koncentrationsförmåga bland dem som beräknades
vara exponerade för över 55 dB(A) gentemot dem som inte var det (Oddskvot=1,9, 95% konfidensintervall 0,93-4,0). Denna effekt sågs enbart bland personer som inte är förvärvsarbetande (hemarbetande+pensionärer+studerande+arbetslösa: Oddskvot= 3,5 (95% konfidensintervall 1,3-8,9, statistiskt signifikant; förvärvsarbetande: Oddskvot=0,97, 95% konfidensintervall 0,24-3,9).
Av de tillfrågade angav 10% att de medicinerat mot högt blodtryck under det senaste året. Det
fanns i en multivariat analys inte något klart samband med exponering för vägbuller över 55
dB(A) (Oddskvot= 1,4, 95% konfidensintervall 0,52-3,9).
Tabell 5. Skånes kommuner år 2000, rangordnade efter uppskattad andel som upplever sig ganska eller mycket
besvärade av vägbuller enligt Folkhälsoenkät i Skåne år 2000 samt motsvarande rangordning baserad på
uppskattad andel av befolkningen som är exponerad för vägbuller på en ekvivalentnivå utanför bostaden över 55
dB(A).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kommun
Åstorp
Burlöv
Örkelljunga
Landskrona
Malmö
Bromölla
Kristianstad
Östra Göinge
Helsingborg
Höör
Perstorp
Ängelholm
Båstad
Simrishamn
Lomma
Klippan
Trelleborg
Lund
Eslöv
Tomelilla
Skurup
Sjöbo
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Vellinge
Kävlinge
Ystad
Svalöv
Svedala
Bjuv
Staffanstorp
Osby

Andel ganska eller
mycket besvärade (%)
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1

Andel exponerade för
vägbuller över 55 db(A) (%)
13
22
12
16
27
12
14
12
18
12
12
15
12
11
13
12
15
18
14
11
12
11
14
15
11
13
13
15
12
12
13
16
12

Rangordning baserad
på andel exponerade
15
2
28
5
1
19
12
23
3
27
21
10
26
30
14
25
8
4
11
31
24
33
13
7
32
17
18
9
29
20
16
6
22
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Andel
besvärade
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Andel exponerade för minst 55 db(A)
Figur 2. Samband per kommun i Skåne år 2000 mellan uppskattad andel av befolkningen som är exponerad för
vägbuller på en ekvivalentnivå utanför bostaden över 55 dB(A) samt uppskattad andel som upplever sig ganska
eller mycket besvärade av vägbuller enligt Folkhälsoenkät i Skåne år 2000.

4.1.3 Upplevd bullerstörning och besvär
Bland dem som upplevde störning av vägbuller angav var fjärde person att de ofta hade svårt
att höra radio/TV och lika många att vila/avkoppling stördes (Tabell 6). Sömnpåverkan i form
av störd insomning eller väckning angavs av var sjätte till var sjunde person.
Tabell 6. Aktivitetsstörning från vägbuller bland personer som i Folkhälsoenkät Skåne 2000 uppgivit att de
känner sig ganska eller mycket besvärade av buller från vägtrafik (n=632).
Aktivitetsstörning

Andel av de tillfrågade som
Uppskattad andel av befolkningen i
upplever besvär ofta (%)*
Skåne som upplever besvär ofta (%)**
Vila/avkoppling störs
26
29
Har svårt att höra radio/TV
26
24
Blir väckt
16
18
Insomnandet störs
15
18
Svårt att höra telefonsamtal
9
10
Svårt att höra vanligt samtal
9
9
* Övriga tillfrågade har svarat att de aldrig eller endast ibland upplever besväret i fråga.
** Uppskattningarna tar hänsyn till urvalsprinciperna för enkäten (stratifierat på geografiskt område, kön och
ålder)

Personer som rapporterade besvär från vägbuller i Folkhälsoenkät Skåne 2000 var mer benägna än andra att också rapportera besvär från tåg och flyg. Besvär från vägar, tåg och flyg inkluderades därför samtidigt i de multivariata analyserna.57 Personer som rapporterade besvär
57

Modellen innebär för en person som är störd av mer än en typ av trafikbuller att den bästa skattningen är en
multiplikation av oddskvoterna för de relevanta trafikslagen. Effekten avseende sömnstörning skattas då för en
person som besväras av både väg- och tågbuller till: 2,2 x 1,2=2,6.
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av vägbuller angav dubbelt så ofta som andra att de hade sömnstörning (Tabell 7). De angav
också oftare koncentrationsstörning. Däremot fanns inget samband med blodtrycksmedicinering.
Tabell 7. Samband mellan självrapporterade besvär av vägbuller, tåg respektive flyg och störd sömn, koncentration eller blodtrycksmedicinering enligt uppgifter i Folkhälsoenkät i Skåne 2000. Oddskvot (95% konfidensintervall)
Vägbuller
Tågbuller
Sömnstörning
2,2 (1,7 - 2,9)
1,2 (0,76-1,9)
Koncentrationsstörning
1,6 (1,3 - 2,0)
1,3 (0,93 - 1,9)
Blodtrycksmedicinering
1,0 (0,75 - 1,4)
1,4 (0,91 - 2,3)
Analyserna är justerade för ålder, kön, födelseland, aktuell sysselsättning, samt vad
ring även för BMI (se metod).

Flygbuller
0,84 (0,49-1,4)
1,4 (0,96 - 2,1)
0,98 (0,58 - 1,7)
gäller blodtrycksmedicine-

4.2 Tågbuller
Med hjälp av GIS-metodik uppskattades järnvägstrafiken i Skånes medföra ekvivalenta ljudnivåer över 40 dB(A) utanför bostaden för 517 860 personer (46%).
Tillgängligt underlag har ej medgivit motsvarande beräkningar av antalet personer i Skåne
som vid bostaden exponeras för ekvivalentnivåer över 55 dB(A) från tågbuller. Särskilda beräkningar av bullernivåer nattetid avseende ekvivalentnivå, respektive maxnivåer och antal
bullerhändelser, har inte heller varit möjligt att göra (se särskild rapport från GIS-centrum).
Enligt Folkhälsoenkät Skåne 2000 känner sig 2%58 av de tillfrågade ganska eller mycket besvärade av buller från tågtrafik (95% konfidensintervall 2-2%). För Skåne år 2000 motsvarar
detta omkring 21 700 personer. Andelen besvärade var högst i Burlövs kommun (11%), följt
av Bjuv (6%), samt Perstorp, Svalöv och Höör (samtliga 5%).
Bland dem som upplevde störning av tågbuller angav var fjärde person att de ofta hade svårt
att höra radio/TV och var sjätte att vila/avkoppling stördes (Tabell 8). Sömnpåverkan i form
av störd insomning eller väckning angavs av var tionde person.
Tabell 8. Aktivitetsstörning från tågbuller bland personer som i Folkhälsoenkät Skåne 2000 uppgivit att de
känner sig ganska eller mycket besvärade av buller från tågtrafik (n=266).
Andel av de tillfrågade som
Uppskattad andel av befolkningen i
Aktivitetsstörning
upplever besvär ofta (%)*
Skåne som upplever besvär ofta (%)**
Har svårt att höra radio/TV
23
23
Vila/avkoppling störs
16
17
Blir väckt
10
12
Insomnandet störs
10
12
Svårt att höra vanligt samtal
11
12
Svårt att höra telefonsamtal
10
10
* Övriga tillfrågade har svarat att de aldrig eller endast ibland upplever besväret i fråga.
** Uppskattningarna tar hänsyn till urvalsprinciperna för enkäten (stratifierat på geografiskt område, kön och
ålder)
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I en multivariat modell sågs inget tydligt samband mellan självrapporterade besvär av tågbuller och sömnstörning (Tabell 7). Det fanns tendenser (ej statistiskt signifikanta) till en svag
ökning av rapporterad koncentrationsstörning och blodtrycksmedicinering.

4.3 Flygbuller
Med hjälp av GIS-metodik beräknades flygtrafik på flygplatserna Malmö - Sturup, Kristianstad - Everöd, Ängelholm och Ljungbyhed (Kastrup ej inkluderat) medföra ekvivalenta flygbullernivåer utanför bostaden överstigande 40 dB(A) för 24 723 personer (2%). Tillgängligt
material tillät ingen skattning av det totala antalet personer i Skåne exponerade för flygbullernivåer över 55 dB(A) ekvivalentnivå, eller maximalnivåer över 70 dB(A) och antal bullerhändelser (se vidare separat rapport från GIS-centrum).
Enligt Folkhälsoenkät Skåne 2000 känner sig 2%59 av de tillfrågade ganska eller mycket besvärade av buller från flygtrafik (95% konfidensintervall 1 – 2%). För Skåne år 2000 motsvarar detta ungefär 17 400 personer. Högst andel rapporterade sådan störning i Båstad (7%),
Ängelholm (6%), Lomma, Skurup, Klippan och Lund (samtliga 3%).
Bland dem som upplevde störning av flygbuller angav nästan var tionde person att de ofta
hade svårt att höra radio/TV och något färre att vila/avkoppling stördes (Tabell 9). Sömnpåverkan i form av störd insomning eller väckning angavs av var tjugonde person.
Tabell 9. Aktivitetsstörning från flygbuller bland personer som i Folkhälsoenkät Skåne 2000 uppgivit att de
känner sig ganska eller mycket besvärade av buller från flygtrafik (n=213).
Andel av de tillfrågade som
Uppskattad andel av befolkningen i
Aktivitetsstörning
upplever besvär ofta (%)*
Skåne som upplever besvär ofta (%)**
Insomnandet störs
7
10
Har svårt att höra radio/TV
9
10
Vila/avkoppling störs
8
9
Blir väckt
5
6
Svårt att höra telefonsamtal
5
6
Svårt att höra vanligt samtal
4
5
* Övriga tillfrågade har svarat att de aldrig eller endast ibland upplever besväret i fråga.
** Uppskattningarna tar hänsyn till urvalsprinciperna för enkäten (stratifierat på geografiskt område, kön och
ålder)

I en multivariat analys sågs ett antytt samband (ej statistiskt signifikant) mellan rapporterade
besvär av flygbuller och koncentrationssvårigheter, däremot sågs inga samband med sömnstörning eller blodtryckmedicinering (Tabell 7).

5 Diskussion
5.1 Antal exponerade
Undersökningen talar för att omkring 200 000 personer i Skåne (18%) exponeras för buller
från vägtrafik över 55 dB(A) ekvivalentnivå vid bostadens fasad. Trafik på kommunala vägar
är den övervägande bullerkällan. Vägtrafik är också den dominerande orsaken till att området
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ej kan klassas som ”tyst” (<40 dB(A) ekvivalentnivå; 49% av befolkningen bor i områden
med nivåer över detta betingat enbart av trafik på statliga vägar) (Tabell 10).
Exponeringsklassningen är mycket grov i denna undersökning bland annat eftersom en hel
tätort inom en kommun betraktas som ett homogent område då vi beräknat den sammanlagda
exponeringen från kommunal och statlig vägtrafik.
Den skattade exponeringsprevalensen är något högre än för riket i sin helhet och Skåne 1998
(16% båda fallen i en studie gjord med väsentligen samma metodik). En mycket hög exponeringsprevalens baserad enbart på trafik på statliga vägar beräknades för Burlövs kommun
(29%). Då samtlig vägtrafik inkluderades i en modell baserad på tätortsstorlek blev den skattade andelen exponerade mycket hög även för Malmö (27%). Antalet exponerade i orter med
mycket genomfartstrafik underskattades med den senare modellen.
Underlaget medgav inte beräkning av antalet exponerade över 55dB(A) ekvivalentnivå vid fasad för andra trafikslag (tåg, flyg). Uppskattningar för Malmö anger att cirka 3000 personer
där (1 %) är exponerade för sådana nivåer från tåg (Christer Karlsson, Miljöförvaltningen i
Malmö, personligt meddelande 2003-09-23). Det medgav inte för något trafikslag beräkning
av ekvivalentnivå vid fasad nattetid eller av maxnivåer och antal bullerhändelser. Vikten av
denna typ av underlag understryks av att så mycket som 109 000 personer (42%) 2001 skattats vara exponerade för LDEN –värden (som ger särskild tyngd åt buller nattetid och kvällstid) över 55 dB(A) vid bostadens fasad i Malmö (Christer Karlsson, Miljöförvaltningen i
Malmö, personligt meddelande 2003-09-23).
Tabell 10. Översikt över skattad exponering och rapporterad störning från vägtrafik, tåg och flyg i befolkningen
i Skåne år 2000.
Vägtrafik
Statliga vägar

Tåg

Flyg

Totalt

”Tätort”

Ekvivalentnivå (fasad)
>40 dB(A)
>55 dB(A)

552 000 (49%)*
?
518 000 (46%)* 25 000 (2%)* 826 000 (73%)*
49 000 (4%) 198 000 (18%)#
?
?
?
(2-29% i olika (11-27% i olika
kommuner)
kommuner)
Ganska/mycket störd
54 000 (5%)
22 000 (2%)
17 000 (2%)
79 000 (7%)
i bostaden&
(1-8% i olika
(0-11% i olika (0 -7% i olika (3-16% i olika
kommuner)
kommuner)
kommuner)
kommuner)
Vila/avkoppling ofta störd&
29 000 (3%)
Ofta stört insomnande&
26 000 (2%)
23 000 (2%)
Blir ofta väckt&
Ofta svårt höra vanligt samtal&
9 000 (1%)
* GIS-baserad modellering med utgångspunkt från Ingemansson: Kartläggning av bullerfria områden i Skåne
län. Malmö 2001-09-20.
# Modellen inkluderar även kommunala vägar och bygger på befolkningens fördelning avseende tätortsstorlek
(se vidare Ingemansson Technology AB. Uppskattning av antalet exponerade för vägtrafikbuller överstigande 55
dB(A). Naturvårdsverket. Redovisning från nationell miljöövervakning 2002)
&
Uppgifter hämtade från Folkhälsoenkät i Skåne 2000.

5.2 Samband mellan exponering och besvär
Omkring 200 000 personer (18%) i Skåne skattades vara exponerade för vägtrafikbuller över
55 dB(A) ekvivalentnivå. Motsvarande omkring 55 000 personer (5%) angav att de var
ganska mycket eller mycket störda av buller från vägtrafik i bostaden. Detta stämmer väl med
tumregeln om cirka 1/3 störda vid dessa nivåer.
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Det fanns inga starka samband mellan den skattade andelen som var exponerad för nivåer
över 55 dB(A) ekvivalentnivå från vägtrafik och andelen som upplevde att vägbullret var
ganska/mycket besvärande. Det är känt från tidigare studier att även om man överordnat ser
samband mellan exponeringsnivå och andel som är besvärade, så är exponeringens förklaringsgrad relativt liten (omkring 20%). Detta stämmer relativt väl med våra fynd (10%). Olika
ljudkällor kan samverka till upplevelsen, hur denna samverkan ser ut är dåligt känt.60 Vi har
här dessutom bara uppgifter om de olika trafikslagen. Vidare finns det individuella skillnader
i ljudkänslighet, attityden till bullerkällan har betydelse, liksom när på dygnet bullret forekommer. I detta fall tillkommer också att exponeringsklassificeringen är grovmaskig och relativt osäker.
Vad gäller sömnproblem sågs överlag en måttligt skattad riskökning i relation till skattad
ekvivalent 24-timmars ljudnivå över 55 dB(A), men med ett mycket brett konfidensintervall.
Data antyder att en eventuell effekt är starkare bland personer födda i utlandet även då justering gjorts för ålder, kön, aktuell sysselsättning. Detta kan vara ett slumpfynd. Alternativt kan
det vara så att det ger en kraftigare effekt då ytterligare en stressfaktor (buller ger fysiologiskt
en stressreaktion), tillförs en livssituation som innebär stora omställningar. Vad gäller sömnstörning hade ett mer relevant exponeringsnivå varit ekvivalentnivå nattetid, samt maximalnivå kombinerat med exempelvis antal bullerhändelser. Vi hade inte tillgång till sådana data.
Det är angeläget att det finns tillgång till det för miljömedicinsk övervakning med tanke på att
sömnstörning är en väletablerad effekt av omgivningsbuller och en av de viktigaste ur hälsosynpunkt.
Vi såg en tendens till samband mellan förekomsten av exponeringsnivåer över 55 dB(A) vid
bostaden och försämrad koncentrationsförmåga. Då analysen begränsades till personer som ej
förvärvsarbetar ökade den skattade risken till följd av bullerexponeringen och sambandet blev
statistiskt signifikant. Personer som ej förvärvsarbetar vistas större del av dygnet i bostaden.
Studerande skall dessutom ofta utföra krävande uppgifter där.
Det är väl känt att omgivningsbuller försämrar koncentrationsförmågan vid skolarbete och arbete med komplicerade arbetsuppgifter i kontorsmiljö. Vi har enbart skattat exponering i bostaden. Det är väsentligt att också försöka skaffa en bild av hur många som berörs av sådan
exponering i skolor och på arbetsplatser.
Vi observerade inget samband mellan skattad exponeringsförekomst för vägbuller och blodtrycksmedicinering. Mycket talar för att ett sådant samband finns för flygbuller. För andra
trafikslag är frågan om ett samband fortfarande olöst. Om ett sådant samband finns för vägtrafikbuller har det betydande konsekvenser för sjukdomsförekomsten i befolkningen.
Vi analyserade också samband mellan upplevelse av besvärande buller i bostaden och besvär
som sömnrubbning, koncentrationsstörning, respektive medicinering mot högt blodtryck. Vi
såg här samband mellan besvärande vägbuller och sömnstörning, samt en skattad riskökning
för koncentrationsstörning för alla tre trafikslagen, dock endast statistiskt säkerställt för vägbuller.
Dessa resultat kan tolkas på flera sätt. En person som redan har en sömnstörning eller koncentrationssvårigheter kan p.g.a. dessa uppleva buller vid en viss nivå som mer störande än en
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person som inte har sådana problem. Det finns emellertid också en känd skillnad i känslighet
för buller, där cirka var tredje person i befolkningen är särskilt bullerkänslig. I experimentella
studier ses starkare effekter hos dessa personer. Det är alltså tänkbart att de som rapporterar
besvärande buller i högre grad är känsliga personer och att sambanden därför blir starkare
med olika effekter än då exponeringsvärderingen grundas på en skattning som oselekterat inkluderar känsliga och mindre känsliga individer i samma omfattning. Det kan givetvis också
vara så att personens egen rapportering bättre avspeglar den ”sanna” ljudnivån än de ganska
grova modeller vi använt.
Frågorna om besvärande buller från olika källor var inte formulerade på samma sätt som i den
Nationella miljöhälsoenkäten 1999. Siffrorna är därför inte direkt jämförbara. Relationen
mellan hur många som angav besvärande buller från respektive trafikslag överensstämmer
dock tämligen väl i de båda enkäterna (Nationella miljöhälsoenkäten: Vägtrafik 9%, tåg 3%,
flyg 3%; Skåneenkäten: Vägtrafik 5%, tåg 2%, flyg 2%). Frågorna om aktivitetsstörning är
däremot likartat formulerade. Något högre andel rapporterade störd vila/avkoppling/sömn i
den nationella enkäten (3-4%) än i Skåneenkäten (2-3%), medan andelen som uppgav att
telefonsamtal eller vanligt samtal hindras var den samma (1%).
Vi kunde inte uppskatta antalet personer som exponerades över 55 dB(A) vid bostaden från
tåg och flygtrafik. Den högsta rapporteringen av besvärande tågbuller fanns i Burlövs
kommun.
Rapporteringen av besvärande flygbuller var högst i kommunerna kring Ängelholms flygplats
(Båstad, Ängelholm) och Ljungbyhed (Klippan). Närheten till Sturup kan ha betydelse för besvärsrapporteringen i Skurups och delar av Lunds kommun. För Lomma kan trafik till och
från Kastrup ha betydelse. Viktiga förändringar har inträffat i flygtrafiken i Skåne sedan år
2000 då enkäten besvarades. Flygflottiljerna i Ängelholm och Ljungbyhed har lagts ned. En
nyligen genomförd enkät inom Lunds kommun visar att rapporterade dagliga besvär av flygbuller ökade från 3% 1991 till 7% 2002. Ökningen var mest framträdande i Dalby, Södra
Sandby och östra delarna av Lunds tätort.61
Relationen mellan den andel av befolkningen som skattades vara exponerad för över 40 dBA
ekvivalentnivå och andelen som rapporterade att de var ganska eller mycket störda skilde sig
markant mellan flyget å ena sidan och tåg och vägtrafik å den andra. För de senare var
andelen störda väsentligt lägre än andelen exponerade, för flyget var de lika. Det kan finnas
flera förklaringar till detta. Vid samma ekvivalenta ljudnivå upplevs flygbuller som betydligt
mer störande än tåg- och vägtrafik. En metaanalys talar för att samma andel störda erhålles
vid 5-6 dB lägre ekvivalenta ljudnivå för flyg- än för vägtrafik, en av studierna talade för att
skillnaden kunde vara ännu större (8-15 dB).62 Vidare var underlaget för modellering av
flygbuller osäkrare än för de andra trafikslagen.63
De mest rapporterade aktivitetsstörningarna bland dem som var besvärade av buller var störd
vila/avkoppling och svårighet att höra radio/TV. Bland dem som besvärades av vägtrafik61
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buller var upplevelsen att det störde sömnen (insomning/väckning) också förhållandevis vanlig. Detta är i linje med att ett samband observerades mellan att i större utsträckning ha angivit
sömnbesvär i ett annat block av frågor om hälsotillståndet i allmänhet, då man också rapporterade besvärande buller från vägtrafik i bostaden.
Viss försiktighet i tolkningen av våra resultat är befogad. Vi har i analyserna justerat för
viktiga kända faktorer som kan påverka besvärsförekomst som t ex ålder och kön. Vi har dock
inte i denna kartläggning undersökt i vilken utsträckning andra faktorer, som t ex arbetsmässiga och sociala faktorer utöver den enkla justering vi gjort samvarierar med exponering för
trafikbuller vid bostaden.

5.3 Överväganden inför fortsatt kartläggningsarbete
Det är något förvånande att den statistiska styrkan i analyserna är så låg trots det stora antalet
enkätsvar. Den viktigaste förklaringen till detta är sannolikt att variationen i exponeringsprevalens är relativt låg (11 - 27%). Med en finare geografisk indelning av deltagarna i Folkhälsoenkät Skåne 2000 än kommuner, t ex vilken typ av tätort man bor i, samt om man tagit
hänsyn till andra faktorer än tätortstypen hade man fått en större spridning i exponeringsprevalenser och därmed bättre styrka. Detta kan kanske vara lärdomar inför framtida studier gärna data på gruppnivå men helst en finare gruppindelning och en förfinad modell för bestämning av exponeringsprevalensen.
Även andra typer av omgivningsbuller än trafikbuller är väsentligt att kartlägga. I Nationella
Miljöhälsoenkäten rapporterades besvärande sådant ljud från grannar lika ofta (9%) som besvärande vägbuller. Besvärande buller av båda typerna rapporterades oftare av boende i flerbostadshus än småhus.64
Kartläggningen har visat att underlaget för att i en hälsorelaterad miljöövervakning beskriva
befolkningens exponering för olika typer av trafikbuller i flera avseenden är bristfälligt. Detta
beskrivs mer detaljerat i en särskild rapport från GIS-centrum. Det föreliggande materialet
styrker den miljömedicinska betydelsen av en sådan mer detaljerad kartläggning och en övervakning så att tidstrender kan följas. Det är väsentligt också för att följa hur utvecklingen
överensstämmer med exempelvis de uppsatta miljömålen. Ökade krav på en sådan övervakning följer också av EU-direktivet om omgivningsbuller.
Även med de grova metoder vi använt står det klart att störande trafikbuller är ett utbrett
problem i befolkningen i Skåne. Vidare framträder betydande skillnader i belastning mellan
exempelvis olika kommuner, som motiverar riktade insatser.
Behovet av att i en modell samtidigt kunna skatta buller från statliga och kommunala vägar är
uppenbart då man jämför resultaten av de två modeller vi använt. Den bristande överensstämmelsen, samt bristerna i respektive modell, illustreras tydligt av resultaten för Malmö och
Burlöv. Då enbart trafik på statliga vägar är underlag för beräkning av exponeringsprevalens
hör Malmö till kommunerna med lägst andel exponerade, medan exponeringsprevalensen omvänt blir den högsta bland alla kommuner då beräkningarna grundas på en modell där all vägtrafik inkluderas baserad på tätortsstorlek. Å andra sidan innebär den senare modellen en
kraftig underskattning av problemet i en kommun som Burlöv med mycket genomfartstrafik,
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beräkningarna baserade enbart på trafik på statliga vägar gav här fler exponerade än den som
skulle inkludera både statliga och kommunala vägar baserat på tätortens storlek. Uppgifter om
bl a det kommunala vägnätet och trafikströmmar på detta finns nu insamlade vid GIS-centrum
i Lund, inom det av Naturvårdsverket finansierade sk SNAP-projektet. Dessa data har primärt
insamlats för modellering av olika luftföroreningar, men skulle till stor del kunna användas
även för bullermodellering, dock med viss modifiering och ev komplettering. Buller från
andra trafikslag bör också kunna läggas in.
Man bör även se över möjligheterna för en gemensam satsning mellan olika organisationer
och myndigheter för att finansiera en noggrannare modellering av buller i Skåne, som tar
hänsyn till topografi, markens hårdhet, bullerreducerande åtgärder m m. Önskvärt vore att en
sådan upprepades med vissa intervall för att följa utvecklingen över tid.
Övervakning av besvärsrapportering bör ske parallellt. En sådan övervakning kan ge uppslag
till var brister finns i modelleringen av exponering. Den kan vidare ge information om vilka
andra bullerkällor som är betydande orsaker till störning i befolkningen, samt en förståelse av
vilka andra faktorer som bidrar till att en given ljudnivå upplevs som besvärande och hur
exponering och besvärsupplevelse förhåller sig till olika hälsoproblem.
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Socialmedicinska enheten vid Universitetssjukhuset MAS, professor Per-Olof Östergren, som
ställt uppgifter från Folkhälsoenkät Skåne 2000 till vårt förfogande.
GIS-centrum, Lunds universitet, doktoranderna Lotten Jönsson och Emilie Stroh, som modellerat exponeringen trafikbuller med GIS-metodik.
Biblioteksassistent Gertrud Lennartsson, Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund, som
hjälpt oss att få fram den litteratur vi behövt för vårt arbete.

1

Universitetssjukhuset i Lund
Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Datum

2003-10-21
Dnr

Exponering för partiklar och NO2 i Skåne:
Omfattning och miljömedicinsk bedömning.

Hans Welinder, Anna Axmon, Susanna Gustafsson, Håkan Tinnerberg
Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund (HW, AA, HT)
GIS-centrum, Lunds universitet (SG)

Underlagsrapport till Länsstyrelsen i Skåne län inom projektet Monitorering av befolkningens exponeringsprofil för kemiska och fysikaliska riskfaktorer i den allmänna miljön (Naturvårdsverket. Regional miljöövervakning. Dnr 721-2728-02Mm).
Rapporten kan beställas från: Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 221
85 Lund. Den finns även i PDF-format på www.ymed.lu.se

2

Innehåll
1

SAMMANFATTNING....................................................................................................... 4

2

BAKGRUND ...................................................................................................................... 4
2.1

Hälsorelaterad miljöövervakning av luftföroreningar................................................ 5

2.2

Kvantifiering av hälsoeffekter av luftföroreningar .................................................... 5

2.3

Besvär......................................................................................................................... 6

2.4
Kvävedioxid (NO2) .................................................................................................... 6
2.4.1
Effekter............................................................................................................... 6
2.4.2
Kvantitativa riskberäkningar .............................................................................. 7
2.4.2.1 Korttidseffekter............................................................................................... 7
2.5
Respirabla partiklar (PM10)....................................................................................... 8
2.5.1
Effekter............................................................................................................... 8
2.5.1.1 Korttidseffekter............................................................................................... 8
2.5.1.2 Långtidseffekter.............................................................................................. 8
2.5.1.3 Effekt på livslängd.......................................................................................... 8
2.6

Miljökvalitetsnormer och miljömål............................................................................ 9

3

SYFTE................................................................................................................................. 9

4

UTFÖRANDE..................................................................................................................... 9
4.1

Exponeringsdata ......................................................................................................... 9

4.2
Kvantifiering av effekter .......................................................................................... 10
4.2.1
Besvär............................................................................................................... 10
4.2.2
Dödlighet.......................................................................................................... 10
4.2.3
Dödlighet i lungcancer ..................................................................................... 10
5

RESULTAT ...................................................................................................................... 11
5.1
Kvävedioxid ............................................................................................................. 11
5.1.1
Exponering ....................................................................................................... 11
5.1.2
Miljönormer och miljökvalitetsmål.................................................................. 11
5.1.3
Effekter............................................................................................................. 12
5.1.3.1 Besvär........................................................................................................... 12
5.1.3.2 Barn och astma............................................................................................. 12
5.1.3.3 Dödlighet...................................................................................................... 12
5.2
PM10 ........................................................................................................................ 13
5.2.1
Miljönormer och miljökvalitetsmål.................................................................. 13
5.2.2
Effekter............................................................................................................. 13

6

DISKUSSION ................................................................................................................... 13

7

REFERENSER.................................................................................................................. 15

8

APPENDIX 1 .................................................................................................................... 19

9

APPENDIX 2 .................................................................................................................... 20

3

Tabell 1. Skånes befolkning (antal; %) i olika intervall av medelexponeringen för
kvävedioxid (N02; µg/m3). Beräkningarna avser emissionsdata från 1997 och
befolkningsdata från 2001. ...................................................................................... 11
Tabell 2. Skånes befolkning (antal; %) i olika intervall av medelexponeringen för
kvävedioxid under vinterhalvåret (N02; µg/m3). Beräkningarna avser emissionsdata
från 1993/94............................................................................................................. 12
Tabell 3. Befolkning och antalet avlidna i olika åldersgrupper i Skåne 2001. ....................... 13
Tabell 4. Frekvens av exponering för partiklar (PM10) i Skånes befolkning i olika
exponeringsintervall (µg/m3). Exponeringarna avser förhållandena år 2001 och
befolkningsdata är hämtade från 2001..................................................................... 13

4

1 Sammanfattning
Under de senaste 10-15 åren har forskningen gett oss utökad och ny kunskap om hälsoeffekter
vid exponering för luftföroreningar. Effekterna är mycket påtagliga även vid dagens nivåer i
Skåne. Medan emissionen av luftföroreningar från industri och energiproduktion har minskats
inger utsläpp från den ökande bilismen och transportsektorn fortsatt oro. Samtidigt tillförs
Skåne fortsatt betydande tillskott av föroreningar från den europeiska kontinenten. Ett aktivt
arbete bedrivs därför för att reducera föroreningsnivåerna. En kontinuerlig övervakning av
exponeringsnivåer och effekter på befolkningen har därvid stor betydelse. I detta delavsnitt
beskrivs en metodik för övervakning av effekterna av luftföroreningar på befolkningen i
Skåne.
Exponeringen för kvävedioxid och partiklar i form av PM10 har uppskattats med hjälp av
spridningsmodellering av emissionsdata respektive data från fasta mätstationer. Exponeringen
för alla individer i Skåne har därefter beräknats med hjälp av fastighetskoordinater kopplade
till personnummer. Skattningar av exponeringens konsekvenser för hälsotillståndet har gjorts
med hjälp av samband mellan exponeringsnivåer och hälsoeffekter som framkommit i tidigare
studier.
Resultaten visar att en betydande andel av befolkningen är exponerad för nivåer som överstiger vad som är acceptabelt ur hälsosynpunkt. En reduktion av halterna med ca 30% skulle
medföra en minskning av antalet tidigarelagda dödsfall till följd av exponering för luftföroreningar med upp till 650 fall årligen vilket skulle medföra en förlängd medellivslängd med ca
3-4 månader. Dödligheten i lungcancer beräknas minska med 25 fall/år.
Den beskrivna metodiken ger överskådliga mått på luftföroreningssituationen i Skåne. Genom
fortlöpande uppföljning kan tidstrender i såväl befolkningens exponering som associerade
hälsoeffekter följas. En förutsättning är dock att en komplett emissionsdatabas skapas för
länet och att den fortlöpande uppdateras. Länsstyrelsen vore en lämplig administratör härav.

2 Bakgrund
Efterhand alltmer förfinade epidemiologiska metoder har påvisat oönskade effekter av luftföroreningar vid allt lägra halter. Detta gäller även svenska förhållanden (Medina et al. 2002,
APHEIS 2003). Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanfattat aktuell kunskap i form
av riktlinjer avseende exponeringen för olika luftföroreningar (WHO 2000). En uppdatering
avseende senaste kunskaper om hälsoeffekter av partiklar, ozon och kvävedioxid erhållna
efter 2000 finns redovisat i en rapport från en arbetsgrupp inom WHO (2003).
Exponering för luftföroreningar kan ge effekter på luftvägarna samt medföra ökad sjuklighet/
dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Effekterna på luftvägarna kan visa sig i form av
inflammatoriska förändringar, ökad bronkiell hyperreaktivitet, sänkt lungfunktion (FEV1 och
VC), ökade symtom från luftvägarna, bl.a. ökade problem med astma och kronisk bronkit
samt ökat behov av medicinering och besök hos läkare eller på sjukhus. Man skiljer på kortvariga effekter som uppstår akut då nivån på föroreningarna ökar och effekter av långvarig
exponering. Vid bedömning av risker vid exponering måste hänsyn tas till grupper som är särskilt känsliga, såsom barn, äldre människor och personer med astma eller andra luftvägssjukdomar vilka kan reagera mycket snabbt och känsligt på luftföroreningar (Pope CA 2000).
Cirka 8-10% av befolkningen har en luftvägssjukdom. Gruppen av personer med allergi eller
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disposition för att förvärva sådan är växande och omfattar idag ca 25% av befolkningen. Även
personer med hjärt-kärlsjukdom har visat sig vara en riskgrupp, då ökade luftföroreningshalter
är associerade med ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.
De främsta källorna till luftföroreningar är transporter och energiproduktion. Skåne är landets
mest utsatta del vad avser exponering för luftföroreningar. Länet är tättbefolkat och har en
ökande grad av urbanisering och förtätning. Här finns ett omfattande transportnät med tung
lastbilstrafik inklusive en mycket betydande genomfartstrafik av gods till och från Sverige.
Länet påverkas i hög grad även av närheten till kontinenten med dess luftföroreningar. För
halterna av partiklar, ozon och kvävedioxider har detta stor betydelse. Lokalt, framförallt i tätorter, är påverkan av lokal trafik, utsläpp från arbetsmaskiner samt utsläpp från småskalig
vedeldning betydande (Länsstyrelsen i Skåne län 2001 o 2003).
I denna rapport behandlas kväveoxider och partiklar då de är viktiga föroreningar som resultat
av utsläpp från energi- och transportsektorn.

2.1 Hälsorelaterad miljöövervakning av luftföroreningar
Kontinuerlig övervakning av utsläppsmängder av luftföroreningar och mätning av luftföroreningsnivåer är grundläggande för den hälsorelaterade miljöövervakningen då det idag saknas
riktigt bra hälsorelaterade effektmått specifika för luftföroreningar att studera. En ny metodik
är att använda geografiska informationssystem (GIS) som hjälpmedel vid exponeringsövervakning och riskbedömning.
Data över emissionen av luftföroreningar från olika utsläppskällor kan med hjälp av meteorologiska spridningsmodeller beskriva fördelningen av luftföroreningar i tid och rum. Om sådana data sammankopplas med befolkningsdata med hjälp av boendekoordinater kopplade till
personnummer kan viktiga verktyg erhållas för miljöövervakning. En beskrivning av metodiken ges i en särskild rapport från GIS-centrum vid Lunds universitet (2003). Med denna metodik kan exempelvis:
-

befolkningens exponering beskrivas med tidstrender
exponeringen i befolkningen jämföras med olika regler och rekommendationer avseende
luftkvalitet.
hälsokonsekvenserna för den totala befolkningen beskrivas utifrån kända samband mellan
exponeringsnivåer och olika effekter
samband mellan luftföroreningar och registrerad ohälsa utvärderas
särskilda riskgrupper identifieras

2.2 Kvantifiering av hälsoeffekter av luftföroreningar
Att luftföroreningar har allvarliga negativa effekter på hälsan har övertygande klarlagts
genom ett stort antal tidserieanalyser med överensstämmande resultat. En tidseriaanalys innebär t.ex. att man undersöker om det finns något samband mellan exponering för luftförorening
och dödsfall eller sjukhusinläggningar för olika dagar. Dessa studier påtalar emellertid enbart
korttidseffekter av luftföroreningar vilket sannolikt kraftigt underskattar den totala effekten.
För att få en god uppskattning av den totala effekten erfordras studier av stora grupper som
följs under lång tid. Sådan information kommer idag främst från studier i USA (Dockery et al.
1993, Pope et al. 1995).
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2.3 Besvär
Utsläpp av luftföroreningar drabbar oss inte enbart i form av tydlig sjukdom utan kan också
påverka i form av återkommande upplevelser av obehag eller lindrigt besvär till följd av försämrad luftkvalitet. Gränsen mellan “besvär” och sjukdomssymtom är dock diffus (Dalton
2003). Personer med en underliggande sjukdom i luftvägarna är känsligare än andra (Bascom
1996).
Prevalensen av besvär till följd av luftföroreningar i Sverige undersöktes 1999 i den nationella
miljöhälsoenkäten (NMHE 99; Miljöhälsorapport 2001). Besvär som efterfrågades var t.ex.
trötthet, huvudvärk, illamående, yrsel, irritation i ögonen och hosta. 47% av den vuxna befolkningen angav att man under tre månader före enkäten minst en gång i veckan haft något
av de efterfrågade besvären. 10% av befolkningen angav att de upplevde besvär minst en gång
per vecka av föroreningar i utomhusluften med trafikavgaser och vedeldning som vanliga
orsaker.
I denna rapport kommer vi främst att utvärdera långtidseffekter av luftföroreningar.

2.4 Kvävedioxid (NO2)
Vid förbränning av kvävehaltiga organiska föreningar bildas primärt kväveoxid (NO) som sedan i luften omvandlas till kvävedioxid (NO2). Befintliga bakgrundsnivåer av NO2 i Sverige
utgörs till mer än hälften av utifrån kommande föroreningar. Halterna av kvävedioxider minskar, således minskade de totala utsläppen av kväveoxider 1980-1998 med drygt 20% i Skåne
(Åkesson 2001). Minskning går dock relativt långsamt i tätortsmiljö. Effekten av katalytiska
avgasrenare kan här ha motverkats av ökad trafik och ökande användning av dieseldrivna
fordon. I stadsmiljö utgörs nämligen 70-80% av NO2 -halterna av emissioner från trafiken. I
svenska tätorter ligger halten av kvävedioxid i bakgrundsluft vanligen på 10-25 µg/m3 (Forsberg o Bylin 2001). Halten i starkt trafikerade områden ligger idag på 30-50 µg/m3. Vinterhalvårsmedelvärde i Sverige är ca 14 µg/m3.
2.4.1 Effekter
Kvävedioxid går vid inhalation djupt ner i lungorna och kan därvid orsaka inflammation och
försämrad lungfunktion. Den inflammatoriska effekten kan förstärkas genom upprepade exponeringar (Blomberg et al. 1999). Djurstudier tyder på att exponering för NO2 också kan ge
ökad mottaglighet för infektioner vilket också stöds av data i en del epidemiologiska undersökningar. Studier har även visat att kvävedioxid kan förstärka den allergiska reaktionen mot
naturligt förekommande allergen (Strand et al. 1994 o 1996, Svartengren et al. 2000). Personer med redan försämrad lungfunktion såsom astmatiker är en särskild riskgrupp. I en svensk
studie av 449 personer med astma observerades att under dagar med NO2 halter över 50
µg/m3 ökade dagliga symtom från 14 till 27% jämfört med dagar med halter under 10 µg/m3
(Forsberg et al. 1998).
Epidemiologiska studier av effekterna av NO2 har dock gett oklara och delvis motsägande
resultat. Signifikanta effekter har påvisats i studier av korttidseffekter där halterna av NO2
legat under 72 µg/m3 (medelvärde 31 µg/m3) under 24 timmar (Forsberg 1997). Det finns därjämte studier från utomhusexponeringar som pekar på en ökad risk för sjuklighet hos barn vid
exponeringsnivåer på 30 µg/m3 (Bascom et al. 1996). Epidemiologiska belägg för ett samband
mellan lång tids exponering för NO2 och lungfunktion hos barn har även rapporterats av
Gauderman et al. (2000). Flera studier finner på effekter på andningsvägarna till följd av
boende intill starkt trafikerade vägar (WHO 2000, Brauer et al. 2002). I ett par studier med
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medelhalter upp till 40 µg/m3 och en timmes medelvärden upp till 70 µg/m3 kunde emellertid
inget samband spåras mellan symtom och NO2 halter (Pershagen et al. 1984, Vedal et al.
1987). Ej heller så i PEACE-studien av samband mellan luftföroreningar och påverkan på astmatiska barn, som också genomfördes i Skåne (Nielsen et al. 1998, Roemer et al. 1998).
I en svensk studie (Forsberg et al. 1997) fick 8250 personer i åldern 16-70 som bodde i närheten av en mätstation på 55 olika orter i landet besvara frågor om sina upplevelser av luftens
kvalitet. Det visade sig att dagliga, eller nästan dagliga irritationsbesvär korrelerade väl med
medelvärdet av kvävedioxid under sex månader. Medelvärdet för NO2 i den undersökta gruppen var 19 µg/m3 och varierade mellan ca 9-32. En reduktion av NO2-halten med 1 µg/m3
motsvaras av reducerade symtom hos ca 0,6 personer av 100.
I ett intressant arbete som väckt stor uppmärksamhet påvisar en holländsk grupp tydliga
hälsoeffekter av ett långvarig boende intill starkt trafikerade vägar. En grupp på 4492 personer (55-69 år) följdes under åren 1986-1992. Noggranna exponeringsberäkningar gjordes för
personerna som tog hänsyn både till regionala och lokala bakgrundshalter samt en indikator
för närhet till trafikled. Under undersökningsperioden dog 489 av personerna. För dödsfall i
hjärt-lungsjukdom var den relativa risken för att bo nära en starkt trafikerad led (<100 m från
motorväg) 1,95 (95% konfidensintervall 1,09-3,52). Motsvarande RR för total dödlighet var
1,41. Justerat värde avseende total dödlighet vid en ökning av NO2- koncentrationen på 30
µg/m3 var 1,36.
Kvävedioxid har således i en lång rad olika studier påvisats ge effekter på luftvägarna. I epidemiologiska studier har effekter påvisats vid betydligt lägre halter än i experimentella
studier. NO2 är emellertid bara en av flera andra föroreningar som förekommer samtidigt i
luften och det finns en stark korrelation mellan dessa olika föreningar, särskilt partiklar och
NO2 då de härstammar från samma källor. Det är därför vanskligt att separera de specifika
effekterna av luftföroreningar som NO2, ozon och partiklar. Särskilt att särskilja partiklar och
NO2 är ett problem, då NO2 i luft omvandlas till partikulära nitrater. WHO (1995) konkluderar att för NO2 har inget klart exponerings-responssamband dokumenterats. Med
utgångspunkt från effekter uppmätta vid inomhusexponering för NO2 föreslås dock som
riktvärde ett årsmedelvärde på 40 µg/m3 baserat på att barn mellan 5 och 12 år reagerar med
en ökning av sjuklighet i nedre luftvägarna vid en ökning av NO2 halten i inomhusluft på 30
µg/m3 (WHO 1995). Värdet anger WHO självt bygga på osäkra beräkningar. I en nyligen
utförd uppdatering och bedömning av underlagen för kvävedioxid kvarstår bedömningen att
NO2 i sig självt har en begränsad effekt som är svår att särskilja från effekter av andra samvarierande ämnen (WHO Working group 2003). Största värdet med bestämning av NO2 är att
ämnet är en god indikator på luftföroreningar från förbränning av organiskt material. Det är
enkelt att mäta och det finns bra spridningsmodeller.
2.4.2 Kvantitativa riskberäkningar
2.4.2.1 Korttidseffekter
I WHO:s beräkningsprogram för hälsokonsekvenser av luftföroreningar, AirQ, antas dagligt
antal dödsfall öka med 0,3% per 10 µg/m3 ökning av dygnsmedelvärdet av NO2 (Alenius
2001). Beräkningarna grundar sig bl.a. på studier av Touloumi et al. (1997). Risken för sjukhusinläggning för luftvägsbesvär ökar med 0,4-0,5% vid ett ökat dygnsmedelvärde av
kvävedioxid på 10 µg/m3 (Forsberg och Bylin 2001). Motsvarande värde i AirQ är 0,20-0,58.
Det senare värdet avser stadsbefolkning med en genomsnittlig exponering på 45-55 µg/m3.
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2.5 Respirabla partiklar (PM10)
Partiklar kan mätas på olika sätt men registreras idag främst i form av partiklar med en aerodynamisk diameter < 10 µm innebärande att provtagningsmetoden har en avskiljningsgrad av
50% för partiklar med 10 µm i diameter (PM10). Det är emellertid fortfarande oklart vilka
partiklar som har störst negativ effekt för hälsan med avseende på fysikaliska och kemiska
egenskaper. Sannolikt är partikelfraktionen med en aerodynamisk diameter < 2,5 µm (PM2,5)
bättre relaterad till sjuklighet jämfört med PM10. I nuläget verkar därtill mycket intresse fokuseras på de s.k. ultrafina partiklarna med en diameter <100 nm. PM10 anses således numera
vara ett alltför grovt mått för att mäta partiklar associerade med hälsoeffekter. Det har emellertid fortfarande stor vikt vid utarbetande av olika kvalitetsnormer då mycket av senare års
partikelmätningar är utförd i denna enhet. Inom EU pågår ett arbete med att ta fram ett underlag för kvalitetsmål avseende PM2,5 som beräknas vara klart 2003.
Den storskaliga spridningen av partiklar är påtaglig. I Sverige utgörs på landsbygden ca 50%
av de partikulära föroreningarna av partiklar som transporterats över stora avstånd. Mätningar
i Lund/Malmöområdet visar på årsmedelvärde på 20-30 µg/m3 i miljö med begränsad trafik.
Motortrafik och vedeldning är viktiga lokala orsaker till partikulära luftföroreningar. I gatunivån kan en betydande del av partiklarna härröra från dieselavgaser. Halten av PM10 har
under senare år inte minskat i samma utsträckning som halterna för en del andra ämnen.
Orsaken kan vara tillförseln från den europeiska kontinenten.
2.5.1 Effekter
2.5.1.1 Korttidseffekter
Akuta effekter vid exponering för partiklar i utomhusluft karakteriseras av reducerad lungfunktion samt ett ökat antal symtom från luftvägarna. Påverkan leder till ökat antal vårdbesök,
ökat behov av medicinering, ökat antal sjukhusinläggningar samt ett ökat antal dödsfall till
följd av hjärt-kärlsjukdom. En skattning av effekterna utvärderade i stora europeiska
(APHEA2) och amerikanska undersökningar (NMMAPS) visar en ökning av antalet sjukhusinskrivningar med ca 1-1,5% vid en ökning av PM10 halterna på 10 µg/m3, medan motsvarande effekt på dödlighet är 0,5-0,6% (WHO Working Group 2003).
2.5.1.2 Långtidseffekter
Kronisk exponering för partiklar leder till ökad dödlighet i hjärt-lungsjukdomar och lungcancer. Någon nedre tröskel för denna effekt har inte påvisats. Två amerikanska studier har utvärderat långtidseffekter av partiklar på dödlighet (Dockerey et al. 1993, Pope et al. 1995). En
uppföljning av den senare studien gjordes 2002 (Pope et al.). Kuntzli et al. (2000) beräknade
utifrån deras data att effekten på den totala dödligheten för en befolkning >30 år var en relativ
risk på 1,043 vid en ökning av PM10 halten på 10 µg/m3.
I en översikt av Katsouyanni och Pershagen (1997) omfattande åtskilliga studier beräknades,
att exponering för luftföroreningar kan innebära en relativ risk för lungcancer på upp till 1,5.
Huvuddelen av denna ökning tillskrivs inandning av respirabla partiklar. Beräkningarna är
baserade på skillnader i dödlighet hos befolkningar i storstadsområden jämfört med mindre
samhällen. Det är oklart hur detta skall översättas till skånska förhållanden.
2.5.1.3 Effekt på livslängd
Om ett ökat antal dödsfall inträffar till följd av att ett antal mycket sjuka personer får sitt liv
avkortat med några dagar får detta enbart en marginell betydelse på den förväntade livslängden för befolkningen. De riskökningar vi sett i kombination med dagens exponeringsnivåer ger
emellertid en tydlig effekt på medellivslängden. Brunekreef (1997) räknade ut om PM10 min-
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skade med 15 µg/m i Holland så skulle medellivslängden öka med 1,1 år – en högst påtaglig
effekt. I en nyligen gjord beräkning uppskattas att i Österrike, Frankrike och Schweiz med en
sammanlagd befolkning på 75 miljoner inträffar årligen 40 000 dödsfall på grund av
exponering för partiklar. Omräknat till påverkan på medellivslängd motsvaras detta av att
medellivslängden reduceras med ca 6 månader vid en ökning av PM10 halten på 10 µg/m3
(Kuntzli et al. 2000).
I en svensk studie konstaterade Bellander och medarbetare (1999) att skillnaden i partikelhalter mellan Stockholms stad och det omgivande Stockholms län motsvarade en påverkan på
medellivslängden med ca 2 månader.

2.6 Miljökvalitetsnormer och miljömål
Det finns olika typer av normer och mål som redovisar vilka krav och riktlinjer som verkar
styrande och pådrivande i arbetet för bättre luftkvalitet. Vi har således enligt förordningen
2001:527 om miljökvalitetsnormer för utomhusluft fastställt bindande bestämmelser som är
anpassade till EU:s direktiv avseende luftföroreningar. Riksdagen har också fastställt olika
generationsmål och delmål som anvisningar för arbetet på ett uthålligt samhälle.
För NO2 gäller som miljökvalitetsnorm att årsmedelvärdet i bakgrundsluft efter 31.12.2005 ej
skall överstiga 40 µg/m3 och som delmål för luftkvalitet att 20 µg/m3 som årsmedelvärde i
huvudsak skall vara uppnått 2010.
För partiklar i form av PM10 gäller som miljökvalitetsnorm 40 µg/m3 från den 31.12.2004
Halterna 20 µg/m3 som årsmedelvärde och 100 µg/m3 som timmedelvärde för kvävedioxid
skall i huvudsak vara uppnådda 2010.
Generationsmål för luftkvalitet: År 2020 överskrider halten inandningsbara partiklar PM10
inte 30 µg/m3 som dygnsmedelvärde och 15 µg/m3 som årsmedelvärde.

3 Syfte
Syftet med rapporten är att med hjälp av emissionsdata och spridningsmodellering (NO2) eller
mätdata (PM10) beräkna exponeringen för respektive ämne för befolkningen i Skåne län. Med
hjälp av olika samband mellan exponering och effekter uppskattas konsekvenserna för befolkningens hälsa. Beräkningarna skall kunna utgöra en modell för regelbundna uppdateringar
under kommande år som ett led i ett program för hälsorelaterad miljöövervakning.

4 Utförande
4.1 Exponeringsdata
Metodiken för exponeringsberäkningarna finns redovisade i en parallell rapport från GIScentrum vid Lunds universitet (2003).
Underlag för spridningsberäkningarna avseende NO2-halterna i hela Skåne län kommer från
den regionala emissionsdatabasen EMIR som förvaltas av länsstyrelsen i Skåne. Den meteorologiska spridningsmodelleringen utfördes av SMHI för Skånes luftvårdsförbund med
SMHI:s MATCH-modell. Värdena kompletterades med uppgifter om långväga transporter
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från Skånes omgivning och korrigerades för anpassning till mätresultat. Modellen ger medelexponeringen över rutnät om 5km x 5km. För Malmö kommun gjordes en särskild spridningsberäkning med programmet Airviro (SMHI) på miljöförvaltningen i Malmö kommun baserad
på kommunens emissionsdatabas. Denna beräkning ger medelexponeringen över rutnät om
0,5 km x 0,5 km.
PM10-halterna beräknades med hjälp av interpolerade värden från 9 olika mätstationer i
Skåne.
Befolkningens exponering beräknades genom överlagring av data från befolkningsregistret
2001. De beräknade årsmedelhalterna per person grupperades efter kön, åldersgrupp och olika
haltklasser.

4.2 Kvantifiering av effekter
4.2.1 Besvär
Beräkningar av irritationsbesvär till följd av exponering för särskilt bilavgaser, uttryckt som
exponering för NO2, har uppskattats med hjälp av data från den ovan redovisade studien av
Forsberg et al. 1997. Vid beräkningarna har reduktionen av besvär vid en minskning av NO2halterna uppskattats till 0,6/100 personer per µg/m3 minskad halt. I ett arbete från 2003 räknar
Forsberg med ett värde på 0,43/µg/m3 luft och 100 personer.
4.2.2 Dödlighet
Vi har beräknat långtidseffekter av luftföroreningar med hjälp av kvantitativa riskskattningar
från andra studier. I litteraturen uttrycks riskuppskattningar i allmänhet i form av ökad risk för
effekt vid en ökad halt av luftförorening – ofta i form av relativ risk (RR) vid en ökning av
halten med 10 µg/m3. RR uttrycker en kvot av två absoluta riskmått. I detta fall risken för att
bli sjuk vid en lufthalt jämfört med risken vid en annan halt. Om vi således känner antalet
dödsfall per år (Po) i en population vid en viss lufthalt blir antalet tillkommande fall F vid en
ökad lufthalt
F = (RR-1) x Po
På motsvarande sätt kan man beräkna vilka vinster i hälsa som uppnås vid minskande halter
genom att beräkna 1/RR.
För beräkning av effekter på dödlighet då vi har NO2 som exponeringsmått, har vi hämtat data
från beräkningar av Hoek et al. (2002) som säger att RR för dödlighet är 1,012 per µg/m3
ökning av NO2-halten.
För dödlighet vid exponering för PM10 har vi använt det värde på RR (1,043; 1.026-1,061)
vid en ökning av PM10-halten med 10 µg/m3 som Kuntzli et al (2000) extraherade från de
amerikanska studierna “the Harvard Six Cities study” (Dockerey et al. 1993) och “the American Cancer Society study” (Pope et al. 1995) och som även använts i APHEIS-projektet.
Risken blir något lägre om man utgår enbart från den största amerikanska studien (Pope et al.
2002).
4.2.3 Dödlighet i lungcancer
I uppföljningen av ”the American Cancer Society Study” har den relativa risken för dödlighet
i lungcancer beräknats till 1,14 (1,04-1,23) vid en ökning av PM2,5-halten med 10 µg/m3. Om
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man antar att PM2,5 utgör 60% av PM10 motsvaras detta av en RR på 1,084 (1,024-1,14) vid
en ökning av PM10 halten med 10 µg/m3.
Beräkningarna av effekterna på dödlighet och medellivslängd har gjorts huvudsakligen avseende totala antalet dödsfall och inte för mer orsaksspecifika dödsfall i form av dödlighet i
hjärt-lungsjukdom. Orsaken är att data avseende totala antalet dödsfall i de internationella
studierna anses vara mer tillförlitligt registrerade än de orsaksspecifika dödsfallen. Metodik
för beräkning av effekter på livslängd utgående från livstidstabeller finns beskrivet i en WHOrapport (2000).
Exempel på metodiken och på våra beräkningar finns redovisade i Appendix.

5 Resultat
5.1 Kvävedioxid
5.1.1 Exponering
Nedan redovisade exponeringsnivåer är resultatet av de överlagringar som gjorts på befolkningen av modellerade exponeringsnivåer. Årsmedelexponeringen för kvävedioxid för befolkningen i Skåne är enligt modellen 14 µg/m3. Den varierar dock inom olika koncentrationsintervall upp till 35 µg/m3 (Tabell 1).
Tabell 1. Skånes befolkning (antal; %) i olika intervall av medelexponeringen för kvävedioxid (N02; µg/m3).
Beräkningarna avser emissionsdata från 1997 och befolkningsdata från 2001.
NO2
0-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35

Antal
429480
218709
318475
119374
44071
4070

Relativ
Andel
38%
19%
28%
11%
4%
0,4%

Barn
0-4 år
21199
12359
15648
6484
2095
152

Relativ
andel
36%
21
27%
11%
3,6%
0,3%

Malmö
kommun
150
18970
22001
91192
116790
12933

Relativ
andel
0,05%
7%
8%
35%
45%
5%

De särskilda beräkningar som är gjorda för Malmö kommun med en annan beräkningsmodell
(Airviro) visar som förväntat högre halter jämfört med länet i sin helhet (medelvärde 23,9
µg/m3). Motsvarande beräkningar för Malmö med MATCH-modellen ger ett medelvärde på
18,6 µg/m3. Orsakerna till denna skillnad mellan modellerna diskuteras nedan. I Malmö bor
50% av befolkningen i områden där NO2 halterna är 25 µg/m3 eller högre enligt Airviro-modellen. MATCH-modellen ger för hela länet ett värde på 5%.
I en rapport från Lithman et al. (1995) redovisas motsvarande beräkningar (MATCH-modellen) av medelvärdet av NO2 för vinterhalvåret 1993/94 (Tabell 2). Dessa beräkningar tyder på
att det har skett en reduktion av de högsta halterna mellan 1993 och 1997. Medan medelvärdet
för samtliga 12 städer i Skåne var 25 µg/m3, låg värdet för Malmö på 40 µg/m3.
5.1.2 Miljönormer och miljökvalitetsmål
Modellen beräknar inte några medelhalter över 35 µg/m3 vilket betyder att få personer skulle
ha överskridit den fastställda miljökvalitetsnormen som säger att halten av NO2 får som årsmedelvärde ej överskrida 40 µg/m3 efter den 31.12.2005. Som delmål för miljökvalitet har angivits att 20 µg/m3 som årsmedelvärde i huvudsak skall ha uppnåtts 2010. Om vi idag har
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samma halter som 1997 innebär det att 167 000 människor överskrider detta mål. Enligt
Airviros beräkningar skulle enbart i Malmö 221 000 personer ligga över detta mål 1997. Det
behövs sannolikt omfattande åtgärder för att uppnå målet till 2010 för de som bor och vistas i
de mest trafikerade miljöerna.
Tabell 2. Skånes befolkning (antal; %) i olika intervall av medelexponeringen för kvävedioxid under
vinterhalvåret (N02; µg/m3). Beräkningarna avser emissionsdata från 1993/94.
NO2
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

Antal
442 900
348 400
55 300
83 600
68 200
52 600
2 800

Relativ
andel
40,7%
35,2%
5,1%
7,7%
6,3%
4,8%
0,3%

5.1.3 Effekter
5.1.3.1 Besvär
De av Forsberg et al. (1997) utförda undersökningarna på effekten av NO2 på befolkningens
upplevelser av irritationsbesvär från ögon och luftvägar innefattade enbart personer mellan 16
till 70 år. Under år 2001 fanns det 115700 personer i Skåne i den aktuella åldern med en exponering över 20 µg NO2/m3 luft. Om halten NO2 för denna grupp reduceras med 5 µg /m3 så
skulle antalet personer som har regelbundna besvär till följd av exponering för bilavgaser
minskas med ca 2500 personer. Antalet personer med uttalad astma eller astmaliknande
besvär av de 115 700 personerna uppskattas vara ca 8000 personer baserat på en astmaprevalens i befolkningen på 7%. Ett stort antal av dessa astmatiska personer skulle sannolikt
få sina besvär lindrade vid en reduktion av luftföroreningarna till delmålet för luftkvalitet
2010.
5.1.3.2 Barn och astma
Av tabellerna 1 och 4 framgår att barn i åldern 0-4 år bor i samma luftföroreningsmiljö som
befolkningen i sin helhet. Det finns många undersökningar som tyder på att barn som växer
upp i starkt trafikerade miljöer har mer besvär från luftvägarna. Vi har inte gjort något försök
att kvantifiera sådana effekter i detta arbete. I en undersökning 1994 (Lithman et a. 1995)
skickades emellertid ett frågeformulär över miljörelaterade besvär till barn i 12 skånska
städer. Svaren kopplades till GIS-baserade exponeringsberäkningar av modellerade data.
Astma tenderade till att vara vanligare hos barn som bodde i högexponerade områden men
sambandet var ej statistiskt signifikant. Det finns idag goda möjligheter att utveckla och förfina denna metodik.
5.1.3.3 Dödlighet
Enligt Hoek et al. ökar den totala dödligheten med 0,012 % för varje ökning av årsmedelvärdet för NO2 med 1 µg/m3, där NO2 får representera luftföroreningar till följd av trafik.
Dessa beräkningar är gjorda för personer >55 år. I Skåne bodde under 2001 340 347 personer
55 år eller äldre (31.12.2001). Av dessa avled under året 11 448. En reduktion av årsmedelvärdet för NO2 med 5 µg/m3 skulle då medföra en årlig minskning av antalet tidigarelagda
dödsfall med ca 650 fall.
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Tabell 3. Befolkning och antalet avlidna i olika åldersgrupper i Skåne 2001.
Befolkning
Döda

Alla
1 136 571
12 146

30725 447
12 032

55340
11 448

5.2 PM10
Medelexponeringen för PM10 har skattats till 21,5 µg/m3 med hjälp av data från olika mätstationer. Exponeringens fördelning på olika haltintervall framgår av Tabell 4. Det är intressant
att 87% av befolkningen ligger i ett relativt snävt exponeringsintervall på 18-24 µg/m3. Det
avspeglar den stora betydelsen av den regionala spridningen av partiklar från den europeiska
kontinenten.
Tabell 4. Frekvens av exponering för partiklar (PM10) i Skånes befolkning i olika exponeringsintervall (µg/m3).
Exponeringarna avser förhållandena år 2001 och befolkningsdata är hämtade från 2001.
PM10
16-18
18-20
20-22
22-24
>24

Antal
45 249
244 241
343 521
406 011
100 269

Relativ
Andel
4%
21%
30%
36%
9%

Barn
0-4 år
2019
12245
18219
21228
4474

Relativ
andel
3,5%
21%
31%
36%
8%

5.2.1 Miljönormer och miljökvalitetsmål
Enligt beräkningarna ligger ytterst få personer över miljökvalitetsnormen på 40 µg/m3, medan
nästan samtliga ligger över det av Institutet för miljömedicin rekommenderade värdet på
15µg/m3.
5.2.2 Effekter
Det erhållna medelvärdet av PM10 ligger på 21,5 µg/m3. Det skulle därför behöva reduceras
med 6,5 µg/m3 för att komma ner till det rekommenderade målet på 15 µg/m3. Kan detta
genomföras skulle man spara 328 (95% konfidensintervall 216-461) årliga fall av för tidig
död beräknat på befolkningssiffran för 2002.
Under 2000 dog 477 personer i Skåne i lungcancer varav 461 efter 30 års ålder. Detta skulle
innebära att antalet fall skulle reduceras med 25/år om exponeringen för PM10 reduceras till
15 µg/m3 som årsmedelvärde och om vi använder riskskattningen enligt Pope et al. (2002).
Med en reduktion av exponeringen till 15 µg/m skulle medellivslängden för befolkningen
förlängas med 0,3 (0,2-0,4) år.

6 Diskussion
Resultaten som presenteras i denna rapport demonstrerar de ökade insikter vi erhållit om luftföroreningarnas skadliga effekter under de senaste 10 åren. Tillfredsställelsen över de starkt
minskande halterna av föroreningar från energiproduktion och bostadsuppvärmning har förbytts i nya insikter om verkningarna av trafikens avgaser samt betydelsen av den storskaliga
spridningen av luftföroreningar. I arbetet “Luftföroreningar i tätorter - problem och miljömål”
(Naturvårdsverket 1990) konstaterade Carl-Elis Boström sammanfattningsvis att “det idag
saknas epidemiologiska studier som belyser sambandet mellan inandningsbara partiklar och
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hälsoeffekter”. Efter ett antal senare tillkomna rapporter har vi idag möjlighet att kvantifiera
dessa effekter.
Vår kunskap idag om halten av luftföroreningar i vår omgivning bygger huvudsakligen på
data från fasta mätstationer. Antalet mätstationer har emellertid varit begränsat och de har placerats på hög höjd och främst registrerat bakgrundsnivåer. Vi beräkningarna av PM10-halterna har vi utnyttjat tillgängliga data från mätstationer i Skåne. Under senare år har uppmätta
värden på luftföroreningar kunnat kompletteras med data från meteorologiska spridningsmodeller. Dessa beräkningar kan emellertid inte bli bättre än vad den underliggande emissionsdatabasen medger. För Skåne finns en databas på länsstyrelsen som upprättades 1997
och som sedan inte blivit uppdaterad. I Malmö kommun administreras en egen databas. De
modellberäkningar som gjorts för länet respektive Malmö kommun ger resultat som har en
dålig överensstämmelse. Det kan delvis förklaras av skillnaden i kvalitet på emissionsdata,
men den främsta orsaken är sannolikt att beräkningarna för specifikt Malmö är betydligt mer
detaljerade i ett förfinat rutnät medan modellen för hela Skåne ”smetar” ut halterna över större
områden. Genomsnittsexponeringen underskattas och därmed effekten, om det är så att befolkningen är tätare där exponeringen är som högst. I motsatts till vad som gäller för
kvävedioxid är emissionsdata och spridningsmodeller för partiklar inte tillgängliga för denna
studie. Beräkningarna av dessa halter har därför gjorts med utgångspunkt från data från tillgängliga mätstationer. Att studera halterna av luftföroreningar med hjälp av spridningsmodeller har emellertid den stora fördelen att man kan simulera olika scenarier och ta hänsyn till
t.ex. olika trafikflöden och rörelsemönster för befolkningen. Det är dock viktigt att man utvärderar resultaten med faktiska mätvärden. Genom finansiering från Naturvårdsverket (SNAPprogrammet) har nu en emissionsdatabas även för partiklar kunnat upprättas för Skåne.
För beräkning av långsiktiga hälsoeffekter av luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar i
form av PM10 har påverkan på dödlighet använts som effektmått. Luftföroreningarna medför
många andra negativa effekter i form av ökad sjuklighet och behov av läkar- och sjukhusvård
ledande till en reducerad livskvalitet, men vi saknar idag kvantitativa mått för att beräkna
dessa. Våra beräkningar visar på mycket påtagliga effekter som avspeglas som tidigarelagd
död med klart mätbar inverkan på vår livslängd. Det finns naturligtvis en stor osäkerhet i
dessa beräkningar. Osäkerheten finns i såväl exponeringsdata som i de kvantitativa effektmått
som används. Man känner till många andra faktorer som påverkar livslängden, bl.a. vet man
att inte minst rökvanor men också inverkan av olika socioekonomiska faktorer är
betydelsefulla. Därför har man i de olika bakomliggande studierna försökt korrigera för
sådana faktorer. Hur väl detta lyckats vet vi inte ännu. Det kan också vara ett problem att
dödlighetsberäkningarna, i brist på andra data, är baserade på data från studier i USA där
levnadsförhållanden och livsstil kan vara annorlunda än i Europa och Sverige. Då data över
korttidseffekten av luftföroreningar är lika för USA och Europa är emellertid sannolikt även
långtidseffekterna desamma.
Beräkningarna av exponeringsdata i denna rapport har enbart gjorts avseende årsmedelvärden
och kan inte direkt jämföras med de av Lithman och medarbetare tidigare redovisade värden
för vinterhalvåret. Då en förnyad beräkning gjorts av exponeringsnivån med hjälp av en
uppdaterad emissionsdatabas för åren 2001-2002 kan en tidserie för åren 1993-2002
analyseras. Arbetet härpå pågår inom SNAP-programmet.
Vi utsätts för en blandning av olika luftföroreningar och det kan vara mycket svårt att separera
de specifika effekterna av de olika ämnena. Inte minst gäller detta PM10 och NO2 som har en
stor samvariation. De effekter som erhålles vid beräkningarna med PM10 respektive NO2 kan
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således inte adderas utan avspeglar samma effekter. Kvävedioxid i sig har efterhand givits en
reducerad vikt som orsak till hälsopåverkan. Det är emellertid ett viktigt index för emissionen
av luftföroreningar från transportsektorn och energiproduktion. I beräkningarna av påverkan
på dödlighet ser vi en större effekt av NO2 än av PM10. Detta skulle kunna förklaras av att de
effektmått vi använt för respektive ämne har tillkommit med olika metodik. Det är emellertid
även sannolikt att NO2 på ett bättre sätt än PM10 avspeglar exponeringen för bilavgaser och
därmed effekten av dessa.
Den betydande påverkan av luftföroreningar på vår hälsa som exemplifieras i denna rapport
har inte fått något betydande genomslag i det allmänna medvetandet och i synen på
luftföroreningar och trafikfrågor i samhällsplaneringen. De verktyg som vi här redovisar kan
få en god användbarhet i planeringsfrågor. T.ex. arbetet på “Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2004-2015” skulle ha kunnat kompletteras med konsekvensbeskrivningar
avseende hälsoeffekter med olika trafiklösningar med GIS-metodik. Verktygen är emellertid
relativt nya, inte helt lättillgängliga och skulle behöva vidareutvecklas. De innehåller dock en
stor potential som bör beaktas i det fortsatta planeringsarbetet i regionen. En möjlig handlingslinje är att länsstyrelsen, i samarbete med kommunerna, tar ansvaret för en kontinuerlig
uppdatering av en emissionsdatabas.
Denna rapport är i vissa avseenden en fortsättning på det arbete som tidigare initierats inom
dåvarande Malmöhus läns landsting (Lithman et al. 1993 o 1995). En intressant vidareutveckling är att använda de GIS-baserade exponeringsuppgifterna på hela befolkningen för epidemiologiska studier av samband mellan exponering och hälsa med utnyttjande av sjukvårdens
register. För detta erfordras ett nära samarbete med Region Skåne.
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8 Appendix 1
Beräkningsexempel på luftföroreningars effekt på den totala dödligheten.
Hur många liv sparas årligen om man minskar medelexponeringen av PM10 från 21,5 till 15
µg/m3?
Befolkningen >30 år är 725447
Antalet årliga dödsfall är 12000
Relativ risk för dödlighet vid en ökning av halten PM10 med 10 µg/m3 är 1,043 (1,0261,065).
Vid en ökning av halten av PM10 med 6,5 µg/m3 blir RR = 1,028 (1,017-1,040)
(1,028 = 1+0,043x6,5/10)
Vid en reduktion av PM10 halterna på 6,5 µg/m3 kommer dödligheten att reduceras med en
faktor
1:1,028 = 0,9728
Den årliga dödligheten kommer då att reduceras med
12000 – (0,9728 x 12000) = 326 fall.
Det finns en osäkerhet i beräkningen men antalet fall faller sannolikt inom intervallet 200 –
461 fall. Skattningen bygger på att effekten på relativa risken är lineär när exponeringen
förändras.

20

9 Appendix 2
Exempel på en reducerad livstidstabell med demonstration av effekten av en reducerad
exponering för PM10 på dödlighet och förväntad livslängd på Skånes befolkning under 2002.
Den årliga medelexponeringen av PM10 har minskats från 21,5 till 15 µg/m3.
Ålder
0
1
2
3
4
5
.
30
.
60
61
62
63
64
65
.
75
76
77
78
79
80
.
99
100+

n(x)
12178
11753
11799
11572
11695
11914

d1(x)
27
5
4
2
2
0

q(x)
0,0022
0,0004
0,0003
0,0002
0,0002
0,0000

l(x)
1000,0
997,8
997,4
997,0
996,8
996,7

e1(x)
80,0
79,2
78,3
77,3
76,3
75,3

d2(x)
27
5
4
2
2
0

e2(x)
80,3
79,5
78,5
77,5
76,5
75,6

15368

6

0,0004

989,4

50,7

6

51,0

14269
12502
12024
11752
11465
10940

92
114
100
96
121
136

0,0064
0,0091
0,0083
0,0082
0,0106
0,0124

929,0
923,0
914,6
907,0
899,6
890,1

22,7
21,8
21,0
20,2
19,4
18,6

89
111
97
93
118
132

22,9
22,0
21,2
20,4
19,6
18,8

8828
8579
8523
8190
7934
7674

274
280
310
304
378
433

0,0310
0,0326
0,0364
0,0371
0,0476
0,0564

738,1
715,2
691,8
666,7
641,9
611,3

11,2
10,6
9,9
9,3
8,6
8,0

267
272
302
296
368
421

11,4
10,7
10,1
9,4
8,7
8,1

132
155

48
92

0,3636
0,5935

4,7
3,0

1,1
1,5

47
89

1,1
1,5

d1 (x) och d2 (x) = antalet dödsfall
q(x) = risk att dö
l(x) = antalet överlevande (standardiserat)
e1 (x) och e2 (x) = förväntad återstående livslängd
där d1 och e1 är beräknat från den risk man utgår ifrån och d2 och e2 är beräknat för
reduktion i risk till följd av reducerad exponering.
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1 Sammanfattning
En kartläggning av exponering för bostadsradon i Skåne och en miljömedicinsk bedömning
av dess effekter har genomförts. Som underlag har använts en kartering av markradonpotential från Sveriges geologiska undersökningar (SGU) med beräkningar av befolkningens fördelning baserad på GIS-metodik, uppgifter om bostadsbeståndet, uppgifter om bostadsradonmätningar från Radonutredningens enkät till landets kommuner år 2000, och uppgifter om kvinnors rökvanor från Medicinska födelseregistret. Uppgifter om boende och rökvanor har också
hämtats från Folkhälsoenkät Skåne 2000.
Var tolfte person i Skåne (ca 100 000) beräknas vara bosatt i områden med potentiellt hög
markradonpotential, och ca 2000 personer beräknas bo på mark med hög radonpotential. De
är således bosatta i områden där bostäder med markkontakt kan ha en ökad risk för förhöjda
bostadsradonhalter om bostadens konstruktion är olämplig. Skillnaderna mellan Skånes kommuner är betydande; i landsortskommuner som Sjöbo, Tomelilla, Örkelljunga och Kävlinge
skattas varannan invånare bo på sådan mark, medan andelen i de stora städerna är några få
procent. Karteringen av markradonpotential har dock en viss osäkerhet, och därmed också
skattningen för befolkningen.
För riskbedömningar avseende radonorsakad lungcancer fordras kunskap om bostadsradonhalter. Bostadsradonläget är svårbedömt, eftersom sammanställningar av radonmätningar saknas från alltför många kommuner. Enligt kommunernas rapportering till Radonutredningen år
2000 är andelen mätta bostäder låg i många kommuner, särskilt anmärkningsvärt även i flera
av de kommuner där en betydande del av befolkningen är bosatt på områden med potentiellt
hög markradonpotential. I dessa kommuner bor också de flesta (åtta av tio vuxna) i småhus,
dvs marknära.
En förutsättning för att det konkretiserade miljömålet - inga bostäder ska ha radonhalter överstigande 200 Bqm-3 luft år 2020 - skall kunna uppnås är att radonmätningarna i Skåne intensifieras. Det är ur miljömedicinsk synpunkt angeläget att underlaget för fortsatt miljöövervakning av bostadsradonexponering förbättras och därefter fortsatt uppdateras, med god tillgänglighet för olika samhällsinstanser.
Med användning av SSIs antagande att 16 % av lungcancerfallen i landet förorsakas av radonexponering beräknar vi att det årligen inträffar omkring 75 (osäkerhetsområde 40-150) radonorsakade lungcancerfall i Skåne.
Ur folkhälsosynpunkt kan inte radonexponering och rökvanor i befolkningen åtskiljas –
huvuddelen av radonorsakade lungcancerfall inträffar bland rökare. En minskad andel rökare i
befolkningen kommer således att vara det som kraftigast påverkar radonorsakad lungcancer.
Samtidigt måste påpekas att antalet tobaksrelaterade lungcancerfall skulle ha varit lägre om
befolkningens radonexponering hade varit lägre. I några av länets kommuner, där närmare
hälften av rökarna beräknats vara bosatta på markplan i områden med potentiellt hög eller hög
markradonpotential finns därför särskild anledning till riktade insatser och ett genomtänkt
förebyggande arbete.
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2 Bakgrund
Lungcancer som följd av förhöjda radongashalter inomhus är ett av vår tids större folkhälsoproblem. Radon är en radioaktiv gas som finns allmänt i våra byggnader. I inomhusluft kommer radonet från marken, byggnadsmaterial och hushållsvatten.

2.1 Exponeringskällor
2.1.1 Markradon
Källan till radon är några av de radioaktiva grundämnen som finns naturligt i berggrunden,
främst uran men även radium och torium. Halterna varierar beroende på bergarternas sammansättning och vittrings- och urlakningsprocesser. Radon kommer främst från sönderfallskedjan från uran-238 till bly-206. Av det radon som bildas i mineralkornen i jorden avgår en
stor del till porerna, och radon återfinnes således i jordluften. Radon kan sedan transporteras
in i byggnaden med jordluft som sugs in genom otätheter i byggnadsdelar under markytan.
Om markradonhalten är mycket hög kan även radon transporterat genom diffusion från
marken genom grundkonstruktionen ge förhöjda radonhalter inomhus.
Radonproblemet är generellt större i småhus än i flerbostadshus. Flertalet lägenheter i
flerbostadshus byggda i flera plan drabbas ej, med undantag för lägenheter i markplanet. Flerbostadshus som är byggda i ett plan där alla lägenheter sålunda har markkontakt, exempelvis
radhus, har däremot större risk för förhöjda radonhalter.
Risken för förhöjda bostadsradonhalter är givetvis större när markradonhalten är hög. Dock är
radonhalten i jordluften alltid så hög att radonhalten i en byggnad kan nå över det aktuella
riktvärdet för sanitär olägenhet1 (400 Bqm-3 luft), förutsatt att marken under byggnaden är
luftgenomsläpplig, att det sker läckage av tillräckliga volymer jordluft, och att luftvolymen i
marken är stor nog så att radonhalten i marken upprätthålles även om delar borttransporteras2.
2.1.2 Radon i byggnadsmaterial
Normalt är mängden uran och radium i byggnadsmaterial obetydlig, med undantag av skifferbaserad lättbetong och betong med ballast av uranrik granit. Den främsta källan är den alunskifferbaserade lättbetongen, ”blåbetongen”, som tillverkades på en rad platser i landet under
åren 1929 till 1975. Omfattande kartläggningar av förekomst av blåbetonghus genomfördes i
landets kommuner i början av 1980-talet.
2.1.3 Radon i vatten
Vidare kan radon komma in i bostäder via vatten, som används i hushållet. Radon avgår sedan
till rumsluften i bostaden vid hantering såsom dusch och tvätt. En halt av 1000 Bql-1 beräknas
bidra med ca 100 Bqm-3 till inomhusluften3. Grundvattnets radonhalt bestäms av radiumhalten
i jordlagret och avgången av radon i jordens porer. Vatten i grävda brunnar har vanligen lägre
radonhalt än grundvattnet eftersom det stått en tid samt på grund av tillrinning av regnvatten.
Radonhalten i vatten från borrade brunnar i bergarter med hög uranhalt kan däremot vara hög.

1

SOSFS 1993:25
Radonutredningen, SOU 2001:7, del 2 sid 41
3
Radonutredningen, SOU 2001:7 del 1 sid 65.
2

6

2.2 Tidigare uppgifter om problemets omfattning
2.2.1 Radon i bostäder
2.2.1.1 Nationella data
Statens institut för Byggforskning genomförde inom ramen för en studie av elhushållning
(ELIB-undersökningen) mätningar i 3300 slumpvis utvalda bostäder i små- och flerbostadshus under åren 1991-1992. Med ledning av dessa resultat har det uppskattats att antalet småhus med halter över 400 Bqm-3 luft skulle vara 70 000-120 000 i hela landet, motsvarande 47% av det dåvarande beståndet. Antalet småhus med halter över 200 Bqm-3 luft bedömdes
vara 280 000-320 000, motsvarande 16% respektive 18 % av samtliga småhus4. För
Tabell 1. Radon i småhus. Uppgifter från Radonutredningens kommunenkät, februari 2000. (Källa SOU 2001:7)
Radonmätningar
Varav
blåbetong
>200 Bqm-3
(N)
(N)
(N)
(%)
(N)
Bjuv
Bromölla
4080
Burlöv
2680
300
265
10
Båstad
5409
41
1
5
Eslöv
7696
300
200
3
40
Helsingborg
19000b
646
3
89
Hässleholm
14000 b
500
4
Höganäs
7488
75
169
2
18
Hörby
4574
300
300
7
50
Höör
4362
43
1
19
Klippan
4956
42
1
7
Kristianstad
19000 b
354c
2
135
Kävlinge
7723
340
4
199
Landskrona
6799
Lomma
5247
20
110
2
1
Lund
16000 b
- 3819
24
251
Malmö
24000 b
85
<1
48
Osby
4357
19
201
5
51
Perstorp
1916
0
17
1
Simrishamn
7059
646c
9
364
Sjöbo
5938
Skurup
4846
1
98
2
29
Staffanstorp
5707
150
3
66
Svalöv
4294
Svedala
5380
120
2
Tomelilla
4544
357
8
174
Trelleborg
9488
20
97
1
22
Vellinge
9849
200
2
Ystad
6989
Åstorp
3902
35
100
3
10
Ängelholm
10000 b
- Örkelljunga
3195
19
47
1
7
Östra Göinge
4623
230
5
37
1089 9187
4
1622
Totalt
245000b
a
Uppgifter från SCB; december 1998
b
Approximerat antal
c
Gäller totala antalet småhus och flerbostadshus
Bostäder
Totalta

4
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(%)
12
20
14
11
17
44
17
38
59
1
7
56
25
56
30
44
49
23
10
15
16
18

>400 Bqm-3
(N)
2
5
15
4
10
9
0
42
70
0
79
14
22
80
8
26
60
10
3
0
12
471

(%)
5
3
2
2
3
21
0
12
21
0
2
16
11
12
8
17
17
10
3
0
5
5

Max värde
(Bqm-3)
1456
940
550
1180
1352
960
360
1275
1950
350
2120
1530
400
780
1454
763
1530
653
700
640
390
790
2120
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flerbostadshus bedömdes andelen bostäder med halter över 400 Bqm-3 luft vara 0,8-4%,
medan andelen över 200 Bqm-3 luft bedömdes vara 5-8%5.
SSI har uppgivit att medelvärdet för radonhalter i undersökta bostäder i hela landet är 106
Bqm-3 luft, medianvärde 62 Bqm-3 luft.6 Halterna i uppmätta bostäder är högst i Mellansverige
och lägst i de sydligaste och nordligaste länen.
I landet finns uppskattningsvis 40 000 hus (med 300 000 bostäder och 800 000 boende) som
är byggda med blå lättbetong7. Radonhalten i sådana hus varierar beroende på byggnadskonstruktion och ventilation, men kan uppgå till över 1000 Bqm-3 luft.
2.2.1.2 Situationen i Skåne
Enligt uppgifter från SSI låg medianvärdet för radonhalter i undersökta bostäder i tidigare
Malmöhus län i intervallet 23-37 Bqm-3 luft Motsvarande siffra för Kristianstads län låg i
intervallet 50-64 Bqm-3 luft. 8
Uppgifter på kommunnivå redovisas av Radonutredningen, som i februari år 2000 sände en
enkät till landets samtliga kommuner. Uppgifter från de skånska kommunerna avseende småhus och flerbostadshus redovisas i Tabell 1 och Tabell 29.
Det redovisade andelen radonmätningar i småhusbeståndet varierade mycket kraftigt mellan
kommunerna, alltifrån <1% till 24% (Lund). I de kommuner för vilka uppgifter redovisades
hade sammantaget 18% av mätta småhus halter överstigande 200 Bqm-3 luft, och 5% halter
överstigande 400 Bqm-3 luft.
De rapporterade resultaten för småhus överensstämmer väl med ELIB-undersökningen. Dock
är de inte representativa för hela bostadsbeståndet i länet, utan överskattar exponerings-situationen, då mätningar i blåbetonghus och i hus på mark med hög risk för markradon har prioriterats.
Den redovisade andelen blåbetonghus i småhusbeståndet varierar mycket mellan kommunerna, alltifrån <1% till 11% (Burlöv). Siffrorna talar för att antalet blåbetonghus kan vara
underskattad i flera av kommunerna, och uppgifter saknas helt från 22 kommuner.
Radonmätningar i flerbostadshus är sällsynta, och redovisas för mellan <1 och 3% av bostadsbeståndet. I de kommuner för vilka uppgifter redovisades hade sammantaget 18% av mätta
bostäder halter överstigande 200 Bqm-3 luft. Endast i en av 386 mätta bostäder överskreds 400
Bqm-3 luft.
Den uppgivna andelen lägenheter med blåbetong varierar mycket mellan kommunerna, alltifrån 0% till 19% (Osby). Uppgifter saknas helt från 22 kommuner.
Sammantaget måste konstateras att det samlade kunskapsunderlaget för bedömning av
bostadsradonexponeringen i länet är bristfälligt. Detta gäller såväl för småhus som för

5

Radonutredningen, SOU 2001:7, del 2 sid 116
Naturmiljön i siffror 2000. Sveriges officiella statistik 2000, sid 204
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flerbostadshus. Ytterligare data finns i många kommuner, men ofta ej i sammanställd och
tillgänglig form.
Tabell 2. Radon i flerbostadshus. Uppgifter från Radonutredningens kommunenkät, februari 2000. (Källa SOU
2001:7)
Bostäder
Radonmätningar
Totalt3
Varav
Radonhalt
Blåbetong Markplan
>200 Bqm-3
(N)
(N)
(N)
(N)
(%)
(N)
Bjuv
1638
32
2
0
Bromölla
1367
Burlöv
3925
0
1000
25
1
Båstad
1411
40
16
1
11
Eslöv
5187
30
1000
30
1
30
Helsingborg
37000b
17
<1
0
Hässleholm
8500
100
1
Höganäs
2662
14
1
0
Hörby
1538
100
200
50
3
5
Höör
1362
6
<1
0
Klippan
2925
6
<1
0
Kristianstad
15000b
Kävlinge
2360
0
0
Landskrona
12000b
Lomma
1945
0
0
0
Lund
29000b
43
<1
2
Malmö
111178
Osby
1977
375
620
36
2
10
Perstorp
1593
0
22
1
Simrishamn
2991
Sjöbo
1425
Skurup
1288
4
2
<1
1
Staffanstorp
2077
300
3
<1
0
Svalöv
1190
Svedala
1675
5
<1
0
Tomelilla
1502
0
0
Trelleborg
8083
0
80
1
10
Vellinge
1819
0
0
Ystad
5940
Åstorp
2093
120
350
45
2
0
Ängelholm
7034
0
Örkelljunga
1156
350
1
<1
0
Östra Göinge
1923
20
1
Totalt
283000b
669
3820
553
<1
69
a
Uppgifter från SCB; december 1998
b
Approximerat antal

(%)
0
69
100
0
0
10
0
0
0
5
28
50
0
0
13
0
0
12

>400 Bqm-3
(N)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

(%)
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.2.2 Radon i vatten
2.2.2.1 Nationella data
Höga halter radongas kan finnas i vatten från djupborrade brunnar. Livsmedelsverket har från
en stickprovsundersökning beräknat att det kan finnas radon halter över 1000 Bql-1 som
behöver åtgärdas i 10 000 privata bergborrade brunnar för permanent boende (5% av totalantalet)10.

10
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2.2.2.2 Situationen i Skåne
Uppgifter avseende radonhalt i skånska privata brunnar har ej efterforskats inom föreliggande
projekt. Vatten från vattenverk torde ej ha förhöjda radonhalter överskridande 1000 Bql-1.

2.3 Medicinska effekter
2.3.1 Bostadsradon
2.3.1.1 Lungcancer
Det är väl känt att exponering för radon kan orsaka lungcancer. Belägg finns såväl från experimentella studier som i observationsstudier, och molekylära och cellulära studier har gett
kunskap om mekanismerna för carcinogenesen. En uppdatering av kunskapsläget finns redovisat i en rapport från en kommitté från National Academy of Science, USA, vanligen kallad
BEIR VI11. Radon i sig självt orsakar inte lungcancer. Däremot ger inandade alfapartiklar från
radondöttrar bildade i sönderfallskedjan en förhållandevis stor stråldos till luftvägarnas epitelceller. Räckvidden i vävnaden är dock kort, ca 50 µm, och strålningen kan inte penetrera
hudens skyddande hornlager. Detta är förklaringen till att risken för andra tumörer än lungcancer är obetydlig.
2.3.1.2 Riskuppskattning för radonorsakad cancer
De kvantitativa riskberäkningar som finns för radonexponering i bostaden är baserade på
extrapolering från epidemiologiska studier bland gruvarbetare, eller på enskilda eller sammanslagna befolkningsbaserade fall-referentstudier med mätt bostadsradonhalt. Den genomsnittliga exponeringen för radon i bostadsmiljö är lägre än i gruvor, men höga exponeringar i
bostadsmiljö överlappar de lägre exponeringarna i gruvarbetarstudierna. Kvantitativa riskberäkningar med utgångspunkt från markradonexponering i befolkningen saknas helt.
I en svensk fall-referent studie, där exponeringen uppskattats genom bostadsmätningar, sågs
ett klart samband mellan radon i bostäder och lungcancer12. Den skattade linjära riskkoefficienten var 0,10 per 100 Bqm-3 luft. Annorlunda uttryckt, vid genomsnittliga radonhalter mellan
140 och 400 Bqm-3 luft var riskökningen för lungcancer ca 30% och vid halter över 400
Bqm-3 luft var ökningen ca 80% jämfört med dem som haft en medelkoncentration av högst
50 Bqm-3 luft. Utifrån dessa resultat och skattade exponeringsnivåer i befolkningen uppskattades andelen lungcancerfall i befolkningen orsakat av radon vara 16%, med osäkerhetsintervallet 8-32%. Risken kan dock vara något underskattad; senare beräkningar där hänsyn tagits
till osäkerhet i retrospektiva mätdata anger en linjär riskkoefficient på 0,15 till 0,20 per 100
Bqm-3 luft.13
Riskuppskattningen i BEIR VI baseras på 11 poolade gruvarbetarkohorter, med en extrapolering till de radonhalter som normalt råder i bostäder14. Ett linjärt samband, avsaknad av tröskeleffekt och avsaknad av väsentlig skillnad i risk mellan könen bedömdes vara rimligt avseende relativ risk. Resultat från en metaanalys av 8 stora bostadsstudier ansågs ge stöd för att
extrapolering från gruvarbetarstudier var rimlig.
Baserat främst på den svenska bostadsstudien har SSI skattat att omkring 500 lungcancerfall
årligen (i intervallet 200-900 fall med beaktande av osäkerheten i uppskattningen) orsakas av
11

Health effects of exposure to radon (BEIR VI). National Academy Press, Washington DC, 1999
Pershagen G et al. Residential radon exposure and lung cancer in Sweden. N Engl J Med 1994;330:159-64.
13
Lagarde F et al. Residential radon and lung cancer in Sweden. Risk analysis accounting for random error in the
exposure assessment. Health Phys 1999;72:269-76.
14
Health effects of exposure to radon (BEIR VI). National Academy Press, Washington DC, 1999. Sid 12.
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radon i bostäder15 (SOU 2001:7 s 60). Några tiotal av dödsfallen kan vara orsakade av radon,
som avgår från hushållsvatten till inomhusluft16.
Om de två beräkningsmodeller som användes i BEIR VI skulle appliceras på svenska förhållanden skulle det innebära att 23 respektive 33% av lungcancerfallen i Sverige kan vara orsakade av radon i bostäder17. Det är dock känt att gruvarbetarstudier ger högre risktal än bostadsstudier, vilket kan förklara skillnaden mot ovan nämnda riskskattning utifrån svenska bostadsdata.
SSI har beräknat att radonsänkande åtgärder i alla bostäder med halter över 400 Bqm-3 luft
skulle kunna spara närmare 150 liv årligen, och att ytterligare ett femtiotal dödsfall skulle
sparas genom åtgärder i bostäder med radonhalter mellan 200 och 400 Bqm-3 luft.18 Vid
beräkningarna antogs att åtgärderna i genomsnitt gav en sänkning till 100 Bqm-3 luft. Även
om åtgärder i bostäder med de högsta radonhalterna är viktiga är således även en mer generell
sänkning av radonnivåer av betydelse ur folkhälsosynpunkt.
2.3.1.3 Samverkan med rökning
Risken för lungcancer på grund av rökning är långt större än risken på grund av bostadsradon.
Det finns klara belägg för en synergieffekt mellan rökning och radon19. Detta innebär att
huvuddelen av inträffade lungcancerfall från radon drabbar bland rökare. För svenska förhållanden har en siffra på närmare 90% angivits20. De flesta av dessa radonrelaterade lungcancerfall skulle inte ha inträffat om individen inte varit rökare. Samtidigt måste påpekas att
antalet tobaksrelaterade lungcancerfall skulle ha varit lägre om befolkningens radonexponering hade varit lägre.
I en tidigare rapport från National Academy of Science, USA (BEIR IV), rekommenderades
en multiplikativ riskmodell. I BEIR VI konkluderas däremot att en submultiplikativ modell
(mellanting mellan additiv och multiplikativ) kan vara mer korrekt. Om så är fallet ger användning av en multiplikativ modell ett för lågt antal uppskattade lungcancerfall för ickerökare, och ett för högt skattat antal fall för rökare.
Svenska data från en fall-referentstudie bland icke-rökare tydde dock på att den relativa risken
bland icke-rökare inte avvek mycket från risken bland rökare21. En ökad relativ risk på 10%
per 100 Bq/m-3 angavs. Detta motsvarar endast ca 50 radonrelaterade lungcancerfall årligen i
landet bland icke-rökare22. Det fanns i denna studie hållpunkter för att risken bland ickerökare främst fanns bland dem som var exponerade för miljötobaksrök i hemmet. Detta
resultat behöver dock bekräftas i andra studier.
2.3.2 Radon i vatten
Alfastrålningens räckvidd i kroppens vävnader är kort, ca 50 µm, och strålningen kan inte
penetrera hudens skyddande hornlager. Detta är förklaringen till att risken för andra tumörer
än lungcancer är obetydlig. Förtäring av radonhaltigt dricksvatten förväntas dock enligt SSI
15
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Radonutredningen, SOU 2001:7, del 2 sid 66
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Health effects of exposure to radon (BEIR VI). National Academy Press, Washington DC, 1999
18
Radonutredningen, SOU 2001:7, del 2 sid 63
19
Health effects of exposure to radon (BEIR VI). National Academy Press, Washington DC, 1999. Appendix C.
20
Radonutredningen, SOU 2001:7, del 2 sid 61
21
Lagarde F et al. Residential radon and lung cancer among never-smokers in Sweden. Epidemiology
2001;12:396-404.
22
Pershagen G, i Radonutredningen SOU 2001:7 del 2
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kunna ge upphov till några få dödsfall per år i cancer, främst i mag-tarmkanalen23. Det saknas
helt epidemiologiska studier, och det är inte rimligt att förvänta sig att sådana studier skall
kunna genomföras. Den amerikanska BEIR VI-rapporten är det bästa underlaget som för
närvarande finns, med riskbedömning baserad på experimentella modeller24.

2.4 Riktvärden och miljömål
2.4.1 Radon i bostäder
Sverige har riktvärdet 400 Bqm-3 luft (högsta årsmedelvärde) för radongas i inomhusluft i befintliga bostäder, vilket i praktiken kan fungera som ett tvingande gränsvärde. För nybyggnation gäller ett tvingande gränsvärde på 200 Bqm-3 luft. I flera andra EU-länder finns någon
form av begränsningsvärden för radon i existerande bostäder, varierande mellan 150 och 1000
Bqm-3 luft.25 EU har inga fastställda gränsvärden, men väl en rekommenderad gräns på 200
Bqm-3 luft vid nybyggnation, och denna gräns gäller även i många av medlemsländerna. I
USA gäller ett rekommenderande begränsningsvärde på 150 Bqm-3 luft. Gränsvärdet i arbetsmiljö i Sverige är 400 Bqm-3 luft.26
I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 områden. Målen beskriver den
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Det konkretiserade delmålet för radonexponering i byggnader, som också
föreslagits gälla för Skåne,27 är följande: År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte
påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att
- radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bqm-3 luft,
- radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bqm-3 luft.
2.4.2 Radon i dricksvatten
I Dricksvattenkungörelsen fastslår Livsmedelsverket rekommenderade gränsvärden för radon
i dricksvatten28. Över 100 Bql-1 bedöms som tjänligt med anmärkning. Över 1000 Bql-1 bedöms som otjänligt.

3 Material och metod
3.1 Markradonpotential
Ett basunderlag för bedömning av markradonpotential i regional skala har sammanställts av
SGU. Metodiken finns beskriven i en parallell rapport från GIS-centrum29. Informationen kan
inte i nuläget användas för direkt riskbedömning, men ger ändå en bild av förhållandena i
Skåne. Befolkningens lokalisation i förhållande till markradonpotential beräknades genom
överlagring av data från befolkningsregistret 2001.

23
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3.2 Uppgifter om rökvanor och boende
Uppgifter om rökvanor har erhållits från en databas från undersökningen ”Hälsoläget i Skåne”
(nedan kallad Folkhälsoenkäten)30. En omfattande enkät sändes år 1999 till ett representativt
urval i befolkningen mellan 18 och 80 års ålder, sammanlagt ca 25 000 personer31. Urvalet var
stratifierat geografiskt så att varje kommun (i de större städerna kommundel eller motsvarande) utgjorde ett stratum. Svarsfrekvensen var 59%. Det fanns således mellan 205 och 262
svarande från varje kommun utom Malmö (1996 svar), Lund (2267 svar), Helsingborg (1263
svar) och Kristianstad (1119 svar). En representativitetsundersökning visade att de svarande
inte avviker från regionens befolkning i någon större omfattning avseende ålder, kön, nationalitet och sjukvårdskonsumtion (Frida Carlsson, personligt meddelande).
Vidare har uppgifter om rökning vid gravida kvinnors första besök på mödravårdscentral erhållits från Medicinska födelseregistret (MFR) avseende perioden 1983-200132. För huvuddelen av alla graviditeter finns uppgifter i MFR. Det finns inga befolkningsbaserade uppgifter
om mäns rökvanor i Skåne med motsvarande grad av täckning. Däremot finns uppgifter om
fädernas rökvanor vid första besök på barnavårdscentral för perioden 1997-200033.
För uppgifter om bostäder och boende har vi använt uppgifter från den kommunenkät som
gjordes år 2001 av Radonutredningen34, uppgifter från Region Skåne avseende bostadsbeståndet i kommunerna och uppgifter från Folkhälsoenkäten.

4 Resultat
4.1 Markradon
SGUs markradonkarta över Skåne och de fyra största städerna visas i Figur 1-5. Det finns en
osäkerhet i karteringen, och kartorna ska därför tolkas med försiktighet. En indelning i låg,
normal, potentiellt hög samt hög markradonpotential har använts. Områden med glacial lera,
vilka också markerats på kartorna, har normalt låg potential för markradon men i samband
med uttorkning och sprickbildning kan potentialen öka.
Kartunderlaget har jämförts med konkreta mätningar som genomförts i Hässleholms,
Kristianstads och Lunds kommuner35. Överensstämmelsen vid uppdelning i fyra kategorier
var tillfredsställande med kappavärde 0,57. Vid uppdelning i två kategorier (de två högsta mot
de två lägsta) var kappavärdet 0,74, med 89% överensstämmelse mellan mätningar och
kartering.

30

Hälsoförhållande i Skåne - Folkhälsoenkät Skåne 2000. Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne och Skåne
läns allmänna försäkringskassa, 2001.
31
Hälsoförhållande i Skåne - Folkhälsoenkät Skåne 2000. Region Skåne, Kommunförbundet i Skåne och Skåne
läns allmänna försäkringskassa, 2001.
32
Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen
33
BVC enkätundersökning, Socialstyrelsen
34
Radonutredningen, SOU 2001:7 del 2, bilaga 1.
35
Hälsorelaterad miljöövervakning – Monitorering av befolkningens exponering. En metodutveckling för
Länsstyrelsen i Skåne. GIS-centrum, Lunds universitet 2003.
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Figur 1. Markradonpotential i Skåne.

Figur 2. Markradonpotential i Helsingborg (vänster) och Kristianstad (höger).

14

Figur 3. Markradonpotential i Lund.

Figur 4. Markradonpotential i Malmö.

SGUs underlag har en osäkerhet och Tabell 3 skall därför tolkas med viss försiktighet. Det är
dock uppenbart att det finns en stor spännvidd mellan kommunerna. I Sjöbo, Tomelilla, Höör
och Kävlinge kan omkring hälften eller mer av befolkningen uppskattas vara bosatt på mark
med potentiellt hög eller hög markradonpotential. I kommunerna Hässleholm, Perstorp och
Klippan kan omkring en fjärdedel eller något mer uppskattas vara bosatt på sådan mark. I
Malmö och Lunds kommuner är andelen endast 2% medan andelarna i Helsingborg och
Kristianstads kommuner är högre, mellan 10-15%. Sammantaget beräknas mindre än 2000
personer vara bosatta i områden med hög markradonpotential, medan drygt 100 000 personer
kan finnas i områden med potentiellt hög markradonpotential.
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Tabell 3. Antal invånare i Skånes kommuner i förhållande till markradonpotential enligt SGUs beräkningar.
Markradonpotential
Låg risk
Normal riska
Bjuv
12100
<100
Bromölla
5500
5000
Burlöv
14900
0
Båstad
11200
1700
Eslöv
26000
700
Helsingborg
103500
700
Hässleholm
27800
4700
Höganäs
22500
<100
Hörby
8900
3900
Höör
6100
600
Klippan
8900
2900
Kristianstad
56600
7500
Kävlinge
11800
1000
Landskrona
34100
<100
Lomma
18300
0
Lund
96400
800
Malmö
258100
0
Osby
11100
200
Perstorp
3900
1200
Simrishamn
17000
900
Sjöbo
6000
300
Skurup
12000
100
Staffanstorp
20000
0
Svalöv
11500
400
Svedala
17700
100
Tomelilla
5600
600
Trelleborg
40000
0
Vellinge
30500
100
Ystad
24700
800
Åstorp
10100
2000
Ängelholm
35300
<100
Örkelljunga
4000
100
Östra Göinge
9000
4300
Totalt
980 000
41 000
a
Om färre än 15 personer har antalet satts till 0

Potentiellt hög riska
1500
1400
0
1000
2000
13500
16000
<100
900
7400
3700
10200
12100
4300
200
2200
3800
1500
1600
1200
10200
1600
0
700
100
5700
600
<100
500
700
2300
5200
500
113 000

Hög riska
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<100
0
0
0
150
400
0
0
250
150
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
250
1900

Potentiell eller hög
risk (%)
11
12
0
8
7
12
33
0
7
52
24
14
49
11
1
2
2
12
24
8
62
12
0
6
1
50
2
0
2
6
6
56
5
15

Andelen invånare i områden med olika markradonpotential skiljer sig inte åt i olika
åldersgrupper – fördelningen är densamma bland barn och ungdomar som bland yngre och
äldre vuxna.

4.2 Bostadsradon
Det finns i dag endast begränsad tillgänglig samlad information om bostadsradonhalter för
Skånes befolkning (Tabell 1 och Tabell 2). I ett flertal kommuner där en betydande andel av
befolkningen är bosatt i områden med potentiellt hög eller hög markradonpotential har, enligt
uppgifter från kommunenkäten, radonmätningar genomförts endast i en begränsad del av beståndet av småhus och flerbostadshus (Figur 5 och Figur 6). Detta gäller särskilt Kävlinge,
Hässleholm, Klippan och Perstorp. För Sjöbo kommun, som har högst andel invånare i områden med hög eller potentiellt hög markradonpotential, saknades uppgifter helt i kommunenkäten.
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Figur 5. Samband mellan andelen radonmätta småhus och andelen kommuninvånare som är bosatta i områden
med hög eller potentiellt hög markradonpotential. (Data från Radonutredningens kommunenkät februari 2000.
SOU 2001:7)

Med undantag för några få kommuner har endast ett ytterst begränsat antal mätningar utförts i
flerbostadshus.
De riskberäkningar för lungcancer som i dag finns relaterar till bostadsradonhalter. Det finns
modeller för beräkning av bostadsradonhalt utifrån markradonhalt, förutsatt detaljerad kunskap om byggnadskonstruktion, ventilation mm36. Dessa uppgifter finns inte tillgängliga för
bostadsbeståndet. En mycket grov skattning av sannolikheten för förhöjd bostadsradonhalt,
”bostadsradonpotential”, kan dock göras. Det är främst i bostäder med markkontakt, dvs. i
bottenvåning i källarlösa hus eller i suterrängvåning, som förhöjda radonhalter påvisas. Det
innebär att småhus och även lägenheter i bottenplanet i flerbostadshus kan utgöra en potentiell
riskkategori.
36

Hälsorelaterad miljöövervakning – Monitorering av befolkningens exponering. En metodutveckling för
Länsstyrelsen i Skåne. GIS-centrum, Lunds universitet 2003.

17

Andel radonuppmätta flerbostadshus (%)
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Figur 6. Samband mellan andelen radonmätta flerbostadshus och andel kommuninvånare som är bosatta i områden med hög eller potentiellt hög markradonpotential. (Data från Radonutredningens kommunenkät februari
2000. SOU 2001:7

I Malmö kommun bor endast fyra av tio i den vuxna befolkningen i villa eller radhus. I många
andra kommuner bor så många som åtta-nio av tio vuxna i sådana bostäder (Tabell 4). Omvänt kan sägas att mer än hälften av Malmös befolkning bor på högre våningsplan i flerbostadshus och därmed har en låg sannolikhet att ha förhöjd bostadsradonhalt (förutsatt att
huset ej är av blåbetong). Samma gäller för var tredje till fjärde invånare i Burlöv, Helsingborg, Landskrona, Lund och Perstorp.
Uppgifterna om småhusboende i Folkhälsoenkäten korrelerar väl med uppgifter om
bostadsbeståndet i kommunerna (Figur 7), och kan därmed antas vara representativa för
befolkningen. Från enkätuppgifterna kan också andelen boende i markplan i flerbostadshus
approximeras (hälften av andelen boende på plan 1-2 i flerbostadshus).
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Tabell 4. Bostäder i kommunerna i Skåne län
Antal fastigheter år 2001a
Bostadstyp enligt Folkhälsoenkät 1999b
Hyreshus, Småhus,
Plan 1-2 i
Plan 3 eller
huvudsak- helårsbo- Småhustäthet Villa eller flerfamiljs- högre i flerInvånarligen
ende, 1-2 (småhus per
radhus
hus
familjshus
antal
bostäder
familjer
(%)
(%)
invånare)
(%)
Bjuv
13600
58
3961
0,29
87
5
5
Bromölla
12000
64
3551
0,30
84
5
7
Burlöv
14900
60
2443
0,16
62
5
30
Båstad
13900
86
4408
0,32
80
10
1
Eslöv
28700
117
5838
0,20
72
6
17
Helsingborg
117800
1018
15129
0,13
53
7
36
Hässleholm
48400
332
11790
0,24
77
4
14
Höganäs
22700
95
7301
0,32
83
7
6
Hörby
13700
95
3291
0,24
78
8
5
Höör
14000
70
3551
0,25
82
7
4
Klippan
15400
106
4113
0,27
82
5
9
Kristianstad
74400
398
16538
0,22
70
5
19
Kävlinge
24900
99
5613
0,23
84
7
4
Landskrona
38400
479
5592
0,15
52
8
33
Lomma
18600
45
4982
0,27
82
8
9
Lund
99500
852
12402
0,12
58
12
22
Malmö
262300
1842
20144
0,08
39
4
51
Osby
12700
96
3366
0,26
82
6
8
Perstorp
6700
37
1488
0,22
69
5
22
Simrishamn
19300
168
5994
0,31
79
6
9
Sjöbo
16700
87
4443
0,27
84
8
6
Skurup
13800
69
3635
0,26
81
8
4
Staffanstorp
20000
40
4860
0,24
80
7
8
Svalöv
12600
78
3484
0,28
78
4
8
Svedala
18000
54
4249
0,24
83
6
8
Tomelilla
12400
88
3263
0,26
82
4
6
Trelleborg
38600
296
8527
0,22
64
8
20
Vellinge
30700
96
8870
0,29
87
6
4
Ystad
26000
270
5407
0,21
65
10
19
Åstorp
12800
72
3137
0,25
79
5
9
Ängelholm
37600
185
7820
0,21
67
8
20
Örkelljunga
9400
46
2552
0,27
82
4
10
Östra Göinge
14000
104
4004
0,29
79
9
4
a
Uppgifter från Region Skåne
b
Slumpmässigt urval i åldern 18-80 år
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Figur 7. Andelen boende i radhus eller villa i Skånes kommuner enligt Folkhälsoenkäten 1999 i förhållande till
småhustätheten i kommunerna (småhus per invånare).

4.3 Rökvanor
Den enskilda faktor, som starkast påverkar andelen radonorsakade lungcancerfall i befolkningen är tobaksrökning. Huvuddelen, 90%, av lungcancerfall orsakade av radon drabbar
rökare. Det finns också data som antyder att exponering för miljötobaksrök bland icke-rökare
ökar den radonrelaterade risken37. I en miljömedicinsk riskbedömning måste därför befolkningens rökvanor tas i beaktande.
Det finns tydliga skillnader mellan Skånes kommuner vad gäller befolkningens rökvanor
(Tabell 5). Enligt Folkhälsoenkäten 1999 finns den högsta andelen dagligrökare i Trelleborg,

37

Lagarde F et al. Residential radon and lung cancer among never-smokers in Sweden. Epidemiology
2001;12:396-404.
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Bjuv, Burlöv, Perstorp men också i Tomelilla och Östra Göinge kommuner. Lägst andel dagligrökare finns i Vellinge, Lund, Lomma och Kävlinge, men även i Örkelljunga och Osby.
Tabell 5. Andelen rökare kommunvis i Skåne län.
MFR 1983-2001
Folkhälsoenkät 1999
Invånarantal
Rökare (%)a
Rökare (%) b
Bjuv
13600
32
27
Bromölla
12000
28
23
Burlöv
14900
31
27
Båstad
13900
22
23
Eslöv
28700
27
24
Helsingborg
117800
26
23
Hässleholm
48400
24
25
Höganäs
22700
25
24
Hörby
13700
24
20
Höör
14000
25
23
Klippan
15400
27
24
Kristianstad
74400
22
24
Kävlinge
24900
24
19
Landskrona
38400
33
25
Lomma
18600
15
18
Lund
99500
15
19
Malmö
262300
25
26
Osby
12700
27
17
Perstorp
6700
26
27
Simrishamn
19300
25
25
Sjöbo
16700
29
25
Skurup
13800
30
22
Staffanstorp
20000
20
20
Svalöv
12600
30
24
Svedala
18000
25
23
Tomelilla
12400
26
26
Trelleborg
38600
27
29
Vellinge
30700
19
19
Ystad
26000
23
25
Åstorp
12800
33
21
Ängelholm
37600
23
24
Örkelljunga
9400
28
17
Östra Göinge
14000
26
26
a
Andel gravida kvinnor som uppger sig vara rökare vid första besöket på mödravårdscentral.
b
Slumpmässigt urval i åldern 18-80 år

Samstämmigheten mellan rökuppgifter (andelen rökare i kommunen) vid jämförelse mellan
folkhälsoenkäten 1999 och MFR-uppgifter bland gravida 1996-2001 är tillfredsställande
(Spearman´s korrelationskoefficient 0,43; p=0,012). Uppgifterna i folkhälsoenkäten kan
därför, trots 50% bortfall, antas spegla kommunvisa skillnader på ett rimligt sätt.
De markanta skillnaderna i de gravida kvinnornas rökvanor mellan Skånes kommuner har
funnits under åtminstone de senaste tjugo åren (Figur 8). Överallt har dock andelen rökare
minskat med åren.
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Figur 8. Andelen rökande gravida kvinnor vid första besök på mödravårdscentral i Skånes kommuner. Röd
prickad linje: medelvärde för perioden 1983-1989. Grön streckad linje: medelvärde för perioden 1990-1995. Blå
heldragen linje: medelvärde för perioden 1996-2001. Data från Medicinska födelseregistret.

Hela den studerade tidsperioden har dock andelen rökare bland kvinnorna varit några procent
högre i Skåne än i landet som helhet (Figur 9). Även bland nyblivna fäder var andelen rökare
några procentandelar högre i Skåne än i landet som helhet under perioden 1997-200038.

4.4 Sammanvägning av information om markradonpotential, rökvanor och boende på kommunnivå
Ur folkhälsosynpunkt är det väsentligt att samtidigt ta hänsyn till tobaksrökning och bostadsradonexponering, eftersom det finns en synergieffekt mellan dessa riskfaktorer. Uppgifter om
befolkningens fördelning avseende markradonpotential har sammanvägts med uppgifter på
kommunnivå om rökvanor och boende (data från Folkhälsoenkäten om boende och rökvanor

38
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Figur 9. Rökvanor bland gravida kvinnor vid första besök på mödravårdscentral. Data från Medicinska födelseregistret.

som redovisats i Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5). Boende på markplan approximerades som
andelen kommuninvånare som bor i villa eller radhus och hälften av andelen som bor på plan
1-2 i flerbostadshus. Förekomst av blåbetonghus har ej tagits i beaktande. Den andel av
befolkningen som a) bor på mark med hög eller potentiellt hög markradonpotential och b) bor
på markplan har bedömts ha förhöjd bostadsradonpotential. En indelning i fyra kategorier
med varierande risk för lungcancer har därefter skett (Figur 10). Baserat på fördelningen av
bostadsradon och rökvanor i varje kommun kan andelen av kommunens invånare som
befinner sig inom varje kategori beräknas (Figur 11).
Figuren kan endast ge en fingervisning om hur befolkningens riskprofil kan se ut i de olika
kommunerna, och måste tolkas med stor försiktighet. En viss osäkerhet i markradonkartan
måste påpekas, och potentiellt hög markradonpotential behöver inte innebära förhöjd markradonhalt. Förhöjd bostadsradonpotential innebär således inte nödvändigtvis förhöjda bostadsradonhalter. Vidare förutsätts att rökvanor och marknära boende är likformigt fördelat i kommunen och ej samvarieras systematisk med varandra eller med markradonpotential. Detta är
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säkerligen en förenkling av de verkliga förhållandena. Vi har inte heller kunnat ta förekomst
av blåbetonghus med förhöjda radonhalter i beaktande.
Lungcancerrisk Bostadsradonpotential
Låg
Högre
Intermediär
•
Högst
•

Rökare
•
•

Figur 10. Riskkategorier för lungcancer. Förhöjd bostadsradonpotential innebär bostad i småhus, eller på markplan i flerbostadshus på mark med hög eller potentiellt hög markradonpotential.
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Figur 11. Beräknad andel (%) invånare med olika grad av risk för lungcancer i Skånes kommuner.

Ur folkhälsosynpunkt är det uppenbart att förhållandena i Skånes kommuner skiljer sig markant. Andelen invånare i den lägsta riskkategorin för lungcancer varierar kraftigt mellan kommunerna, från omkring 30% (Sjöbo) till omkring 80% (Lomma, Lund, Staffanstorp, Vellinge). I några kommuner, såsom Sjöbo, Tomelilla, Höör, Kävlinge och Örkelljunga beräknas
en betydande andel - nästan varannan – av den rökande befolkningen ha en förhöjd bostadsra-
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donpotential (dvs bor i småhus eller i flerbostadshus på markplan på mark med potentiellt hög
eller hög markradonpotential).

4.5 Lungcancer orsakad av radon i Skåne
Årligen inträffar mellan 450 och 500 lungcancerfall i Skåne. Den åldersstandardiserade incidensen var år 2001 bland män 55 fall per 100 000, bland kvinnor 30 fall per 100 00039. Siffrorna är något högre än för landet som helhet, där den åldersstandardiserade incidensen bland
män var 44 fall per 100 000, bland kvinnor 26 fall per 100 000.
En grov uppskattning av antalet lungcancerfall i Skåne orsakade av radon, utifrån den svenska
bostadsstudiens resultat (andel orsakad av radon 16%, med osäkerhetsintervall 8-32%40) skulle bli omkring 75 fall, med osäkerhetsintervallet 40-150 fall. Vi förutsätter då att radonexponering, rökvanor, kön- och åldersfördelning i Skåne inte avviker från riket som helhet.
Bostadsradonhalterna i Skåne förefaller generellt vara lägre än i landet som helhet41, vilket
innebär att antalet lungcancerfall i Skåne orsakade av radon överskattas. Om gravida kvinnors
rökvanor speglar den övriga befolkningens rökning är andelen rökare i Skåne högre än i riket,
vilket med tanke på synergieffekter mellan radon och rökning medför att andelen radonorsakad lungcancer underskattas. Vidare är den använda beräknade andelen (16%) sannolikt något
för låg.42 Det går inte att avgöra hur dessa felkällor sammantaget påverkar resultatet. Vi har
därför valt att använda SSIs ursprungliga skattning.

5 Diskussion
5.1 Exponering
Omkring 100 000 personer, var tolfte invånare i Skåne, bor enligt SGUs prognoskarta på
mark med potentiellt hög eller hög markradonpotential. Det är främst i landsbygdkommuner
som dessa områden finns, medan de stora städerna är belägna på områden med låg eller normal markradonpotential. Vi ser inga skillnader mellan olika åldersgrupper – barn, unga vuxna
och äldre bor likartat i förhållande till markradonpotential. Karteringen har en osäkerhet, och
lämpar sig inte som enskilt underlag för riskvärderingar. Särskilt skulle felaktigheter i områden med hög befolkningstäthet kunna orsaka betydande felskattning. Ändå ger karteringen tillsammans med befolkningsdata en klar indikation på i vilka områden riskerna för förhöjda bostadsradonhalter främst kan finnas och där mark- och bostadsradonmätningar är särskilt angelägna, och på problemets möjliga omfattning.
För att göra en riskbedömning avseende radonorsakad lungcancer behövs kunskap om exponering för bostadsradon. För länet som helhet har bostadsradonhalterna bedömts vara lägre än
genomsnittet i landet43. Förutsatt att de till Radonutredningen rapporterade uppgifterna från
kommunerna speglar verkligheten finns det dock betydande kunskapsbrister beträffande bostadsradonexponeringen. I vart sjätte mätt småhus i länet uppmättes enligt kommunenkäten en
39
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radonhalt överstigande 200 Bqm-3 luft. Detta är inte representativt för småhusbeståndet i stort,
eftersom radonmätningar företrädesvis borde ha skett i områden eller i bostäder där förhöjd
radonhalt har misstänkts. Andelen mätta bostäder är låg i många kommuner, särskilt anmärkningsvärt även i flera av de kommuner där en betydande del av befolkningen är bosatt på områden där markradonhalterna kan vara höga. I dessa kommuner bor också den övervägande
delen av befolkningen – åtta av tio vuxna – i småhus. För Sjöbo, som enligt markradonklassningen antogs ha högst andel invånare på områden med hög eller potentiellt hög markradonpotential, saknade vi uppgifter helt. I Tomelilla, som också antogs ha en hög andel boende på
sådan mark, hade hälften av de uppmätta bostäderna en radonhalt överstigande 200 Bqm-3
luft. I Kävlinge och Örkelljunga med likartade förhållanden hade endast några få procent av
småhusen radonmätts. Många mätningar i småhus torde ha gjorts i blåbetonghus. Det saknas
kunskap om halter i nuläget, efter eventuella åtgärder. Bostadsradonläget är därför svårbedömt, och det är angeläget att resultat av bostadsradonmätningar systematiskt insamlas och
görs tillgängliga. I nuläget finns sådana databaser i vissa kommuner, exempelvis Lund och
Hässleholm, men en samlad bild för länet saknas.
Likaså måste resultat från markradonmätningar i kommunerna samlas systematiskt för att
förbättra markradonkarteringen. I områden som här klassats som ”potentiellt hög markradonpotential”, har kommunerna i varierande omfattning genomfört markradonmätningar, som
fastlagt den verkliga markradonhalten. Ett sådant insamlingsarbete pågår för närvarande vid
GIS-centrum, i samarbete med Linköpings universitet.
Ett kraftigt utökat mätprogram är ett viktigt steg för att det av riksdagen definierade miljömålet - att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bqm-3 luft - skall kunna uppfyllas. Det är därför angeläget att utveckla enkla modeller för att kunna uppskatta sannolikhet
för förhöjda bostadsradonhalter, baserade på förbättrad kartering av markradonpotential och
befintliga registerdata om bostadskarakteristika. Sådana modeller skulle kunna användas för
att definiera och avgränsa de områden där radonmätningar i första hand behöver intensifieras.
Det finns omfattande arkivmaterial av bostadsradonmätningar, som skulle kunna användas för
sådan modellutveckling.

5.2 Hälsokonsekvenser
Med användning av SSIs antagande44 beräknar vi att det årligen inträffar omkring 75 (osäkerhetsområde 40-150) radonorsakade lungcancerfall i Skåne, och att en tredjedel av dessa skulle
kunna undvikas om bostadsradonexponeringen för alla sänktes till <400 Bqm-3 luft. Detta
kan jämföras med de 25 lungcancerfall per år, som beräknats kunna undvikas om exponeringen för partiklar (PM10) i utomhusluft reduceras till 15 µg/m3 som årsmedelvärde45. En
jämförelse kan också göras med antalet trafikdödade i Skåne, omkring 65 per år i nuläget (år
2001).
Ur folkhälsosynpunkt kan inte radonexponering och rökvanor i befolkningen åtskiljas –
huvuddelen av radonorsakade lungcancerfall inträffar bland rökare, och det finns data som antyder att den radonrelaterade lungcancerrisken bland icke-rökare främst kan finnas bland dem
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som exponeras för miljötobaksrök.46 En minskad andel rökare i befolkningen kommer således
att vara det som kraftigast påverkar radonorsakad lungcancer. Samtidigt måste påpekas att antalet tobaksrelaterade lungcancerfall skulle ha varit lägre om befolkningens radonexponering
hade varit lägre. I några av länets kommuner, där närmare hälften av rökarna beräknats vara
bosatta på markplan i områden med potentiellt hög eller hög markradonpotential finns därför
särskild anledning till riktade insatser för ett genomtänkt förebyggande arbete.
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