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SAMMANFATTNING
Uppdrag att utreda möjligheter att tillämpa samhällsekonomisk
konsekvensanalys av miljörelaterade hälsoeffekter
Idag hamnar många hälsoeffekter som uppkommer i och med samhällsbyggnadsprocesser
i skymundan eftersom de sällan värderas. Det finns därför ett behov av att tydliggöra de
samhällsvinster  som  kan  göras  i  samhällsbyggandet  om  större  hänsyn  tas  till  olika
miljöåtgärders hälsopåverkan. Mot bakgrund av detta har Ramboll fått i uppdrag av
Folkhälsomyndigheten och sex andra myndigheter (Boverket, Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket) att utreda
möjligheterna att tillämpa samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade
hälsoeffekter. Från december 2019 till juni 2020 har uppdraget genomförts i två steg: en
inventeringsfas där vi undersökt myndigheternas behov och arbete med miljörelaterade
hälsovinster. En kartläggnings- och analysfas där vi studerat möjligheterna att tillämpa
samhällsekonomiska analyser inom fyra fokusområden: gång- och cykelvägar,
grönområden, luftkvalitet inomhus och buller.  Denna rapport är en slutrapportering av vår
utredning.

Det finns många likheter och en del skillnader vad gäller myndigheters behov
och arbete med samhällsekonomiska konsekvensanalyser
Vi finner många likheter vad gäller myndigheternas behov av att inkludera hälsorelaterade
miljöeffekter i samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Exempelvis finns behov av en
bättre förståelse kring vad gäller kopplingen mellan en samhällsbyggnadsåtgärd och
resulterande beteendeförändringar eller ändrad exponering, och dess effekt på individers
hälsa. Samtidigt ser majoriteten av myndigheterna att den samhällsekonomiska
beräkningen av hälsoeffekterna (när dessa väl är kända) är något lättare, men att det finns
behov av standardisering för att bättre kunna jämföra olika åtgärder. De flesta
myndigheter anser att syftet med samhällsekonomiska konsekvensanalyser av
miljörelaterade hälsoeffekter är att kunna påverka beslutsprocesser. Därför är det också
viktigt att kommuner och regioner involveras i framtida samverkansprocesser.

Vidare visar vår kartläggning att myndigheterna har kommit olika långt i arbetet med
samhällsekonomiska konsekvensanalyser och att det finns en del skillnader kring vilka
områden som är av intresse. Flest myndigheter har uttryckt behov av förbättrade
effektsamband och kalkylvärden vad gäller buller, luftkvalitet, grönområden samt cykel-
och gångvägar (det är också dessa områden som myndigheterna valde att fokusera på i
denna utredning).

Det finns många möjligheter att tillämpa samhällsekonomiska
konsekvensanalyser…
Rambolls utredning finner att det finns många möjligheter att tillämpa samhällsekonomiska
konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter, kopplat till de fyra fokusområdena.
Det största gapet är förekomsten av välbelagda effektsamband (dvs. kopplingen mellan
hur en åtgärd leder till förändrade beteenden eller ändrad exponering, och hur detta
påverkar individers hälsa). Vår utredning finner att dessa gap delvis kan hanteras med hjälp
av befintliga metoder, modeller och verktyg (exempelvis genom scenarioanalyser och
användning av resultat från befintliga studier). Denna slutsats vilar på uppfattningen –
både vår egen och myndigheternas – att det är viktigare att inkludera hälsovinster eller
kostnader i beslutsunderlag, än att inte göra det. Detta förutsätter att svagheter i analysen
tydliggörs.

Analytiska tillkortakommanden är oundvikligt på grund av komplexiteten som följer
samhällsbyggnadsprocesser (exempelvis hur många och vilka som börjar cykla till följd av
en ny cykelväg och vad den resulterande hälsoeffekten är). Det är just denna komplexitet



som  har  bidragit  till  att  många  hälsoeffekter  inte  beaktas  vid  beslut  i
samhällsbyggnadsprocesser. Därför behövs en överenskommen avvägning mellan
genomförbarhet och tillförlitlighet, för att möjliggöra att hälsovinster eller kostnader tas
med i beslut som rör samhällsbyggnadsprocesser.

…men samtidigt krävs mer forskning, framförallt kring effektsambanden.
Trots att vi finner många möjligheter med att redan nu börja tillämpa samhällsekonomiska
konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter ser vi att det även krävs fler studier
för att med tiden skapa bättre belägg för effektsambanden. Exempelvis bör fler för- och-
efter studier av beteendeförändringar som följer samhällsrelaterade åtgärder göras.

När en väl har identifierat och skattat hälsoeffekterna av en viss åtgärd, är metoder för
värderingen  av  dessa  mer  utarbetade  och  i  vissa  sammanhang  finns  det  färdiga
kalkylvärden att använda för att värdera hälsoeffektens påverkan på samhällsekonomin.
Dock finns det en utmaning att värderingen ibland görs på olika sätt, vilket skapar
förvirring och sämre förutsättningar för jämförelser och ett bättre beslutsfattande.

Synergier mellan olika miljöfaktorer får inte glömmas bort
Vi finner att framtida samhällsekonomiska konsekvensanalyser bör ta hänsyn till
synergierna som sannolikt uppstår mellan olika miljöfaktorer, till följd av en åtgärd.
Exempelvis kan åtgärder som riktar sig till att minska bullerexponering (exempelvis tätare
byggnader) också förbättra luftkvaliteten. På samma sätt kan bevarandet av ett
grönområde både förbättra luftkvaliteten (både inomhus och utomhus) samt minska
bullernivåer. En bred analys som säkerställer att samtliga synergier och effekter belyses
kan bidra till ett bättre beslutsfattande där människors hälsa utsätts för minimal negativ
miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.

Möjligheterna till en god och jämlik hälsa bör alltid belysas
Det  är  viktigt  att  möjligheterna  till  en  god  och  jämlik  hälsa  inte  glöms  bort  i  de
samhällsekonomiska konsekvensanalyserna. Hälsoeffekter som uppkommer av en åtgärd
kommer med stor sannolikhet att skilja sig mellan olika socio-ekonomiska grupper.
Möjligheten att utföra denna typ av analys beror mycket på den typ av data som finns
tillgänglig. I brist på data bör åtminstone en kvalitativ analys inkluderas.

Fyra rekommendationer för fortsatt samverkan
För att myndigheterna ska kunna ta denna process vidare och nå målet om att inkludera
hälsoeffekter i beslut kring samhällsbyggnadsprocesser ger vi fyra rekommendationer:

Fördjupa och förankra behovsinventeringen hos samverkans-
myndigheterna. Behovsinventeringen i denna rapport bygger på intervjuer med
ett urval av personer från respektive myndighet och är således inte fullständig. Vi
ser därför att en bredare och djupare inventering krävs för att få en mer
heltäckande bild och för att förankra resultaten.

Hitta rätt former för fortsatt samverkan. Det finns behov av en mer
strukturerad myndighetssamverkan för detta arbete. Det har inte ingått i Rambolls
uppdrag att kartlägga organisatoriska förutsättningar för samverkan, men baserat
på dialog med samverkansmyndigheterna har ett antal förslag uppkommit.
Exempelvis kan samverkan fortsätta inom ramarna för miljömålsrådet. Här kan
prioriteringar göras och arbetet styras i den riktning som bäst överensstämmer
med behovsinventeringen. Handläggningen kan ske inom ramen för befintliga
samverkansgrupper – exempelvis inom plattformen för samhällsekonomisk analys,
som leds av Naturvårdsverket. Ett alternativ till denna plattform är att samverkan
fortsätter inom ASEK. Men då bör ASEK anpassas mer efter samtliga myndigheter,
(samt inkludera fler myndigheter) och ta ett tydligare och bredare hälsoperspektiv.



Ta fram en gemensam målbild. Samverkansmyndigheterna bör ta fram en
målbild  som  sätter  riktningen  för  arbetet  med  samhällsekonomiska  analyser  av
miljörelaterade hälsoeffekter. Målbilden kan exempelvis koppla till Agenda 2030
och på så sätt bidra till en bättre intern styrning inom myndigheterna. Målbilden
bör även inkludera riktlinjer kring hur kommunerna och regionerna ska involveras.

Kartlägg var i beslutskedjan hälsovinster och kostnader bör belysas. Ofta
är det en lång sträcka från åtgärdsförslag till implementering av åtgärden, där
beslut fattas vid ett antal tillfällen. Denna beslutsprocess varierar med stor
sannolikhet beroende på myndighet, regeringsuppdrag och typ av åtgärd. Att
förstå när i processen beslut fattas är inte bara avgörande för att identifiera vilken
typ  av  analys  som  krävs  (och  vem  som  ansvarar  för  den),  utan  det  kan  även
underlätta samverkan mellan myndigheterna (och kommunerna och regionerna).

Tre rekommendationer för samhällsekonomiska konsekvensanalyser av
miljörelaterade hälsoeffekter
För att ta vår utredning vidare ger vi tre rekommendationer som syftar till att öka
möjligheterna att tillämpa samhällsekonomiska konsekvensanalyser av miljörelaterade
hälsoeffekter.

Se över standardiseringen av de samhällsekonomiska beräkningarna. Det
finns ett behov att standardisera de samhällsekonomiska beräkningarna så långt
det är möjligt. Standardisering bidrar både till enklare beslutsfattande då
åtgärdsalternativ enklare kan ställas mot varandra. Det bidrar även till
effektivitetsvinster på sikt. Nackdelen är att det krävs relativt mycket resurser och
rätt kompetenser för att arbeta fram en standardisering och som sedan bör
uppdateras med jämna mellanrum. Standardisering kan exempelvis handla om
metodval, vilka antaganden som görs, vilka datakällor och kalkylvärden som
används, vilka tidsramar som ska inkluderas, och vilka variabler som bör finnas med
(exv. vilka hälsoaspekter som alltid bör finnas med i en samhällsekonomisk analys).

Fortsätt att gemensamt stärka kunskapen kring effektsambanden. Vår
utredning har visat att effektsambanden (kopplingen mellan åtgärd och
beteendeförändring/ regelefterlevnad och dess effekt på individers hälsa) är det
största hindret för tillförlitliga samhällsekonomiska analyser. För att stärka
kunskapen kring effektsambanden bör ett systematiskt arbete inledas inom
samverkansgruppen som bygger vidare på det arbete som påbörjats inom denna
rapport. Detta kan exempelvis ske genom en mer djupgående metodinventering
hos olika aktörer i samhället. Samverkansgruppen kan sedan gemensamt ranka de
främsta gapen inom respektive område, och identifiera åtgärder som krävs för att
fylla dessa gap. Samverkansgruppen kan också upprätta en systematisk bevakning
av ny forskning inom området, och upprätta ett nätverk av experter inom området.

Ta fram en vägledning för hur man tillämpar samhällsekonomiska
konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter. Vår  utredning  visar
att det finns ett behov av att tydligt illustrera och kommunicera vilka steg som
krävs för att utföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade
hälsoeffekter.  Framtagandet av en vägledning kan vara ett effektivt sätt att möta
detta  behov  och  något  som  vi  bedömer  kommer  öka  möjligheterna  för  att
genomföra och förbättra de samhällsekonomiska konsekvensanalyserna i
framtiden.  Vägledningen kan sedan testas  på en konkret  åtgärd för  att  se  över
eventuella justeringar och även för att demonstrera användningen av
vägledningen. Vägledningen kan även innehålla vägledande principer för
avvägningen mellan genomförbarhet och tillförlitlighet, som gemensamt arbetats
fram av samverkansmyndigheterna.
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1. RAMBOLL HAR UTRETT MÖJLIGHETERNA ATT
KVANTIFIERA HÄLSOEFFEKTER AV
MILJÖRELATERADE ÅTGÄRDER
Idag hamnar många hälsoeffekter som uppkommer i och med samhällsbyggnadsprocesser
i  skymundan  eftersom de  sällan  värderas.  Det  finns  därför  ett  behov  att  tydliggöra  de
samhällsvinster  som  kan  göras  i  samhällsbyggandet  om  större  hänsyn  tas  till  olika
miljöåtgärders hälsopåverkan. Mot bakgrund av detta har Ramboll fått i uppdrag av
Folkhälsomyndigheten och sex andra myndigheter (Boverket, Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket)1 att
utreda möjligheterna att tillämpa samhällsekonomisk konsekvensanalys för kvantifiering
av hälsoeffekter av miljörelaterade åtgärder.

Denna rapport är en slutrapportering av ett uppdrag som genomförts i
tre faser
Uppdraget fokuserar på att undersöka möjligheten att integrera miljörelaterade
hälsoeffekter i befintliga samhällsekonomiska analyser. Dessa ska sedan användas i de
processer som utgör samhällsbyggandet då de bidrar till att beslutsunderlaget förbättras.

Ramboll har genomfört utredningen från december 2019 till juni 2020. Denna rapport är
en slutrapportering av ett uppdrag som genomförts i tre faser: en inventeringsfas, en
kartläggnings-och analysfas samt en slutrapporteringsfas.  I slutet av de två inledande
faserna genomfördes workshops tillsammans med samverkansmyndigheterna. I bilaga 1
beskriver vi mer om hur vi genomfört uppdraget.

VI HAR UTGÅTT FRÅN TRE UTREDNINGSFRÅGOR

Vi utgått från tre övergripande utredningsfrågor för att undersöka möjligheterna att
tillämpa samhällsekonomiska konsekvensanalyser:

1. Vilka behov/belägg finns mellan åtgärd och beteendeförändring, regelefterlevnad
och/eller ändrad exponering? (effektsamband 1)

2. Vilka behov/belägg finns för att en ändrad beteendeförändring, regelefterlevnad
och/eller ändrad exponering leder till positiva eller negativa hälsoeffekter?
(effektsamand 2)

3. Finns det framtagna kalkylvärden som beskriver hälsoeffektens påverkan på
samhällsekonomiska kostnader eller vinster?

För varje utredningsfråga har vi undersökt om det finns befintliga metoder, modeller eller
verktyg för att göra samhällsekonomiska beräkningar.  Dessa utredningsfrågor kopplar an
till den förändringsteori som presenteras i kapitel 2.1 och som finns illustrerad i  Figur 1.

OM UPPDRAGETS FOKUS OCH AVGRÄNSNINGAR

I uppdraget har vi kartlagt de modeller, metoder och verktyg som myndigheterna
använder idag för samhällsekonomisk konsekvensanalys. I detta har vi inkluderat alla typer
av beräkningsmodeller, metodvägledningar och kalkylvärden som syftar till att beräkna
samhällskostnader eller vinster i bred bemärkelse. Ramboll har tolkat miljörelaterade
åtgärder som alla typer av åtgärder inom samverkansmyndigheternas rådighet som får
konsekvenser för den fysiska miljön. Begreppet hälsa har vi tolkat brett och inkluderar alla
typer av fysiska och psykiska tillstånd. Exempelvis har vi inkluderat trafikskador och
dödsfall i trafiken i begreppet.

1 Folkhälsomyndigheten, Trafikverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Naturvårdsverket,
Transportstyrelsen och Boverket benämns ”samverkansmyndigheterna” i rapporten.
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Denna studie ger en övergripande bild av möjligheterna att tillämpa samhällsekonomiska
konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter. Kartläggningen av myndigheternas
behov har genomförts utifrån intervjuer med relevanta nyckelpersoner som utsetts av
myndigheterna själva, men omfattar inte hela myndigheternas verksamhet. Uppdragets
omfattning har medgett att ta fram en övergripande bild av möjligheterna att tillämpa
samhällsekonomiska konsekvensanalyser av hälsoeffekter inom buller, inomhusluftkvalitet,
grönområden samt cykel-och gångvägar, snarare än en djupdykning. Exempelvis
begränsas luftkvaliteten inomhus till sex olika miljöfaktorer – men det finns betydligt fler.

Rapporten är indelad i fem kapitel
I denna slutrapportering av uppdraget redogör vi för:

· en inventering av vilka metoder och behov som finns hos de sju
samverkansmyndigheterna (kapitel 2)

· en redogörelse för hur arbetet med att kvantifiera miljörelaterade hälsoeffekter
går till (kapitel 3)

· en kartläggning om kvantifiering av hälsoeffekter inom fyra
samhällsbyggnadsområden: cykel- och gångvägar, grönområden, luftkvalitet
inomhus och buller (kapitel 4)

· slutsatser om möjligheterna att tillämpa samhällsekonomiska konsekvensanalyser
av miljörelaterade hälsoeffekter och en handlingsplan för hur
samverkansmyndigheterna kan fördjupa arbetet (kapitel 5)
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2. MYNDIGHETERNAS ARBETE MED KVANTIFIERING AV
MILJÖRELATERADE HÄLSOEFFEKTER
Vi har identifierat ett flertal likheter i myndigheternas befintliga arbete och deras behov av
att arbeta med miljörelaterade hälsoeffekter. I avsnitt 2.1. redogör vi för en modell som
kontextualiserar hur myndigheterna arbetar med samhällsekonomiska konsekvensanalyser
av  miljörelaterade  hälsoeffekter.  I  avsnitt  2.2.  redogör  vi  för  likheter  och  skillnader  vad
gäller myndigheters arbete och i avsnitt 2.3. redogör hur deras behov ser ut vad gäller
samhällsekonomiska konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter.

I bilaga 4 finns en mer djupgående redogörelse för hur respektive myndighet idag arbetar
med samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade hälsoeffekter, samt
myndigheternas behov framåt.2

En modell som beskriver hur hälsoeffekter inom
samhällsbyggnadsprocessen kan kvantifieras
För  att  kontextualisera  kartläggningen  har  vi  tagit  fram  en  modell,  eller  en  så  kallad
förändringsteori, som beskriver komponenterna i hur hälsoeffekter uppstår och
kvantifieras inom samhällsbyggnadsprocessen. Figuren finns illustrerad i Figur 1. Figuren
baseras på en övergripande analys gjord under projektets första fas.

Figuren visar hur orsakssambanden mellan miljörelaterade åtgärder och
samhällsekonomiska  nyttor  och  kostnader  kan  se  ut.   För  att  tydliggöra  vart  i  ledet
behoven  och/eller  gapen  finns  har  vi  delat  upp  vår  analys  i  effektsamband  och
kalkylvärden. Effektsamband 1 (E1) handlar om hur en viss samhällsbyggnadsåtgärd bidrar
till förändrade beteenden, ändrad exponering eller regelefterlevnad (exempelvis – hur
många  fler  börjar  cykla  om en  ny  cykelväg  byggs).  Effektsamband  2  (E2)  handlar  om
kopplingen mellan ett nytt beteende, ändrad exponering eller regelefterlevnad och
individers hälsa (exempelvis vilken effekt har cykling på individers hälsa). Kalkylvärden
handlar om huruvida det finns framtagna värden som beskriver hälsoeffektens påverkan
på samhällsekonomiska vinster eller kostnader. Metoder, modeller eller verktyg handlar om
dessa finns idag, där effektsamband och/eller kalkylvärden används.

Det kan vara så att behoven kopplat till ett område endast täcker ett orsakssamband. Till
exempel att det finns behov av att bättre förstå effektsambanden mellan bulleråtgärder
och hjärt-och kärlsjukdomar (E1 och E2), medan hjärt-och kärlsjukdomars
samhällsekonomiska konsekvenser är välförstådda (och beräknas med kalkylvärden).

2 Behovs-och metodinventeringen är baserad på intervjuer med ett urval av medarbetare vid samverkansmyndigheterna.
Inventeringen belyser således inte hela myndigheternas sammantagna behov.

Effektsamband

1. Hur en miljörelaterad åtgärd bidrar till ändrad exponering, beteendeförändring,

regelefterlevnad etc.

2. Hur denna förändring påverkar hälsan.

Kalkylvärden

Om det finns framtagna värden som beskriver hälsoeffektens påverkan på samhällsekonomiska

kostnader och nyttor. Exempelvis hur förbättrad livskvalitet värderas.

Viktiga begrepp
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Figur 1 Förändringsteori
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Det finns många likheter och en del skillnader vad gäller myndigheters
arbete med olika miljöfaktorer
I Tabell 1 nedan har vi sammanfattat inom vilka områden (kopplat till miljöfaktorer) som
myndigheterna arbetar med samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade
hälsoeffekter. Tabellen sammanfattar också vilka behov som myndigheterna har lyft fram
under  våra  intervjuer.  Vi  har  delat  upp  behoven  i  två  delar:  behov  av  bättre  belagda
effektsamband (E) och behov av bättre kalkylvärden (K).3 Gemensamt har myndigheterna
utryckt ett behov av bättre kunskap kopplat till 15 miljöfaktorer.

Flest myndigheter har uttryckt ett behov av förbättrade effektsamband och kalkylvärden
vad gäller buller, luftkvalitet, grönområden samt cykel-och gångvägar (det är också dessa
områden som myndigheterna valde att fokusera på inför kartläggnings- och analysfasen).
Detta är givetvis kopplat till att dessa är områden som tangerar många myndigheters
arbete. Många andra miljöfaktorer är mer specifika och tangerar endast ett fåtals
myndigheters arbete (såsom UV-strålning och kemikalier). Därav är behovet här lägre.
Trafikverket är den myndighet som har kommit längst vad gäller kvantifiering av
hälsoeffekter. Boverket har inlett ett arbete med att sammanställa belagda effektsamband
mellan de miljöfaktorer som berör inomhusmiljö och hälsoeffekter, med förhoppningen att
även kunna beräkna samhällsekonomiska konsekvenser. Detta arbete har dock precis
påbörjats.

Tabell 1 Myndigheters koppling till olika miljöfaktorer och deras uttalade behov

Myndighet/

Miljöfaktor
FOHM NV TrV TrS BoV SSM KEMI

Buller (inomhus/utomhus) E K • E K • E K E K E K

Grönområden E K E K E K E K

Gång- och cykelvägar E K E K • E K E K E K

Klimatförändring* • E K  E K E K

Friluftsliv E K E K E K

Strålning UV  E K

Strålning Radon E K  K

Luftkvalitet E K • E K • E K • E K E K

Fukt & mikroorganismer

(inomhusmiljö)
E K E K

Ljusinsläpp (inomhus) E K

Skolgårdars utformning/design E K E K

Kemikalier E K E K E K •  E K

Trafiksäkerhet • •  E K

Ljus utomhus E K

Tillgänglighet till samhällsservice E K

•  = myndigheten arbetar med samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade hälsoeffekter

E = myndigheten har uttryckt ett behov av bättre belagda effektsamband

K = myndigheten har uttryckt ett behov av bättre kalkylvärden

* Till exempel inomhustemperatur, fästingburna infektioner, skogsbränder

Majoriteten av myndigheterna har gemensamma behov
Det finns många likheter vad gäller myndigheternas behov av att inkludera hälsorelaterade
miljöeffekter i samhällsekonomiska analyser. Vår kartläggning visar att myndigheterna har
kommit olika långt i arbetet och att det finns en del skillnader, dels kring vilka områden

3 Det är viktigt att komma ihåg att detta är endast en sammanfattning från vår första inventering av myndigheternas
behov/arbete och tabellen kan därmed komma att ändras längre fram i projektet.
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som är av intresse, dels kring visionerna hur kvantifieringen ska användas. Vi sammanfattar
våra övergripande iakttagelser nedan.

SAMTLIGA MYNDIGHETER HAR BEHOV AV BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR
EFFEKTSAMBANDEN

Överlag görs idag få samhällsekonomiska konsekvensanalyser av miljörelaterade
hälsoeffekter hos samverkansmyndigheterna. En central anledning till att majoriteten av
myndigheterna inte har kommit längre i sitt arbete med samhällsekonomiska
konsekvensanalyser där hälsoeffekter ingår är att det finns en brist på välbelagda
effektsamband. Det vill säga, kopplingen mellan en viss åtgärd och hur det påverkar
människors hälsa är inte känd för myndigheten eller inte vetenskapligt belagd. Flera
myndigheter har även nämnt att många av de effektsamband som har belagts är sannolikt
underskattade. Nya forskningsrön visar gång på gång att kopplingen mellan miljöfaktor
och hälsa är större än vad tidigare trott.

FLERA MYNDIGHETER BETRAKTAR KALKYLVÄRDENA SOM ENKLARE ATT RÄKNA PÅ

Många myndigheter har lyft fram att när man väl vet hur en miljöåtgärd påverkar
människans hälsa är nästa steg något enklare. Det vill säga, det är generellt en lättare
uppgift att beräkna hur olika hälsoeffekter kan leda till minskade kostnader eller ökade
vinster. Denna iakttagelse står i kontrast till myndigheternas tidigare arbete där de lyfter
fram att den huvudsakliga svårigheten ligger i kalkylvärdena.4 Vi fann alltså delvis
motsatsen i våra intervjuer då många har nämnt att den stora svårigheten är att etablera
effektsambanden. Men även om det ses som enklare att beräkna samhällsekonomiska
konsekvenser när hälsoeffekterna väl är kända, nämner flera myndigheter att de
kalkylvärden som idag används är bristfälliga. Det finns bland annat ett behov av att
inkludera fler möjliga sjukdomar och hälsotillstånd.

FLERA MYNDIGHETER ANVÄNDER SIG AV ASEK-VÄRDEN

För de myndigheter som idag arbetar med samhällsekonomiska konsekvensanalyser är
Trafikverkets arbete inom ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för
transportsektorn5) en viktig källa till kalkylvärden. Men en del myndigheter har påpekat att
ASEKs värden inte alltid överensstämmer med deras användningsområden – mycket på
grund av att ASEK har ett fokus på transportsektorn.

DET FINNS ETT VÄRDE ATT RÄKNA PÅ HÄLSOEFFEKTER, ÄVEN DÅ DE BYGGER PÅ
OSÄKRA ANTAGANDEN
Många myndigheter anser att det finns ett stort värde att sträva efter att kvantifiera
hälsoeffekterna av miljörelaterade åtgärder och värdera dessa i ekonomiska termer. Detta
gäller även om effektsambanden är svagt belagda och kalkylvärdena bygger på förenklade
antaganden. Analysen behöver då tydligt lyfta fram begränsningarna med modellen.
Värdet ligger i att i första hand visa på att hälsoeffekter har en samhällsekonomisk
konsekvens, eftersom det annars finns en risk att den betraktas som noll och därför glöms
bort i beslutsprocesser. Med tiden kan dessa beräkningar förfinas.

4 Ramboll har fått ta del av ett dokument där Samverkansmyndigheterna har påbörjat en behovsinventering.
5 ASEK ger rekommendationer för ekonomiska analysmetoder och kalkylprinciper, inklusive kalkylvärden inom
transportområdet. Arbetet samlas i ”ASEK-rapporten” som ses över varje år. För att kunna jämföra olika analyser
ändras kalkylvärden inte allt för ofta. Därför sker revideringar som innebär större förändringar mer sällan (cirka tre–
fyra års mellanrum). ASEK-arbetet är kopplat till en myndighetsövergripande samrådsgrupp som består av
representanter för Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten,
Stockholms Läns Landsting/SL samt Trafikanalys. ASEK-arbetet stöds av ett vetenskapligt råd bestående av
vetenskaplig expertis inom ämnesområdena nationalekonomi, miljöekonomi, regionalekonomi och transportanalys
(Trafikverket. Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn, ASEK.
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-
for-transportsektorn-asek/ [Hämtad 2020-05-07]).

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
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METODERNA OCH VERKTYGEN BÖR INTE VARA FÖR KOMPLICERADE

Några myndigheter nämner att metoder eller verktyg som används för beräkning av
hälsoeffekter (effektsambanden inkluderade) bör vara utformade så de kan användas av
fler personer (att det inte ska vara begränsat till experter inom datamodellering). Enklare
modeller och verktyg anses också öka trovärdigheten och transparensen. Detta utesluter
inte att modellen eller verktyget kan baseras på välbelagda och sofistikerade antaganden.
Några myndigheter menar även att de inte har behov av kompletta metoder, modeller eller
verktyg, utan att de beräkningar som de gör alltid är fallspecifika.

FLERA MYNDIGHETER ARBETAR MED SAMMA OMRÅDEN MEN ANVÄNDER OLIKA
METODER OCH KALKYLVÄRDEN

Myndigheterna lyfter behovet att räkna på ett enhetligt sätt. Exempelvis skiljer det sig
huruvida samhällsekonomiska beräkningar inkluderar produktionsbortfall. Ett annat
exempel är att ASEK värderar ett statistiskt liv mycket högre än Socialstyrelsen, vilket leder
till förvirring och skapar sämre förutsättningar för att kunna göra jämförelser.

KOMMUNER OCH REGIONER BEHÖVER BLI INVOLVERADE

Några myndigheter nämner att kommuner och regioner bör involveras i detta arbete. Detta
då det finns ett tydligt behov av att kommunerna tar hänsyn till hälsoeffekter, till exempel
i arbetet med översikts-och detaljplaner. Några myndigheter har lyft att involveringen av
kommuner och regioner kan ske på olika sätt. Antingen genom att de är med och utvecklar
metoder där hälsoeffekter tas med i beslutsprocesser, eller genom att myndigheterna i sin
vägledning även ger guidning till metoder, modeller och verktyg som kommunerna sedan
kan använda på ett enhetligt sätt (eller en kombination av båda).

MÅNGA MYNDIGHETER HAR BEHOV AV ATT SYNLIGGÖRA DEN
SAMHÄLLSEKONOMISKA NYTTAN AV HÄLSOFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

Många myndigheter strävar efter att synliggöra samhällsnyttorna av hälsofrämjande
åtgärder, eller bevarandet av goda miljöer. Det är särskilt för denna typ av hälsofrämjande
åtgärder som myndigheterna har behov av att kunna beräkna och synliggöra för
beslutsfattare att positiva hälsoeffekter ger besparingar för samhället i stort. Det gäller
exempelvis samhällsplanering som främjar fysisk aktivitet, grönområden eller bevarandet
av goda ljudmiljöer. Men det finns även ett behov av att kunna beräkna
samhällsekonomiska konsekvenser av förbyggande miljörelaterade åtgärder. Detta
inkluderar arbetet att minimera hälsorisker kopplade till exempelvis kemikalier, strålning,
buller och klimatförändring.

DET FINNS BEHOV AV ETT BÄTTRE HELHETSPERSPEKTIV SOM FÅNGAR UPP
SYNERGIER
Många myndigheter lyfte fram ett behov av ett bättre helhetsperspektiv där kostnader och
nyttor för olika aktörer synliggörs och visar på den samlade samhällsnyttan. Detta kräver
att myndigheters arbete tar ett bredare perspektiv och tar med flera faktorer i sina
beslutsprocesser. Till exempel att en stor skolgård kan vara bra eftersom det ökar barns
möjlighet till förbättrad fysisk aktivitet, men utan skuggplatser kan det leda till ökad UV-
strålning som är skadligt.

DE FLESTA AV MYNDIGHETERNA SER ATT SYFTET ÄR ATT KUNNA PÅVERKA
BESLUTSPROCESSER

Majoriteten av myndigheterna strävar främst efter att använda sina samhällsekonomiska
konsekvensberäkningar i underlag som tas fram till beslutsfattare på alla nivåer. Detta
sträcker sig från beslutfattare på EU- och regeringsnivå ner till kommun-och företagsnivå.
Andra användningsområden inkluderar informationskampanjer.
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3. FYRA STEG FÖR ATT BELYSA HÄLSOEFFEKTER
I detta kapitel redogör vi för de steg som traditionellt krävs för att belysa hälsoeffekter och
uppskatta kostnader eller vinster. Generellt ingår fyra steg: identifiering, kvantifiering,
värdering och nuvärdesberäkning.

Identifiering handlar om att undersöka vilka typer av hälsoeffekter som uppstår till följd av
en åtgärd – antingen genom ändrade beteenden eller genom ändrad exponering.
Kvantifiering handlar om hur dessa effekter ska mätas samt att komma fram till hur många
enheter det handlar om. Värderingen handlar om att sätta ett monetärt värde på
enheterna.6 Genom nuvärdesberäkningen räknar man om framtida intäkt eller kostnad till
dagens penningvärde (diskontering).

Med utgångspunkt i den förändringsteorin som presenteras i Figur 1 kopplar identifieringen
och kvantifieringen till effektsamband 1 och/eller 2 medan värderingen och
nuvärdesberäkningen handlar om att uttrycka hälsoeffekterna monetärt i
samhällsekonomiska nyttor eller kostnader (dvs. kalkylvärden).

Figur 2 Fyra steg för att belysa hälsoeffekter

Identifiering handlar om att kartlägga hälsoeffekter
Identifiering av hälsoeffekter handlar om att undersöka och kartlägga vilka typer av
hälsoeffekter en viss beteendeförändring, regelefterlevnad eller ändrad exponering (till
följd av en åtgärd) kan leda till,  och hur de generellt mäts. Syftet med detta steg är att
skaffa sig en bild över vad det är man faktiskt vill mäta, hur man ska gå tillväga och tolka
resultaten. Identifieringen kan antingen göras genom en litteratursökning eller genom att
utgå från tidigare utredningar som genomförts i samma syfte. I kapitel fyra redogör vi för
identifiering av några hälsoeffekter inom fyra fokusområden.

Kvantifiering handlar om i vilken enhet hälsoeffekter ska mätas
Måtten nedan används för att skatta hur mycket livslängd eller livskvalitet förändras,
exempelvis som ett resultat av en viss åtgärd. I litteraturen dominerar kvalitetsjusterade
levnadsår (QALY eller quality adjusted life years) samt funktionsjusterade levnadsår
(DALY eller disability adjusted life years). QALY är ett mått på vunna levnadsår i perfekt
hälsa, medan DALY mäter år som förlorats i perfekt hälsa. Att lista åtgärders hälsoeffekter
med hjälp av QALYs eller DALYs skulle vara användbart både för att jämföra
åtgärdsalternativ inom en myndighet och för att jämföra kostnadseffektiviteten hos
åtgärdsalternativ mellan myndigheter. Hur dessa mått värderas diskuteras i avsnitt 3.3.

6 Värderingen fokuserar här på värdering av hälsoeffekter. En värdering av en åtgärd måste innehålla både kostnader
och  nyttor  för  åtgärden  och  alternativet,  dvs.  vad  som kan/skulle  göras  istället,  och  då  talar  vi  om ekonomiska
utvärderingar. Detta kan göras med hjälp av till exempel kostnads-nyttoanalyser eller kostnadseffektivitetsanalyser.
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KVALITETSJUSTERADE LEVNADSÅR (QALY) TAR HÄNSYN TILL BÅDE LIVSLÄNGD
OCH LIVSKVALITET

Kvalitetsjusterade levnadsår – QALY – är ett sammansatt indexmått som tar hänsyn till
både livslängd och livskvalitet. Indexet kan anta värden mellan 0–1, där 1 motsvarar ett
levnadsår  i  full  hälsa  och  0  en  situation  som  död.   Genom  detta  mått  kan  olika
interventioner jämföras oavsett om de ökar livslängden eller förbättrar livskvaliteten. Som
exempel kan tas en situation där en person har två olika behandlingar att välja på (A & B)
och utan behandling avlider personen omedelbart. Behandling A förlänger livet med två år
och dessa levs i 50 procent av full hälsa, vilket ger en total vinst på 1 QALY (2*0,5) jämfört
med att inte göra något. Behandling B förlänger livet med ett år men detta år levs i full
hälsa, vilket också ger en vinst på 1 QALY (1*1) jämfört med att inte göra något. Dessa
behandlingar är alltså likvärdiga.

QALY mäts ofta genom det så kallade EQ-5D-3L instrumentet (EuroQol 5 Dimension 3
Level)7 som är ett kortfattat frågeformulär för generisk självrapporterad hälsorelaterad
livskvalitet.8 Instrumentet omfattar fem dimensioner; rörlighet, hygien, huvudsakliga
aktiviteter, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet i tre nivåer (inga, måttliga och svåra
problem) vilket totalt ger 243 olika hälsotillstånd.

Landspecifika nyttovikter9 för alla hälsotillstånd (så kallade tariffer) är framtagna för ett
flertal länder. Den mest använda är Storbritanniens tariff.10 Detta är en hypotetisk tariff där
preferenserna från ett representativt urval av den allmänna befolkningen ligger till grund
för viktningen av hypotetiska hälsotillstånd (dvs. hälsotillstånd de själva inte befinner sig
i). En nyligen framtagen tariff för Sverige baseras på preferenserna hos personer som har
upplevt hälsotillståndet (så kallad experience based)11 vilket har visat sig påverka
nyttovikterna, speciellt för mer allvarliga hälsotillstånd.12

FUNKTIONSJUSTERADE LEVNADSÅR (DALY) INTRODUCERADES FÖR ATT BÄTTRE
BELYSA SJUKDOMSBÖRDAN

Funktionsjusterade levnadsår – DALY – förespråkas av WHO och väger ihop förtida död
och olika hälsoproblems svårighetsgrad (1= död, 0=full hälsa) med hjälp av standardiserade
metoder. DALYs är ett något nyare mått än QALYs och introducerades för att bättre lyfta
fram sjukdomsbördan. 1 DALY kan ses som ett förlorat år av ett ”sunt” liv. Summan av
DALYs över hela befolkningen, eller sjukdomsbördan, kan betraktas som en mätning av
klyftan mellan nuvarande hälsostatus och en idealisk hälsosituation där hela befolkningen
lever till en avancerad ålder, fri från sjukdomar och funktionshinder.13

DALY för en sjukdom eller hälsotillstånd beräknas som summan av de förlorade åren för
liv (years of life lost - YLL) på grund av för tidig dödlighet i befolkningen och åren förlorade
på grund av funktionsnedsättning (Years Lost due to Disability, YLD).

7 Ett flertal andra instrument finns tillgängliga för att mäta QALY, t.ex. SF-6D och HUI
8 Rabin, R. och F. de Charro, (2001). “EQ-5D: a measure of health status from the EuroQol Group”, Ann Med, vol. 33,
no. 5, s. 337-343.
9 Nyttovikten, dvs, livskvaliteten av att vara i ett specifikt hälsotillstånd definierat utifrån dimensionerna i EQ-5D-3L skattas
normalt med så kallade ”standard gamble”, ”time trade-off” eller visual analogue scale”.
10 Dolan, P., (1997). “Modeling valuations for EuroQol health states”, Med Care, vol. 35, no. 11, s. 1095-1108.
11 Burström, K., et al. (2014). ”Swedish experience-based value sets for EQ-5D health states”, Qual Life Res, vol. 23,
no. 2 (2014), s. 431-442.
12 Jarl, J., et al. (2019). “Health related quality of life in adults with cerebral palsy living in Sweden and relation to
demographic and disability-specific factors”, Disability and Health Journal, vol.  12,  no.  3,  s.  460-466.  Experience-
based nyttovikter kommer tendera ge högre prioritet till hälsointerventioner som i huvudsak verkar som
livsförlängande jämfört med interventioner som i huvudsak verkar livskvalitetsförbättrande, medan det omvända
gäller  för  om  man  använder  hypotetiskt  baserade  tariffer.  Val  av  typ  av  tariff  kan  därmed  ha  stor  påverkan  på
beslutsprocessen.
13 WHO, Health statistics and information systems. Se:
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/ [Hämtad 2020-05-08]

https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
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DALY = YLL + YLD

YLL motsvarar i princip antalet dödsfall multiplicerat med den förväntade livslängden vid
den ålder då döden inträffar. För att mäta YLD multipliceras antalet incidentfall i en given
period med den genomsnittliga varaktigheten av sjukdomen och en viktfaktor som
återspeglar  sjukdomens svårighetsgrad på en skala  från 0 (perfekt  hälsa)  till  1  (död). 14

Viktfaktorerna tas fram av WHO.

YLL per dödsfall kan beräknas med data från WHOs världshälsorapporter. Exempelvis,
förlorade levnadsår som går att härleda till inomhusluftkvalitet (exempelvis 100,000
levnadsår) delas med antalet döda (exempelvis 20,000 personer) ger fem YLL per
dödsfall.  Vissa  studier  fokuserar  endast  på  att  kvantifiera  YLL  och  använder  sedan  så
kallade marknadsdatametoder för att värdera detta (se beskrivning nedan).

VALET MELLAN QALY OCH DALY BEROR PÅ VAD SYFTET ÄR MED STUDIEN

Både QALY och DALY används idag för att utvärdera hälsoeffekter och båda har specifika
för- och nackdelar. Det finns en betydande litteratur som jämför de två måtten, både ur
teoretisk och empirisk synvinkel. Förenklat kan man säga att QALY mäter den
hälsorelaterade nyttan med de levnadsår som individen har kvar, medan DALY mäter den
hälsorelaterade nyttoförlusten i termer av mortalitet och morbiditet i förhållande till
förväntad återstående livslängd. 15

Nyttoviktningen i DALY är kopplat till den specifika sjukdomen medan viktningen i QALY
är baserat på hälsotillståndet. DALY är alltså inte utvecklat för att fånga upp samsjuklighet
hos individer. Måtten är alltså inte inversen av varandra utan har betydande skillnader både
teoretiskt och praktiskt. Detta har sitt ursprung i de syften för vilka måtten utvecklades.
DALY  skapades  för  komparativa  hälsojämförelser  över  populationer  medan  QALY
skapades för att mäta och utvärdera hälsoförändringar av hälsointerventioner. I det senare
fallet låg större fokus på känslighet och tillförlitlighet. Vidare är nyttoviktningen i QALY
baserad på populationspreferenser medan viktningen i DALY är expertbaserad.16

DALY måttet har dock utvecklats över tid och båda måtten har visats funktionella vid
prioritering och resursallokering. Inom hälsoekonomi är QALY det dominerande måttet,
mycket för dess förmåga att mäta faktiska hälsorelaterade nyttoförändringar där
nyttovikterna baseras på populationspreferenser. Dock beror valet mellan QALY och
DALY på vad syftet är, och DALY är att föredra om man ska mäta sjukdomsbördan i en
befolkning.17

Värdering av hälsoeffekter handlar om att mäta monetära effekter
Det finns två huvudsakliga och övergripande metoder att värdera hälsoutfall:

1. Scenariometoder (stated preferences). Scenariometoder baseras på
betalningsviljestudier där man frågar individer hur mycket de är villiga att betala
för att undvika ett visst hälsoutfall, alternativt hur mycket de är villiga att få för
att acceptera en viss sjukdomsrisk.

14 Ibid.
15 Se exempelvis Gold, R. M. et al. (2002). “HALYS AND QALYS AND DALYS, OH MY: Similarities and Differences in Summary
Measures of Population Health”, Annu. Rev. Public Health. vol. 23, s. 115–34 samt Feng X., et al.  (2020). “Using QALYs versus
DALYs to measure cost-effectiveness: How much does it matter?” International Journal of Technology Assessment in Health
Care, s. 1–8.
16 Ibid.
17 Ibid.

https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
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2. Marknadsdatametoder (revealed preferences). Denna metod bygger på
individers observerade beteenden, till exempel vad de faktiskt betalar för en
riskförändring.

Nedan beskriver vi dessa metoder med ingående.

SCENARIOMETODER TAR HÄNSYN TILL BÅDE ANVÄNDARVÄRDEN OCH
EXISTENSVÄRDEN

Scenariometoder använder sig av hypotetiska marknader på vilka individer förväntas
värdera eller rangordna specifika egenskaper bland ett eller flera alternativ. Detta tar
hänsyn till både användarvärden (såsom att andas in bra luft) och existensvärden (nyttan
från vetskapen att bra luft, tysta miljöer, gröna områden eller en cykel- och gångväg
existerar på andra platser än där man själv befinner sig eller planerar att besöka). De värden
eller den rangordning som individerna uttrycker förväntas spegla deras sanna
betalningsvilja för exempelvis bullerreducerande åtgärder eller för bevarandet av ett
grönområde.

Betalningsviljestudier kan baseras på olika metoder – såsom scenariovärderingsmetoden
eller choice-experiments. De genomförs vanligtvis med hjälp av intervju- och
enkätundersökningar. Generellt sett är betalningsviljestudier både genomförbara och
mycket användbara, men en svaghet är att de riskerar att inte spegla individers faktiska
preferenser, då individer kan styras av normer och en ”vilja” att värdera något högt.
Metoden kräver också relativt mycket kunskap av respondenterna då det krävs att de vet
om samtliga positiva och negativa utfall med en intervention. De är även tids- och
resurskrävande om en ny datainsamling behöver göras. Nyttoöverföring är ett sätt att
komma runt detta problem, vilket vi beskriver mer ingående nedan. Vidare, även om det
finns osäkerheter med metoden är den mycket flexibel och kan anpassas exakt till det som
behöver värderas.

Nedan listar vi olika metoder för att värdera hälsoeffekter, som baseras på
scenariometoder.

Värdet av ett statistiskt levnadsår eller liv mäts med VSLY eller VSL-metoden

Många studier mäter det teoretiska värdet av förlorade levnadsår med hjälp av VSLY
(value of statistical life years). Andra mäter det teoretiska värdet av ett förlorat statistiskt
liv med hjälp av VSL (value of a statistical life). VSL är ett mått som ofta används inom
transportsektorn, som traditionellt har varit inriktad på att förebygga dödsfall till följd av
trafikolyckor. VSLY, som kan användas för att mäta förlängning av livet, används mer inom
folkhälsolitteraturen. Skillnaden mellan de två är att VSL värderar varje liv som räddas
likadant, medan VSLY värderar liven som räddas i proportion till hur länge de förlängs.18

ASEK har idag inget värde för VSLY, utan ett för VSL. VSL kan dock räknas om till VSLY
med hjälp av en formel där man inkluderar en diskonteringsränta och antalet levnadsår.19

VSL och VSLY beräknas genom studier av betalningsvilja. Sådana studier antas fånga upp
samhällets värdering av att reducera risken för ohälsa eller för förtida död. Den teoretiska
bakgrunden till sådana studier är att individerna som uppger sin betalningsvilja antas räkna
in alla sina väntade kostnader, exempelvis till följd av minskad möjlighet att arbeta, minskad
konsumtion,  smärta  och  lidande,  och  minskad  livskvalitet.  De  hälso-  och
sjukvårdskostnader som individerna tar hänsyn till i sin skattning kan vara hushållets

18 Hammitt,  J.K.  (2007).  “Valuing  Changes  in  Mortality  Risk:  Lives  Saved  Versus  Life  Years  Saved”, Review of
Environmental Economics and Policy, vol. 1, no. 2, s. 228–240.
19 Alberini,  A.  och A.  Krupnick (2002).  “Valuing the Health Effects of  Pollution”,  i  Tietenberg & Folmer (red.), The
International Yearbook of Environmental and Resource Economics 2002/2003, s. 233–277. Cheltenham, UK: Edward
Elgar.
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enskilda kostnad eller dess andel av samhällets kostnad, och kommer därför troligen att
variera med hur frågan ställs i den enskilda studien och även hur det offentliga
sjukvårdssystemet är utformat. VSL och VSLY ska därför inte ses som värdet på en individs
liv utan samhällets aggregerade betalningsvilja för att reducera förtida död. Skattningar av
VSL och VSLY varierar stort mellan studier och tycks variera mellan länder. OECD skattar
ett genomsnitt för EU på 2 132 000 Euro per VSL.20 Trafikverket använder skattningen
40,5 miljoner SEK per VSL.21

Betalningsviljestudier har generellt sett ansetts vara den mest omfattande och föredragna
metoden för att skatta värdet av att reducera risken för förtida död.22

Värdering av DALYs eller QALYs baseras ofta på scenariometoder

Det finns en omfattande ekonomisk litteratur kring huruvida värdet av att reducera risk för
förtida död bör baseras på VSL, QALYs eller DALYs. Värdet av en QALY och en DALY
skattas ofta på samma sätt som VSL, med betalningsviljestudier. Söderqvist m.fl. (2017)
har gjort en översikt över svenska studier efter år 2000, och har räknat om olika
skattningar av värdet för ett statistiskt liv (VSL) till monetärt värde per levnadsår (genom
att dividera VSL med förväntad återstående livslängd) och monetärt värde per QALY
(genom att justera för hälsorelaterad livskvalitet under återstående livslängd).
Sammanställningen visar på stor spridning mellan skattningarna när de konverteras till
jämförbarhet.23

Inom hälsoekonomi finns en pågående diskussion om hur QALY ska värderas, där olika
myndigheter använder olika värden. Trafikverket använder sig av en värderingsmetod för
QALY, som är baserad på VSL, genom så kallade dödsfallsekvivalenter.24 Ett sätt att
beräkna värdet av ett QALY är genom att dividera värdet av ett statistiskt liv (VSL) med
antalet (diskonterade) förlorade QALYs.25 Det har framförts argument kring att baserat på
ASEKs höjning av skattningen av värdet  på statistiskt  liv  till  40,5 miljoner,  bör  även de
myndigheter som använder QALY höja dess värde i enlighet med VSL.26

Nyttoöverföring applicerar redan befintliga värden

För att värdera hälsovinster kan alltså två typer av tillvägagångssätt anses aktuella. Å ena
sidan kan man applicera redan befintliga värden som givits av tidigare värderingsstudier,
å andra sidan kan man genomföra en ny studie baserad på vedertagna värderingsmetoder.

Om en studie inte har möjlighet att utföra en ny betalningsviljestudie kan man använda sig
av betalningsviljor från andra studier. Detta kallas nyttoöverföring.  Med nyttoöverföringar
överför man information och/eller betalningsviljor som fastställts för inom tidigare
miljörelaterade åtgärder till det nya projektet. Nyttoöverföring kan antingen göras med en
så kallad enhetstransferering eller en funktionstransferering.

20 En stor metastudie av OECD av VSL: OECD (2012). Mortality risk valuation in environment, health, and transport
policies.
21 Trafikverket (2018). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1, Kapitel 9
Trafiksäkerhet och olyckskostnader. Borlänge: Trafikverket.
22 En annan metod, humankapital metoden (som är en marknadsdatametod), värderar värdet av ett liv med hjälp av
en skattning av individens totala förlorade inkomster. Metoden bygger på antagandet att löner ger information om
produktivitet. Denna metod har kritiserats eftersom den tenderar att undervärdera värdet av ett liv.
23 Söderqvist, T. et al. (2017). Effektkedjor och skadekostnader som underlag för revidering av ASEK-värden för
luftföroreningar. Rapport till Trafikverket, TRV 2016/2932.
24 Trafikverket (2018). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1, Kapitel 9
Trafiksäkerhet och olyckskostnader. Borlänge: Trafikverket.
25 Persson  U.,  et  al.  (2014). Värdet av att undvika en fotgängarolycka- Jämförelse av riskvärdering och
kvalitetsjusterade levnadsår. Konsultrapport till Trafikverket, Swedish Institute for Health Economics.
26 Se exempelvis Persson U. och S. Olofsson (2018). ”Ett QALY är värt mer än två miljoner kronor”, Läkartidningen.
2018-08-20.
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Enhetstransferering är den allra enklaste formen av nyttoöverföringar

Enkel enhetstransferering är den allra enklaste formen av nyttoöverföringar. Det vilar på
antagandet om en individen, oavsett plats, upplever samma välfärdsförbättring av en
enhet bättre hälsa. Detta innebär att alla individers preferenser för hälsa i genomsnitt är
likadana. Metodens enkelhet är både dess styrka och svaghet. Överlag innebär detta att
samhällsekonomiska konsekvensanalyser som använder detta kan vara mycket
missvisande. En tumregel bör därför vara att använda detta mellan platser och
populationer som är väldigt lika.27

Enhetstransferering med inkomstjustering utgår från samma antaganden som ovan, men
hänsyn tas till inkomstskillnader (med hjälp av köpkraftsparitet).28

Funktionstransferering innebär att man använder en tillgänglig nyttofunktion

Funktionstransferering innebär att man transfererar en estimerad nyttofunktion (en
ekvation). Istället för att direkt transferera betalningsviljan för exempelvis en enhet bättre
hälsa, som i fallet med ”enhetstransferering”, flyttar man hela sambandet mellan å ena
sidan värdet (uttryckt exempelvis i termer av betalningsvilja) och, å andra sidan, de
faktorer som bestämmer det. I praktiken innebär det att man använder information som
studerats i ursprungsstudien och applicerar detta på den nya studien, och då tas hänsyn
till att till exempel individers karakteristiska varierar. Givet att man känner till vissa
parametrar i en ekvation kan man senare undersöka hur betalningsviljan ändras när
exempelvis bullernivåer ändras.29

Tidsdimensionen kan vara viktig, speciellt för att fånga upp det senaste decenniet då
människors miljömedvetenhet, d.v.s. preferenser för miljön, ökat drastiskt. Att idag
genomföra konsekvensanalyser baserat på tio år gamla betalningsviljestudier kan därför
ge felaktiga beslutsunderlag. 30

MARKNADSDATAMETODER TAR ENBART HÄNSYN TILL ANVÄNDARVÄRDEN

En gemensam styrka för metoder som baseras på marknadsdata är att de baseras på
individers faktiska beteenden, dvs. deras faktiska preferenser. Den största svagheten är att
dessa metoder bara tar hänsyn till användarvärden, och inte existensvärden.
Användarvärden reflekterar bara de värden på de tjänster som till exempel en fastighet
tillhandahåller och som de boende hela tiden aktivt har nytta av, exempelvis luftkvaliteten
i det område fastigheten är belägen i. Exkluderingen av existensvärden gör att dessa
metoder inte är lämpliga för samhällsekonomiska utvärderingar av till exempel
grönområden (såsom naturreservat eller nationalparker) – där existensvärdena är
betydande.31 På grund av att marknadsdatametoder ofta exkluderar effekter som är svåra
att mäta (såsom förlorad livskvalitet eller den nytta en individ har av att bli friskare) är
marknadsdatametoder ofta lägre än värden från studier som baserar sig på
scenariometoder.32

Vilket mått som är att föredra beror på åtgärden. Ju mer nytta individen förväntas ha av
icke-marknadsrelaterade upplevelser som till exempel välbefinnande, ork, rörlighet,
upplevelser m.m., desto sämre approximerar marknadsdatametoder värdet av en

27 Forslund  J.,  et  al.  (2007). Samhällsekonomiska värderingar av luft- och bullerrelaterade hälsoproblem – en
sammanställning av underlag för konsekvensanalyser. Specialstudie nr 13. Stockholm: Konjunkturinstitutet.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 de Hollander A. E. M. (2004). Assessing and evaluating the health impact of environmental exposures – Deaths,
DALYs or Dollars? Utrecht: Universiteit Utrecht.

https://www.konj.se/download/18.23274eb6150c285f0ae85dbb/1447232177689/Specialstudie-13.pdf
https://www.konj.se/download/18.23274eb6150c285f0ae85dbb/1447232177689/Specialstudie-13.pdf
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hälsoförbättring.33 I dessa fall är alltså betalningsviljestudier att föredra.34 Men nackdelen
är att betalningsviljestudier inte synliggör de samhällsekonomiska konsekvenserna för olika
aktörer i samhället (eftersom de tar fram ett aggregerat mått). För att få en heltäckande
bild bör alltså båda måtten kombineras.35 Dock finns det risk för dubbelräkning eftersom
scenariostudier i teorin kan inkludera det som marknadsdatastudier mäter (såsom
sjukvårdskostnader).

Nedan beskriver vi olika metoder för att värdera hälsoeffekter, där marknadsdatametoder
används.

Hedoniska prismetoden använder ofta fastighetsmarknaden som utgångspunkt

Hedoniska prismetoden kan användas vid värderingar av nyttor eller kostnader som
förknippas med förändrad miljökvalitet, såsom närhet till grönområde, en cykelväg eller
exponering för buller eller dålig inomhusluftkvalitet. Metoden antar att människor värderar
och köper de tjänster som en marknadsvara kan tillhandahålla. Det allra vanligaste är att
med hjälp av hedoniska prismetoden studera fastighetsmarknaden. Den underliggande
tanken med detta är att miljökaraktäristika påverkar fastighetspriset. Exempelvis värderas
en fastighet belägen vid en flygplats lägre (har ett lägre marknadspris) än en i övrigt
jämförbar fastighet som ligger i ett bullerfritt område. För att ta reda på prisskillnader
används ofta regressionsanalyser. Med hjälp av det estimerade sambandet går det att
beräkna exempelvis hur mycket en minskning i bullerstörningen är värd för samhället.36

Fördelen med denna metod är att den baseras på faktiska beteenden (exempelvis faktiska
fastighetspriser) och att den är mångsidig då det går att studera flera olika miljöfaktorers
effekter samtidigt (som till exempel närhet till grönområden och buller). Nackdelen är att
metoden begränsas till att värdera sådana miljöfaktorer som varierar mellan fastigheter.
En annan begränsning är att metoden förutsätter att individen har korrekt information om
vilka miljöfaktorer som är relevanta i det område där fastigheten är belägen.37 För att
hedoniska prismetoder ska kunna antas inkludera hälsoeffekter måste individerna känna
till vilka halter av föroreningarna som individen exponeras för, hur det påverkar hälsan, och
vilka konsekvenser det får, annars kan det inte antas avspeglas i marknadspriset.38

Skyddsutgiftsmetoden baseras på utgifter kopplat till att skydda sig emot miljöstörande inslag

Den är metoden baseras på information om individers utgifter för att ”skydda” sig emot
miljöstörande inslag. Exempelvis kan utgifter för att sätta in bullerdämpande treglasfönster

33 Det är även viktigt att analysera datan utifrån olika socio-ekonomiska grupper. Scenariometoder är kopplade till
”afforability” (dvs ”fattiga” tenderar att svara lägre än rika även om värdet borde/är detsamma). I marknadsstudier
är grundproblemet att delar av populationen inte finns representerade på marknaden och värdet som kommer fram
är därmed inte representativt för hela befolkningen (de ”fattigas” preferenser kommer inte till uttryck i värdet av
resor till Fiji exempelvis).
34 Liksom scenariometoder antar även marknadsdatametoder att  individen har full  information om kostnader och
nyttor. Men inom scenariometoder finns det större möjligheter att kompensera för denna informationsbrist. Om
individerna inte har korrekt kunskap om de hälsorisker en företeelse medför kommer värderingen inte vara korrekt.
Då  individen  både  kan  över-  och  underskatta  hälsorisker  är  det  inte  möjligt  att  a  priori  avgöra  riktningen  av
felskattninen.   I  många  fall  har  troligtvis  individer  en  viss  kunskap  om  eventuella  hälsoeffekter  och  kan  därför
förväntas internalisera vissa hälsokostnader men det är svårt att vet till vilken grad detta sker. Vidare kommer inte
heller så kallade externaliteter fångas upp, dvs. nyttor och kostnader som faller på andra än betalaren, vilket göra
att värderingen inte motsvarar det samhälleliga värdet.
35 Forslund  J.,  et  al.  (2007).  Samhällsekonomiska  värderingar  av  luft-  och  bullerrelaterade  hälsoproblem  –  en
sammanställning av underlag för konsekvensanalyser. Specialstudie nr 13. Stockholm: Konjunkturinstitutet.
36 Ibid.
37 Måttet man får fram är helt beroende på vad individen har tagit med i sin värdering.  Ta exemplet att värdera buller genom
att titta på husvärden vid flygplatser jämfört med lugna områden. Om individer inte känner till eller vet att buller kan leda till
ohälsa kommer individer inte ta med detta i beräkningarna när dessa bjuder på ett hus, och därmed bjuder för högt. Med det
sagt, om individer har full information och kan göra detta avvägande kommer detta fortfarande inte inkludera kostnader som
faller på andra aktörer. Det innebär att hälsoförlusten som faller på individen är internaliserad i huspriset men inte t.ex. hälso-
och sjukvårdskostnader som faller på regionen.
38 Forslund J., et al. (2007). Samhällsekonomiska värderingar av luft- och bullerrelaterade hälsoproblem – en sammanställning
av underlag för konsekvensanalyser. Specialstudie nr 13. Stockholm: Konjunkturinstitutet.
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ge ett mått på värdet av minskat buller. En fördel med metoden är att den är enkel att
tillämpa eftersom data om utgifter ofta är enklare att tillgå än värderingar framtagna med
hjälp av betalningsviljestudier. En stor nackdel med metoden är att den vilar på
förändringar i faktiska utgifter istället för förändringar av nytta. Därför kommer värdena
med stor sannolikhet undervärderas.39

Värdering av produktionsvinster/bortfall kan mätas på olika sätt

Produktivitetsförluster eller vinster kan mätas på flera olika sätt. Exempelvis kan man
beräkna hur många dagar av sjukfrånvaro som kan antas bero på exempelvis dålig
luftkvalitet. Dock bortser denna metod från att produktivitetsminskningar också kan ske
för den som är på jobbet. En studie har använt följande formel för att mäta
produktivitetsförlusten av dålig ventilation (för att senare beräkna vinsterna av att
förbättra ventilationen)40:

Kostnad per person = (% produktivitetsförlust/100) x årlig inkomst x andel av personens
tid i dålig luft pga. dålig ventilation

Studien utförde en scenarioanalys baserat på olika antaganden kring produktivitetsförlust
(baserat på tidigare litteratur) samt tid personen utsätts för dålig luft).

Ett annat sätt att mäta produktionsbortfall över tid är att använda metoden ”diskonterad
inkomstström” (discounted income stream) för att bedöma produktionsvärdet som en
person skulle ha genererat om denne inte hade avlidit av exempelvis lungcancer på grund
av exempelvis för höga radonhalter. Denna metod antar att en person av en given ålder
och kön skulle överleva till den förväntade livslängden om denna inte gått bort i cancer.
För varje år som personen skulle ha varit levande beräknas produktionen inom både den
kommersiella sfären och icke-marknadssektorn (t.ex. hushållsarbete). Produktionen är
viktat med sannolikheten för att individen har ett jobb och justeras över åren. Den
kommersiella produktionen beräknas bara till pensionsåldern. Den årliga
produktionsförlusten för sjukdomen är summan av den individuella produktionsförlusten
per åldersgrupp och kön multiplicerat med antalet män och kvinnor som dör årligen i varje
åldersgrupp på grund för höga radonhalter.41 I ASEK beräknas produktionsbortfall utifrån
arbetsgivarens produktionskostnader, alltså bruttolönen inklusive skatter och sociala
avgifter.42 Detta bygger på antagandet om en perfekt arbetskraftsmarknad där
arbetsgivarens kostnad för en anställd ska motsvara värdet av vad den anställde
producerar.

Värdering  av  vinster  eller  kostnader  för  hälso-  och  sjukvården  kan  delas  upp  i  direkta  och
indirekta kostnader/vinster

Monetära effekter för hälso- och sjukvård per fall av en specifik sjukdom är ett mått som
kopplar hälsoeffekter till kostnader/vinster för hälso- och sjukvården. En hälsoekonomisk
analys bör inkludera beräkningar av direkta som indirekta kostnader eller vinster för hälsa
och sjukvård. Värdering av direkta kostnader/vinster inkluderar förbrukning av hälso- och
sjukvårdsresurser men också kommunala insatser (t.ex. hemtjänst och färdtjänst) och den
informella vård som anhöriga står för, tids- och reskostnader för patienter m.m. Värdering
av indirekta kostnader/vinster utgörs till största delen av produktionsvinster/bortfall
(beskrivet ovan).43

39 Ibid.
40 Bekö, G. et al. (2008). “Is the use of particle air filtration justified? Costs and benefits of filtration with regard to
health effects, building cleaning and occupant productivity”, Building and Environment, vol. 43, no. 10, s. 1647-1657.
41 Boulanger, G. et al. (2017). “Socio-economic costs of indoor air pollution: A tentative estimation for some pollutants of
health interest in France”, Environment International, vol. 104, s. 14-24.
42 Trafikverket (2018). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1
Kapitel 17 Övriga effekter och värderingsproblem. Borlänge: Trafikverket.
43 Bernfort, L. (2009). Hälsoekonomiska utvärderingar, Vad menas och hur gör man? Linköping: Linköpings universitet,
Institutionen för medicin och hälsa.
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Värdering av statsfinansiella effekter handlar hur tillgångar och resurser flyttas i ekonomin

Att mäta statsfinansiella effekter handlar om att man vill illustrera hur tillgångar och
resurser flyttas i ekonomin, som ett resultat av förändrad hälsa. Statsfinansiella effekter
som har studerats inkluderar kostnader för forskning relaterat till hälsoeffekter från dålig
inomhusluftkvalitet, effekter på BNP, samt vinster av outbetalade pensioner. Outbetalade
pensioner kan man kvantifiera med hjälp av den genomsnittliga pensionen (exempelvis för
privat och offentligt anställda) och diskontera detta över det genomsnittliga antalet år
med outbetald pension (som ett resultat av förtida död).

Nuvärdesberäkning (diskontering) handlar om att räkna om monetära
effekter till ett nuvärde
Nuvärdesberäkning innebär att värdet av framtida kostnader och intäkter (nyttoeffekter)
räknas om med hjälp av en diskonteringsfaktor, ränta, till ett nuvärde. Genom att
nuvärdesberäkna kostnader och intäkter är det möjligt att jämföra dem trots att de infaller
vid olika tidpunkter. Orsaken till denna omräkning är att intäkter som infaller närmare i
tiden anses mer (eller mindre) värda än de som infaller längre fram i tiden.44

En positiv ränta innebär att individerna i samhället värderar intäkter och kostnader som
infaller längre fram i tiden lägre än motsvarande betalningar idag. Räntans storlek är en
viktig parameter i den samhällsekonomiska kalkylen. Ju högre räntan är desto mindre
värda blir effekter som faller ut långt fram i tiden. En hög ränta innebär således att projekt
med nyttoeffekter långt fram i tiden blir relativt sett mindre lönsamma än projekt vars
nyttoeffekter utfaller närmare i tiden.45

44 Trafikverket (2018). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1 Kapitel 4
Kalkylmodeller för samhällsekonomisk analys (CBA) – struktur och innehåll. Borlänge: Trafikverket.
45 Ibid.
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4. KARTLÄGGNING AV SAMHÄLLSEKONOMISKA
KONSEKVENSANALYSER AV MILJÖRELATERADE
HÄLSOEFFEKTER INOM FYRA SAMHÄLLSOMRÅDEN
Detta kapitel syftar till att kartlägga och analysera hur samhällsekonomiska
konsekvensanalyser av hälsoeffekter har tillämpats inom fyra miljörelaterade områden:
cykel-och gångvägar (avsnitt 3.2), grönområden (avsnitt 3.3), luftkvalitet inomhus (avsnitt
3.4) och buller (avsnitt 3.5).46 Vi inleder med övergripande iakttagelser.

Det finns metoder, modeller och verktyg att tillgå idag, men det finns
också områden som kräver mer forskning
Det finns metoder, modeller och verktyg som myndigheterna kan använda idag för att
skaffa sig en uppfattning om storleksordningen på de samhällsekonomiska
konsekvenserna av hälsoeffekter kopplade till åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser. Men
det finns också områden där det krävs mer forskning.

SCENARIOANALYSER ÄR ETT SÄTT ATT KOMMA RUNT AVSAKNADEN PÅ
KVANTIFIERADE EFFEKTSAMBAND MELLAN ÅTGÄRD OCH HÄLSOEFFEKTER

En genomgående utmaning är att bristen på belagda effektsamband om kopplingen
mellan en specifik åtgärd, beteendeförändringar/regelefterlevnad/ändrad exponering, och
hälsoeffekter. Generellt sett bedömer vi att de metoder, modeller och verktyg vi diskuterar
i denna rapport är genomförbara (dvs. går att appliceras redan idag av myndigheter och
andra aktörer) och relativt transparanta, men med brister i tillförlitlighet. Det senare beror
framförallt på att många metoder, modeller och verktyg bygger på grova antaganden. Ett
konkret sätt att komma runt osäkerheten i analysen är att använda scenarioanalyser. Så
länge användaren är  tydlig  med vilka  antaganden som har  gjorts,  ser  vi  fortfarande ett
värde av att utföra dessa beräkningar. Framförallt då antagandena kan förfinas allt
eftersom ny forskning skapar bättre belägg för effektsambanden.

DEN BEFINTLIGA KUNSKAPEN INOM OMRÅDENA SKILJER SIG ÅT

I forskningslitteratur skiljer sig utgångspunkten ofta mellan de fyra områdena vad gäller
kvantifieringen och värderingen av hälsoeffekter samt den samhällsekonomiska analysen.
För grönområden och cykel-och gångvägar är utgångspunkten ofta att vinster kan uppnås
– både för individens hälsa och för samhällsekonomin. För buller och inomhusluftkvalitet
har utgångspunkten istället legat på vilka negativa konsekvenser dålig luftkvalitet eller för
höga bullernivåer kan få på hälsan – och vilka kostnader detta kan få för samhället. Därav
handlar mycket av litteraturen om att minimera riskerna – både för att minska negativa
effekter på individers hälsa och för att minimera kostnader för samhället.

DET ÄR ENKLARE ATT MÄTA BULLER OCH LUFTFÖRORENINGAR ÄN CYKEL- OCH
GÅNGVÄGAR OCH GRÖNOMRÅDEN, MEN HÄLSOEFFEKTERNA SAMVERKAR MED
ANDRA FAKTORER

Bullernivåer och luftföroreningar är generellt lättare att kvantifiera än cykel- och
gångvägar och grönområden – framförallt när det gäller kopplingen mellan en specifik
åtgärd och effekten på beteendeförändring eller regelefterlevnad. Det är lättare att visa på
att bullernivån förbättras som ett resultat av ett nytt materialval än att fler börjar cykla
som ett resultat av en ny cykelväg. Å andra sidan finns det många andra utmaningar med
att kvantifiera och värdera hälsoeffekter kopplat till buller och luftföroreningar. En
anledning är att det kan ta en lång tid innan effekter på hälsan kan upptäckas, en annan
kan vara att det är många andra faktorer som påverkar utfallet.

46 Att fokusera på dessa områden beslutades under en workshop med samverkansmyndigheterna och beskrivs mer
utförligt i Bilaga 1.
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DET GÅR ATT ÅTERANVÄNDA KUNSKAP FRÅN TIDIGARE SKATTNINGAR

När en väl har identifierat och skattat hälsoeffekterna av en viss åtgärd, är metoder för
värderingen av dessa mer utarbetade och i vissa sammanhang finns det färdiga
kalkylvärden man kan använda sig av för att värdera hälsoeffektens påverkan på
samhällsekonomin. Värderingar av hälsoeffekter görs ofta på ett liknande sätt, oavsett
åtgärd. Dock finns en utmaning att värderingen ibland görs på olika sätt, vilket skapar
förvirring och sämre förutsättningar för att kunna jämföra olika åtgärder och fatta bättre
beslut.

I Tabell 2 sammanfattar vi dels vad som gjorts inom respektive område kopplat till
effektsambanden (E1 och E2,), kalkylvärden, samt vilka metoder, modeller och verktyg som
är vanligt förekommande, samt vilka gapen är.

Tabell 2 Sammanfattning – de fyra fokusområdena

Område
E1: Effektsamband åtgärd ->
beteendeförändring

E2: Effektsamband
beteendeförändring -> hälsoeffekt Kalkylvärden

Cykel-och

gångvägar

De flesta metoder förlitar sig
på scenarioanalys. Det
saknas belagda
effektsamband mellan gång-
eller cykelåtgärder och antal
nygenererade resor med
gång eller cykel, vilket
inkluderar nya cyklister.

Samband mellan fysisk aktivitet
och hälsa är välbelagt. Det finns
befintliga metoder att använda,
såsom HEAT och ASEK. De
befintliga metoderna mäter
hälsoeffekter i termer av minskad
risk för förtida död, men inkluderar
inte hälsoutfall så som minskad
förekomst av sjukdomar eller
olyckor.

Fokus på VSL i tidigare
studier. Stora möjligheter
att utöka analysen. ASEK
används. Skandias
hälsokalkylator kan
användas. Offentliga hälso-
och sjukvårdskostnader
synliggörs inte.

Grönområden

Grönområdens betydelse för
hälsan hänger samman med
människors exponering för
dessa områden, vilket
handlar om i) tillgänglighet,
ii) åtkomst och iii)
användning på olika sätt.
WHO Urban Green Space
Indicator används som proxy
för allmänhetens tillgång och
åtkomst till grönområden.
Bristen är att det saknas data
om användning vilket gör att
exponering är svårt att mäta.

Det finns flera välbelagda
samband, varav ett av de viktigaste
är grönområden->fysisk aktivitet-
>psykisk hälsa. Det saknas studier
som tittar på hur olika grupper i
samhället gynnas av grönområden.
Saknas även studier som tittar på
kopplingen mellan olika
grönområdens egenskaper och
hälsopåverkan.

Hälsoeffekter värderas
främst med
betalningsviljestudier.
Andra faktorer som
studerats är exempelvis
effekter på BNP.

Luftkvalitet

inomhus

Kunskapen kring vilka
åtgärder som krävs är
relativt välstuderad. Det finns
behov av ytterligare
förståelse kring åtgärder mot
flyktiga gaser och effekten
av dessa.

Det finns studier som visar på
samband, men krävs mer forskning.
Komplext område med många
variabler. SWESIAQ-modellen har
tagits fram för att säkerställa en
systematisk
inomhusmiljöutredning. DALYs och
YLL används, samt dos-
responsmodeller för att mäta
exponeringsrisk. Mer förståelse
krävs för hälsoeffekter kopplat till
luftkvalitet i bostäder. Större fokus
på andra inomhusmiljöer såsom
skolor och arbetsplatser.

Fokus på bland annat VSLY
för att värdera
hälsoeffekter. Även
produktivitetsförluster,
sjukvårdskostnader har
mätts. Få studier gjorda i
Sverige.

Buller

Det finns mycket kunskap
och forskning om trafikbuller
och vilka riktlinjer och
åtgärder som kan vidtas för
att minska buller från trafik.
Det finns både nationella
riktlinjer samt riktlinjer på
europeisk nivå. Det finns ett
behov av mer forskning kring
industribuller, fristidsbuller
och buller från kombinerade
källor.

Sambanden mellan trafikbuller och
hälsa är välbelagda. Det saknas
förståelse för industribullers
påverkan på hälsa samt sambandet
mellan buller från kombinerade
källor och hälsa. Även fritidsbullers
påverkan på hälsa behöver bli mer
kartlagt. Saknas även kunskap
kring långsiktig påverkan på hälsa
från buller. DALYs används ofta för
att förklara samband mellan buller
och hälsa.

ASEK används i stor
utsträckning.
Betalningsviljestudier är
vanligt förekommande. En
ekonomisk värdering av
DALYs kan möjliggöra
bättre och fler analyser.
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Cykel-och gångvägar är ett komplext område men verktyg finns

DEN STÖRSTA UTMANINGEN LIGGER I ATT SKATTA KOPPLINGEN MELLAN ÅTGÄRD
OCH ÄNDRADE BETEENDEN

Det saknas tillräcklig evidensgrund för effekten av åtgärder som syftar till fler gång- och
cykelresor ska göras. I praktiken handlar åtgärderna som finns i modeller och verktyg ofta
om förbättringar av redan existerande gång- eller cykelstråk, eller att separera stråken från
annan trafik. Åtgärdens effektivitet för att fler personer ska bli cyklister eller fotgängare
varierar efter lokala och kulturella faktorer som bland annat storlek på staden,
kollektivtrafikens utformning, i vilken grad bil är norm, klimatet, möjlighet till cykelförvaring
etcetera. Därför finns det få åtgärder som är generaliserbara till andra kontexter och går
att inkludera i ett beräkningsverktyg.

Utmaningen följer också av att det saknas före-och eftermätningar av cykelåtgärder för
att etablera säkrare effektsamband mellan åtgärd och antal nya cykelresor. Som påpekats
exempelvis  av  Börjesson  (2018)  är  mätningarna  känsliga  för  vilken  tid  på  året  de  görs,
liksom vädervariationer. Mätningar behöver också ta hänsyn till om konkurrerande
cykelstråk får minskad cykeltrafik till följd av en förbättringsåtgärd, för att inte överskatta
effekterna av åtgärden.47

TRAFIKVERKET HAR ETT VERKTYG, MEN DET BÖR ANVÄNDAS MED FÖRSIKTIGHET

Trafikverket tillhandahåller ett verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för gång- och
cykelåtgärder som heter GC-kalk. Verktyget lider av svårigheten att tillförlitligt uppskatta
hur många användare som går från inaktivitet till aktivitet till följd av en ny eller förbättrad
gång- eller cykelbana.

I manualen för GC-kalk framgår antagandet att antalet cykelresor ökar med 20 procent på
en rutt efter att en länk har förbättrats. I en översyn av GC-kalk menar Börjesson att
beräkningarna inte baseras på nätverk eller kombinationer av resor, utan enbart på den

47 Börjesson, M. (2018). Samhällsekonomiska kalkyler för cykelåtgärder. VTI.

Flera myndigheter har behov av att synliggöra samhällsvinsterna av de hälsofrämjande
effekter  som aktiv  transport  (gång  och  cykel)  för  med  sig.  Åtgärder  inom det  här
området kan handla om exempelvis förbättringar av redan existerande gång- eller
cykelstråk, eller att separera stråken från annan trafik för att generera fler resor med
gång eller cykel.

Samtliga verktyg på området lider av svårigheten att tillförlitligt uppskatta hur många
användare som går från inaktivitet till aktivitet till följd av en ny eller förbättrad gång-
eller cykelbana. Trafikverket har ett verktyg för att skatta samhällsekonomiska
beräkningar av cykel- och gångåtgärder, men rekommenderas inte på grund av brister
i tillförlitlighet. Lokala makromodeller där flera trafikslag ingår kan användas för att
skapa mer tillförlitliga antaganden om nygenererade cykel- eller gångresor, men
resemönstren för cykel- och gångvägar är ofta underutvecklade. Kunskapen om
effektsambanden behöver stärkas.

Det verktyg som bedöms ha störst potential är verktyget HEAT, som kan användas för
att genomföra ekonomiska bedömningar av hälsoeffekterna av en åtgärd som syftar
till att öka antalet promenader eller cykling.
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länk där förbättringen görs. Det medför att endast en del av den totala cykelsträckan som
genererats när cyklisten tar sig till och från den förbättrade länken räknas med.
Sammantaget konstaterar Börjesson att antagandena i GC-kalk är godtyckliga.48 GC-kalk
antagande om att antal cykelresor ökar med 20 procent kommer från en norsk studie49,
som i sin tur hänvisar till beräkningar av gjorda av TØI, Institute of Transport Economics i
Oslo 2002. Beräkningarna grundar sig på norska resvanor och är ett resonemang om hur
stor andel kortare resor som har potential att istället göras på cykel.50 Sammanfattningsvis
är skattningarna högst osäkra. På grund av dessa brister rekommenderar Trafikverket idag
att GC- kalk inte används för samhällsekonomiska beräkningar. Trafikverket
rekommenderar även att användningsområdet begränsas till cykelvägar i landsbygd och
inte används för stadstrafik.

Trafikverkets nationella makromodell Sampers inkluderar gång och cykel men är inte
lämpad för lokala åtgärder.51 Samkalk är en delmodul för att kalkylera samhällsekonomiska
utfall för prognoser i Sampers, men Trafikverket hänvisar till GC-kalk för att beräkna
effekter av en specifik gång-cykelåtgärd.52 Sammantaget gör okunskapen om
effektsamband att de samhällsekonomiska analyserna blir känsliga för antagandet om
andelen nygenererade cyklister.

DET FINNS LOKALA MAKROMODELLER FÖR ATT UPPSKATTA HUR MÅNGA SOM
PÅVERKAS AV EN TRAFIKÅTGÄRD

Lokala makromodeller som innehåller alla färdmedel är bättre lämpade för att
prognosticera hur effekten av en trafikåtgärd påverkar antal cyklister och fotgängare.
Sådana modeller är avancerade och innehåller information från resvanundersökningar.
Informationen kan bestå av hur många människor som bor på olika platser, om
arbetspendling och hur många som går och cyklar regelbundet. Även om de flesta större
kommuner använder varianter av lokalt utvecklade makromodeller så är information om
cykel- och gång generellt underutvecklad.

DET SAKNAS EVIDENSGRUNDADE EFFEKTSAMBAND ÄVEN INOM AKADEMISKA
STUDIER

Även inom akademiska studier råder brist på etablerade effektsamband mellan åtgärd och
beteendeförändring. Många studier tar sin utgångspunkt i att åtgärder som riktar sig till
individer, bostadsområden och grönmiljöer har potential att främja fysisk aktivitet och
folkhälsa, men att få åtgärder utvärderas.53 Studier kringgår denna utmaning genom att
använda sig av scenarion som kan visa på de samhällsekonomiska konsekvenserna vid
olika antaganden om hur effektiv en åtgärd är. Exempelvis kan sådana studier visa att det
räcker med att några procent av den inaktiva befolkningen blir aktiv för att en viss
investering ska löna sig.54 Hur många fler som faktiskt gick från inaktiva till aktiva saknas
dock underlag kring.

48 Ibid.
49 Sælensminde,  K.  (2004).  “Cost–benefit  analyses  of  walking  and  cycling  track  networks  taking  into  account
insecurity, health effects and external costs of motorized traffic” Transportation Research Part A: Policy and Practice,
vol. 38, no. 8, s. 593-606.
50 Lodden,  U.  B.  (2002). Sykkelpotensialet i norske byer og tettsteder TØI rapport 561/2002,  Oslo:  Institute  of
Transport Economics.
51 Intervju med Anna Persdotter (6 mars 2020) och Lars Drageryd (2 mars 2020), Ramboll Smart Mobilitet.
52 Samkalk värderar resultatet från Sampers i form av skillnader i restider, reskostnader, utsläpp, trafikolyckor och
slitage för att man ska kunna avgöra om åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam eller inte. Samkalk fångar enbart
trafiksäkerhetseffekten för gång- och cykeltrafikanter. Trafikverket hänvisar till GC-kalk för att beräkna effekter av
en specifik gång-cykelåtgärd, och menar att en beräkning i GC-kalk kan komplettera en Samkalk-kalkyl.
53 Dallat M.A.T, et al. (2013). “Urban greenways have the potential to increase physical activity levels cost-effectively”.
European Journal of Public Health, vol. 24, no. 2, s.190–195.
54 Se exempelvis Dallat M.A.T, et al. (2013). “Urban greenways have the potential to increase physical activity levels
cost-effectively”. European Journal of Public Health, vol. 24, no. 2, s.190–195.
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FLERA STUDIER OCH PROJEKT FINNS FÖR ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPEN OM
KOPPLINGEN MELLAN ÅTGÄRD OCH BETEENDEFÖRÄNDRINGAR

PASTA-projektet (Physical Activity through Sustainable Transport Approaches)
utvecklades för att förbättra kunskapen om effektsamband mellan åtgärder för att öka
cykling och gång. Projektet studerade vanor kring transport och fysisk aktivitet hos 14 000
européer, varav 2000 i Örebro. Sju cykelåtgärder utvärderades under projektets gång
2013–2017. Projektet gjorde även en litteraturstudie över etablerade effektsamband och
tog fram åtta goda exempel på åtgärder som ansåg lyckosamma och gav en ökad andel
cyklister eller fotgängare. Ett av de framgångsrika exemplen är byggandet av
superhighways för cyklar i Danmark, för att stimulera pendling med cykel. I genomsnitt
uppmättes en ökning av antalet cyklar med 23 procent på superhighways, och att 14 av
resorna ersatte en bilresa.55 De goda exemplen i PASTA-projektet inkluderade inte enbart
att bygga eller förbättra cykel- och gångvägar utan även förbättrad stadsplanering med
hälsoperspektiv, informationskampanjer och gångaktiviteter för att inspirera människor att
se gång som ett transportmedel.56

Kostnadseffektivitetsberäkningar av gångåtgärder har använt effektsamband från en
studie av en ny-asfalterad gångväg genom staden Morgantown, West Virginia, USA, som
gick längs floden och fortsatte som promenadstig utanför staden. Nygenererade
fotgängare skattades till 23 procent.57 En experimentbaserad cykelstudie i New York från
2017 visar att byggandet av stationer för cykeldelning längs en bussrutt ledde till minskad
användning av buss som transportmedel med 2,4 procent.58

KOPPLINGEN MELLAN FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA ÄR VÄLBELAGDA

Effekterna av fysisk aktivitet på hälsa är välbelagda, även effekter av gång och cykling
specifikt. Det avgörande hälsoeffekterna som tas i beaktande i forskning och verktyg på
området är:

· Minskad förekomst av sjukdomar för cyklisten/fotgängaren till följd av fysisk aktivitet

· Bättre psykisk hälsa för cyklisten/fotgängaren

· Förlängt liv för cyklist/fotgängare (minskad mortalitet)

· Ökad olycksrisk (för cyklisten)

· Ökade luftföroreningar och för cyklisten/fotgängaren (effekten tros vara liten)

· Minskad förekomst av sjukdomar för allmänheten genom minskade luftföroreningar
och buller, till följd av minskad biltrafik (effekten tros vara liten)

De sjukdomar som forskningen berör är diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer av olika
typer och delvis på senare tid psykisk ohälsa.

WHOs verktyg HEAT tar hälsoeffekter i beaktan

HEAT är ett verktyg från WHO för att göra ekonomiska konsekvensbedömningar av gång
och cykling.59 HEAT besvarar frågan ”Om X personer går eller cyklar Y minuter de flesta
dagarna, vad är det samhällsekonomiska värdet av de hälsoeffekterna som uppstår? HEAT
beräknar värdet av hälsoeffekter i form av minskad risk för förtida död men inte hälso- och

55 Capital  Region  of  Denmark  (2018). Supercykelstier. Cycle Superhighways. http://supercykelstier.dk/english/
[Hämtad 2020-05-08]
56 PASTA Consortium (eds.) (2017). PASTA Handbook of good practice case studies for promotion of walking and
cycling. www.pastaproject.eu/publications [Hämtad 2020-05-08]
57 Gordon P.M. et al. (2004). “Use of a community trail among new and habitual exercisers: a preliminary assessment”,
Preventing Chronic Disease, vol 1, no. 4.
58Campbell, K.B. och C. Brakewood (2017). “Sharing riders: How bikesharing impacts bus ridership in New York City”,
Transportation Research Part A: Policy and Practice vol. 100, s. 264-282.
59 Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling (2017) Methods and user guide on physical
activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. http://www.heatwalkingcycling.org [Hämtad 2020-
05-08]

http://supercykelstier.dk/english/
http://www.pastaproject.eu/publications
http://www.heatwalkingcycling.org/
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sjukvårdskostnader för sjukdomsutfall, eller livskvalitet till följd av förbättrad hälsa.
Hälsovärderingen av gång och cykling i GC-kalk och ASEK är baserade på HEAT, dock ej
uppdaterade till den senaste versionen från 2017.

HEAT är baserad på en metastudie av sju cykelstudier. Sex av studierna var gjorda i
Västeuropa, varav fyra i Danmark, och en i Kina. Metastudien ger en relativ risk att dö på
0,9 (av alla orsaker) för regelbundna cyklister jämfört med personer som inte cyklar, dvs
10 procent lägre. Detta anses gälla för personer som cyklar 100 minuter per vecka i
genomsnitt (vilket anses möta den rekommenderade nivån av 150 minuter av
medelintensiv fysisk aktivitet per vecka). Motsvarande metastudie av 14 gångstudier (i
Kina, Danmark, Storbritannien och USA) gav en relativ risk för dödlighet på 0,89 jämfört
med personer som inte går, om den som går gör det i genomsnitt 170 minuter per vecka.
Responsen antas vara konstant linjär i relation till antal minuter.60

HEAT identifierar behovet av att inkludera hälsoeffekter utöver dödlighet som den
viktigaste förfiningen av verktygen i kommande revisioner. Det konstateras att fysisk
aktivitet har belagda positiva effekter mot hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes, vissa
typer av cancer, muskel- och skelettsjukdomar, energibalans och aspekter av mental hälsa.
På grund av bristande effektsamband har HEATs experter hittills inte valt att inkludera
sjukdomsrelaterade kostnader. Man konstaterar dock i revideringen 2017 att det vore
önskvärt att kunna inkludera kostnader för specifika sjukdomsutfall och menar att
metoden att mäta hälsoeffekter i reducerad risk för dödlighet troligen resulterar i
konservativa estimat av hälsoeffekterna.61

Det finns dock välbelagda skattningar av hur fysisk aktivitet påverkar förekomsten av
några av de mest aktuella sjukdomarna, så som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.62

Men hur väl effektsambanden är belagda varierar mellan olika sjukdomar. Troligen värderar
HEAT enkelhet i antagandena, vilket skapar transparens för användaren. Det finns dock
möjlighet att komplettera beräkningar i HEAT med troliga sjukdomsutfall av ökad fysisk
aktivitet. Ett verktyg som gör detta är Skandias hälsokalkylator, som skattar effekter på
sjukdomsutfall av att gå från inaktivitet till aktivitet.63

En av bristerna med skattningen av hälsoeffekter i HEAT är att i verkligheten får inte alla
samma hälsoeffekter av åtgärder för cykling och gång. Responsfunktionen av fysisk
aktivitet är troligen inte linjär, men antas idag vara det i HEAT. HEATs expertgrupp
diskuterar möjligheten att framtida versioner tar hänsyn till icke-linjära samband, som
anpassats till aktuella nivåer av fysisk aktivitet i den aktuella befolkningen. Även cykel- och
gångtakt tar HEAT inte hänsyn till, och inte heller möjligheten att minde vältränade
personer får större hälsoeffekt av en viss mängd gång eller cykling.64 I strävandet efter
åtgärder  för  en  mer  jämlik  hälsa  skulle  det  behövas  mer  kunskap  om  vilka  grupper  i
samhället som får störst hälsoeffekt av att börja gå eller cykla mer.

Verktyget HEAT har inom PASTA-projektet vidareutvecklats till att även inkludera
hälsoeffekter av att cyklister och fotgängare utsätts för ökade luftföroreningar och risk för
trafikolyckor. En metastudie visar att det råder konsensus inom forskningen om att risken

60 WHO (2017) Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling - Methods and user guide on
physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. Köpenhamn: World Health Organization.
61 Ibid.
62 Se exempelvis Saha, S. et al. (2010) “Economic Evaluation of Lifestyle Interventions for Preventing Diabetes and
Cardiovascular Diseases”, International journal of environmental research and public health, vol. 7, no. 8, s. 3150-3195.
Se även Fyss. Fyss – Evidensbaserad yrkeskunskap. http://www.fyss.se/ [Hämtad 2020-05-11], en evidensbaserad
handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.
63 Skandia. Skandias hälsokalkylator.  https://halsokalkylatorn.se/ [Hämtad 2020-05-08]
64 WHO (2017). Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling - Methods and user guide on
physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. Köpenhamn: World Health Organization.

http://www.fyss.se/
https://halsokalkylatorn.se/
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för ökade olyckor och utsatthet för luftföroreningar med råge vägs upp av hälsoeffekterna
av ökad fysisk aktivitet.65

Det behövs mer kunskap om effektsambandet mellan nygenererade cyklister och olyckor…

HEATs expertgrupp konstaterar att det vore önskvärt att kunna värdera olycksrisken med
cykling och gång, men att sådana mått beror exempelvis på infrastrukturen. I den senaste
uppdateringen konstaterar man att verktygen skulle bli betydligt mer komplext att
använda om det krävdes data som specificerade olycksrisken.66 HEAT inkluderar alltså inte
samhällsekonomiska konsekvenser av olyckor som inte har dödlig utgång. För att kunna
utvärdera de samhällsekonomiska konsekvenserna av enskilda projekt vore det dock
önskvärt att kunna utvärdera effekter på olycksrisken. Beräkningar kring trafiksäkerheten
i GC-kalk bygger huvudsakligen på antalet nygenererade cyklister. Modellen antar att fler
cyklister leder till fler olyckor.

… samt mer kunskap om effekter av att flytta cykeltrafik från blandtrafik till cykelbana.

Det skulle även behövas ytterligare forskning om effektsambandet mellan att flytta
cykeltrafik från blandtrafik till cykelbana. I GC-kalk antas att antalet olyckor minskar med
40 procent om trafik flyttas från blandtrafik till cykelbana. Men det är ett genomsnitt av
två små studier som ger helt olika värden (4 procent och 80 procent), enligt Börjesson.67

Troligen är effekten på minskade trafikutsläpp och buller på allmänhetens hälsa liten

Ett fåtal studier har inkorporerat hälsoeffekter för allmänheten av att fler människor cyklar
eller går, och därmed bidrar till minskade trafikutsläpp och buller i analysen. För att räkna
fram effekter på minskade luftutsläpp och buller för allmänheten av ökad gång och cykling
är det avgörande att veta hur många av de nygenererade gångarna eller cyklisterna som
annars skulle ha kört bil. Här finns inga säkra forskningsunderlag, men studier tyder på att
en mycket liten del av cyklister byter från bil till cykel. Enligt Sampers-modellen är
korselasticiteten mellan bil och cykel 0,081. Börjesson menar att det skiljer sig stort mellan
stad och landsbygd, och att korselasticiteten troligen är lägre i Stockholm, vilket stämmer
med en enkätundersökning där 8 procent av cyklisterna uppger att de skulle ha åkt bil om
de inte cyklat under en aktuell resa, medan 92 procent annars skulle ha åkt kollektivt.68

Troligen är alltså effekten av minskade trafikutsläpp och buller på allmänhetens hälsa
liten.69 HEAT hanterar den här frågan genom att användaren får mata in hur stor andel av
de nygenererade resorna som annars skulle ha gjorts med bil.

Sammanfattningsvis behöver effektsamband mellan cykling/gång och specifika
sjukdomar/hälsoutfall förbättras. Om en samhällsekonomisk beräkning även kan räkna in
kostnader av skador på grund av olyckor eller sjukdom som inte leder till dödsfall
minimeras risken för att hälsoeffekterna underskattas.  Det behövs också ökad kunskap
om relationen mellan nygenererade cyklister och olyckor, liksom kunskap om hur
olycksrisken påverkas av olika typer av åtgärder. För att på ett tillfredställande sätt
beräkna hälsoeffekter för allmänheten av att fler cyklar eller går och därmed bidrar till
minskade trafikutsläpp och buller behövs mer kunskap om vilket transportsätt cyklisten
eller fotgängaren substituerade ifrån.

65 Mueller F. et al. (2015). “Health impact assessment of active transportation: a systematic review.” Preventive
Medicine, vol. 7, no. 6, s. 103–14.
66 WHO (2017). Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling - Methods and user guide on
physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. Köpenhamn: World Health Organization.
67 Börjesson, M. (2018). Samhällsekonomiska kalkyler för cykelåtgärder. VTI.
68 Börjesson, M. (2018). Samhällsekonomiska kalkyler för cykelåtgärder. VTI.
69 Studier som mäter dessa effekter baseras på scenarion om relativt stora förändringar i trafikflödena, se exempelvis
GIH (2015) Ökad pendling med cykel ger stor miljö- och hälsopotential. https://www.gih.se/OM-GIH/Press-och-
media/Pressmeddelanden/Okad-pendling-med-cykel-ger-stor-miljo--och-halsopotential/ [Hämtad 2020-05-10]

https://www.gih.se/OM-GIH/Press-och-media/Pressmeddelanden/Okad-pendling-med-cykel-ger-stor-miljo--och-halsopotential/
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Pågående diskussion om internaliserade hälsoeffekter

Det råder en pågående diskussion inom trafikekonomi kring huruvida hälsoeffekter ska
ingå i kostnadsnyttoanalyser av åtgärder inom cykling. Huvudargumentet för att inte
inkludera hälsoeffekter är att cyklister redan har internaliserat dem i sitt beslut om
transportval. Därför innebär det en dubbelräkning att även räkna in hälsoeffekter separat.
Detsamma gäller åtgärder för att reducera olycksrisker. Om åtgärder som skapar säkrare
cykling genererar nya cyklister innebär det per definition att cyklisterna internaliserar
olycksrisken i sitt val att cykla eller ej.70 Den här diskussionen är främst aktuell i
kostnadsnyttoanalyser som görs av exempelvis Trafikverket där man beräknat tidsvärdet
av olika transportmedel för att kunna bedöma kostnadseffektiviteten av olika åtgärder i
transportsystemet.

I den här studien har vi valt att inte gå djupare i frågan om internaliserade hälsoeffekter
eftersom vi konstaterar att de uppdragsgivande myndigheterna är intresserade av
åtgärders effekter på samhällsekonomin, och att de beräkningar som föreslås inte baseras
på tidsvärde för cyklisten. ASEK och HEAT bedömer alltså att hälsoeffekterna är externa.

SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER INOM DETTA OMRÅDE VÄRDERAS FRÄMST MED
VÄRDET AV ETT STATISTISKT LIV

Ekonomiska effekter av hälsa inom transportsektorn mäts vanligen i värdet av ett
statistiskt liv (VSL). Denna metod tillämpas av HEAT och ASEK71.  Med  hjälp  av
sannolikheten för förtida död för cyklister (0,9 av genomsnittsbefolkningen) eller för
fotgängare (0,89), antal nya cyklister och den andel vuxna som förväntas avlida under ett
år, beräknas det antal liv som cykelåtgärder kan förväntas spara per år. Hälsoeffekten (som
påverkar sannolikheten för förtida död) antas uppstå gradvis under de första 5 åren. Detta
för att inte övervärdera hälsoeffekterna. Därför beräknas 20 procent av nyttan uppstå
första året, 40 procent andra året, upp till 100 procent femte året. Antalet sparade liv
multipliceras med värdet av ett statistiskt liv, vilket ger en värderad hälsoeffekt i kronor
per år för åtgärden.

I HEAT antas värdet på statistiskt liv vara 2 132 000 Euro som ett regionalt genomsnitt för
EU.72 Eftersom det finns stora lokala variationer i VSL uppmanas användaren att använda
ett lokalt mått. För en utökad diskussion om VSL som ekonomiskt mått på hälsoutfall, se
avsnitt 3.3.

Även produktionsbortfall och sjukfrånvaro har inkluderats i verktyg

ASEK använder samma skattningar som HEAT, rekommenderade av WHO. I ASEK räknas
även produktionsbortfall med, under antagandet om att sjukfrånvaron är 15 procent lägre
bland cyklister än icke-cyklister, och detsamma för personer som går jämfört med
personer som inte går. Alternativkostnaden för sjukdomstid istället för arbetstid beräknas
som arbetsgivarens produktionskostnader, alltså bruttolönen inklusive skatter och sociala
avgifter.73

70 Se exempelvis Börjesson, M. och Eliasson, J. (2012). “The value of time and external benefits in bicycle appraisal”,
Transportation Research Part A, vol. 46, no. 4. s. 673–683.
71 Trafikverket (2018). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1
Kapitel 17 Övriga effekter och värderingsproblem, Version 2018-04-01. Borlänge: Trafikverket.
72 WHO (2017). Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling - Methods and user guide on
physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. Köpenhamn: World Health Organization.
73 Trafikverket (2018). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1
Kapitel 17 Övriga effekter och värderingsproblem, Version 2018-04-01. Borlänge: Trafikverket.
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Kostnader för förändrad trafiksäkerhet för cyklister så som större risk för olyckor kan ingå
i en beräkning. Det har bland annat gjorts i en samhällsekonomisk analys av byggandet av
supercykelstråk Skåne, gjord av Ramboll.74

Sammanfattningsvis är det vanligt att transportekonomiska beräkningar värderar
hälsoeffekter i värdet av statistiskt liv (VSL). Som diskuteras i avsnittet ovan värderas ofta
inte sjukdomsutfall eller skador till följd av olyckor. Det är även önskvärt om kostnader för
produktionsbortfall ingår i kalkylen.

EXEMPEL PÅ HUR ARBETET MED SAMHÄLLSEKONOMISKA KONSEKVENSANALYSER
KAN TAS VIDARE KOPPLAT TILL GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

• Myndigheterna (särskilt Trafikverket) bör göra före-och eftermätningar av
cykelåtgärder för att etablera säkrare effektsamband mellan åtgärd och
nygenererade cykelresor. Även kommunerna är en viktig aktör för att bidra till
bättre belagda effektsamband i samband med åtgärder inom det kommunala
vägnätet.

• Stötta kommunerna i att ta fram lokala makromodeller med olika trafikslag, där
cykel och gångvägar ingår.

• Stärk kunskapen om alla effektsamband. Eftersom belagda effektsamband särskilt
är bristfälliga för E1 kan scenarioanalys användas, som bygger på antaganden om
E1 men där kvantifieringen av E2 och kalkylvärdena utvecklas och förfinas.

• HEATs styrka är dess enkelhet och tillgänglighet. Beräkningarna i HEAT skulle
relativt enkelt kunna byggas ut för att inkludera:

o specifika sjukdomsutfall, specifikt diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar
och hälso-och sjukvårdskostnader kopplade till dessa

o produktionsbortfall, exempelvis kostnaden för sjukskrivningar
o minskade hälsovinster för cyklister till följd av exponering för buller och

luftföroreningar
o kostnader för olyckor som inte har dödlig utgång (något mer

komplicerat).

74 Region Skåne (2019). Supercykelstråk för Skåne – ett koncept.
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/supercykelstrak-i-skane--ett-
koncept/ [Hämtad 2020-05-08]

https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/supercykelstrak-i-skane--ett-koncept/
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Samhällsekonomiska konsekvenser kopplat till hälsoeffekter av
bevarandet eller skapandet av grönområden är ett relativt nytt område
som kräver mer forskning

ATT BEVARA OCH UTVECKLA GRÖNOMRÅDEN ÄR VIKTIGT FÖR MÄNNISKORS
HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Urbanisering är en av de stora globala trenderna. Människor bor allt tätare i städer och
regioner och konkurrensen om plats är ofta stor. Kraftigt förtätade miljöer kan orsaka
miljöer med bristande luft- och ljusinsläpp, värmeöar (ett område som är påtagligt varmare
än omgivningen) och översvämningsproblematik. Förtätningen av städer kan också
resultera i oåterkalleliga förluster och försämringar av existerande grönområden, vilket kan
orsaka negativa effekter såsom ojämlikhet, luftföroreningar, buller, kronisk stress och
otillräcklig fysisk aktivitet. Att bevara och utveckla grönområden och leverans av urbana
ekosystemtjänster är alltså mycket viktigt för människors hälsa och välbefinnande.

I rapporten Argument för ekosystemtjänster75 beskrivs hur natur- och parkområden bidrar
till  människors hälsa och att det finns stora vinster att göra, både för samhället och för
individen, genom att ta hand om dessa. Särskilt viktigt bedöms detta vara i tätortsnära
lägen. När vi vistas i naturen främjas både vår fysiska och psykiska hälsa, stressen minskar
och  vårt  immunförsvar  stärks  –  effekter  som finns  även  om vi  inte  ägnar  oss  åt  fysisk
träning.

Enligt en omfattande sammanställning av forskningsläget som WHO har gjort gällande
grönområden och människors hälsa kan grönområden inkludera platser med “naturliga

75 Naturvårdsverket (2017). Argument för ekosystemtjänster.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706
[Hämtad 2020-05-08]

Flera myndigheter har behov av att synliggöra samhällsvinsterna av de hälsofrämjande
effekter som grönområden för med sig. Det finns idag inget övergripande verktyg för
att beräkna samhällsvinsterna av hälsoeffekter kopplat till bevarandet eller
etablerandet av grönområden. En utmaning är att det saknas effektsamband mellan
skapandet eller bevarandet av ett grönområde och hur de nyttjas. Det innebär att en
samhällsekonomisk konsekvensanalys måste göra ett antagande om i hur stor grad
och av vilka grupper grönområdet nyttjas.

Enligt WHO är de viktigaste kvantifierbara indikatorerna för grönområdens betydelse
för hälsa: tillgång, tillgänglighet och användning. Dessa indikatorer kan användas för
att mäta exponering för grönområden, för att sedan kunna avgöra hur förhållandet
mellan grönområden och hälsa ser ut.

Vidare  är  sambandet  mellan  grönområden  och  människors  hälsa  komplext,  men
belägg för positiva hälsoeffekter finns. Bland annat finns det forskning som visat att
grönområden leder till förbättrad mental hälsa och kognitiva funktioner, minskad risk
för hjärt- och kärlsjukdomar, minskad förekomst av typ 2 diabetes, positiv påverkan
på gravida och minskad dödlighet.

Med hjälp av betalningsviljestudier kan monetära skattningar göras av nyttan med
grönområden. Metoden är mycket flexibel och kan anpassas till att värdera exempelvis
vilka attribut hos ett grönområde som människor är villiga att betala för. Dessa
värderingar kan användas direkt på nyttosidan i en samhällsekonomisk
konsekvensanalys.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706
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ytor” eller ”naturliga sammanhang” men även specifika typer av grönska såsom träd längs
gator, eller vattenmiljöer (allt från små dammar till kustzoner). Typiskt sett utgörs
grönområden i urbana områden av parker, men det kan även vara privata trädgårdar,
tätortsnära skog, lekparker, allmänna platser (t.ex. vägrenar), stigar, stränder m.m. De
definitioner av grönområden som finns skiljer sig åt och är oftast kontextspecifika.76

ÅTGÄRDER SOM STÄRKER TILLGÄNGLIGHETEN TILL GRÖNOMRÅDEN BEHÖVS
FRÄMJANDE AV MÄNNISKORS HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

I Sverige är tillgången till grönområden mycket god. SCB har kartlagt grönstrukturen i
samtliga cirka 2 000 tätorter och kommit fram till att i genomsnitt 94 procent av Sveriges
tätortsbefolkning redan idag har tillgång till minst ett grönområde inom 200 meter från
bostaden.77 Att tillgången till grönområden är god behöver dock inte betyda att områdena
är tillgängliga och välbesökta, och för att ett grönområde ska kunna bidra till människors
hälsa och välbefinnande krävs att människor besöker det. Med tanke på att knappt hälften
(ca 43 procent) av den totala grönytan i svenska tätorter ägs och disponeras av
privatpersoner är det troligt att många människor – trots den goda tillgången – har
otillräckliga möjligheter att besöka grönområden. Åtgärder som stärker tillgängligheten till
grönområden behövs för att grönområden ska kunna bidra till att främja människors hälsa
och välbefinnande.

DET SAKNAS EFFEKTSAMBAND MELLAN SKAPANDET ELLER BEVARANDET AV ETT
GRÖNOMRÅDE OCH HUR DE NYTTJAS

Det finns riktlinjer och rekommendationer kring hur grönområden bör vara utformade för
att människor ska nyttja dem. Det finns inte klarlagda effektsamband mellan skapandet
eller bevarandet av ett grönområde och hur de nyttjas. Det är en utmaning eftersom det
innebär att en samhällsekonomisk analys måste göra ett antagande om i hur stor grad och
av vilka grupper grönområdet nyttjas.

Boverket konstaterar att ett grönområde behöver ligga inom 300 meter från bostaden,
arbetsplatsen eller skolan för att besökas ofta, det vill säga för att påverka människors
beteende.78 Att det finns tillgång till ett grönområde i närheten behöver dock inte betyda
att människor faktiskt tar sig dit. Även tillgänglighet till områdena har betydelse, t.ex. att
det  finns säkra och trygga vägar,  god belysning,  osv.  På samma sätt  har  kvaliteten på
utemiljön (t.ex. upplevelsevärden, användningsmöjligheter, tillgång till toaletter och andra
faciliteter) betydelse för om människor ska besöka ett grönområde. För äldre personer kan
brist på toaletter kraftigt minska motivationen och viljan att vara fysiskt aktiva utomhus.
Från ett hälsoperspektiv är det även bra att planera och utforma grönområden som är
tillräckligt stora och stödjer fysisk aktivitet. Ett större område kan utifrån detta perspektiv
ge större nytta än flera små.79

WHO beskriver hur åtgärder bör utformas och förvaltas så att de kan leverera så stora
nyttor som möjligt till samhället. Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till grönområden
– och gör att människor besöker dem – gynnar inte minst grupper av lägre socioekonomisk
status. Dessutom är åtgärder som allra mest effektiva när fysiska förbättringar av
grönområden kombineras med ett socialt engagemang och deltagande. Då kan ett ökat
och brett stöd för området uppnås och nya målgrupper kommer att besöka det.

76 WHO (2016) Urban green spaces and health. A review of evidence. Köpenhamn: World Health Organization
77 SCB (2019) Grönytor och grönområden i tätorter 2015 , se:
https://www.scb.se/contentassets/e2ef67822f8043549f1554b4f7759bb7/mi0805_2015a01_br_miftbr1901.pdf
[Hämtad 2020-05-08]
78 Boverket (2019) Grönska främjar hälsa och välbefinnande. Se: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/valbefinnande/ [Hämtad 2020-03-29]
79 WHO (2016) Urban green spaces and health. A review of evidence. Köpenhamn: World Health Organization

https://www.scb.se/contentassets/e2ef67822f8043549f1554b4f7759bb7/mi0805_2015a01_br_miftbr1901.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/valbefinnande/
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Kvantifiering av tillgång, tillgänglighet och användning kan mäta exponeringsgraden för
grönområden

De viktigaste kvantifierbara indikatorerna för grönområdens betydelse för hälsa är enligt
WHO tillgång (availability), tillgänglighet (accessibility) och användning (usage). Dessa
indikatorer kan användas för att mäta exponering för grönområden, för att sedan kunna
avgöra hur förhållandet mellan grönområden och hälsa ser ut. 80

Tillgång handlar om att kvantifiera ett grönområdes storlek utan att ta hänsyn till vad som
är tillgängligt eller inte (exempelindikator: ett grönområdes andel av totala ytan för ett
område).

Tillgänglighet handlar om närheten till ett specifikt grönområde, och i vilken mån ett
område är lättillgängligt för människor, t.ex. om trygga och upplysta vägar finns
(exempelindikator: närhet till en stadspark eller andel grönområde inom ett visst avstånd
från hemmet).

Användning handlar om besök i ett grönområde (exempelindikator: självrapporterat antal
besök i ett område eller observerat antal besök med hjälp av besöksräknare).

WHO rekommenderar i första hand en närhetsbaserad indikator för att mäta tillgänglighet
till grönområden; Urban Green Space Indicator. Indikatorn bygger på the European Urban
Atlas som är den mest passande och tillgängliga internationella källan till data för urbana
grönområden inom EU (alla medlemsstater bidrar med data för städer med fler än 100 000
invånare) eller andra jämförbara datakällor gällande markanvändning. Indikatorn fungerar
som en proxy för att kunna bedöma allmänhetens tillgänglighet till grönområden och är
tänkt att stimulera åtgärder som tar hänsyn till betydelsen av grönområden utifrån ett
folkhälsoperspektiv. Indikatorn definierar andelen av en urban population som lever inom
ett specifikt avstånd från ett grönområde, enligt denna ekvation:

Urban Green Space Indicator = NACC /NTOTAL x 100

NACC = antalet invånare som bor inom 300 m från närmaste grönområde av specificerad
minimistorlek och som är passande för fysisk aktivitet och mental avkoppling

NTOTAL = antalet invånare inom området av intresse, t.ex. en stadsdel eller en kommun

Urban Green Space Indicator = procent av boende som bor inom 300 m från närmaste
grönområde av en viss minimistorlek

Ett högt värde på indikatorn för ett specifikt grönområde ska alltså tolkas som en hög grad
av tillgänglighet för de boende. För att kunna skatta de samhällsekonomiska
konsekvenserna krävs dock även ett antagande om hur stor del av befolkningen som
faktiskt nyttjar grönområden. Ett sådant antagande kan med fördel baseras på en indikator
som visar hur stor tillgängligheten är. Som nämnts har SCB kartlagt grönstrukturen i
svenska tätorter och kommit fram till att i genomsnitt 94 procent av Sveriges
tätortsbefolkning redan idag har tillgång till minst ett grönområde inom 200 meter från
bostaden.

80 Ibid.
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SAMBANDEN MELLAN GRÖNOMRÅDEN OCH MÄNNISKORS HÄLSA ÄR KOMPLEXA
MEN BELÄGG FÖR ÖKAD NYTTA FINNS

Enligt WHO finns belägg för att grönområden bidrar till ett stort antal nyttor för människor
men att kunskap och förståelse fortfarande saknas gällande hur grönområdens olika
egenskaper81 kan kopplas till olika typer av hälsotillstånd och på vilket sätt olika grupper
påverkas.82

Hälsoeffekterna kan även skilja sig åt för olika grupper av människor. Det finns resultat som
pekar på att hälsoeffekterna kan påverkas av demografiska faktorer så som kön, ålder,
etnicitet och socioekonomisk status. Till exempel tycks kvinnors mentala välbefinnande av
att vistas i grönområden påverkas mer positivt, jämfört med män.83

Utifrån rådande forskningsläge redogör WHO för olika metoder som finns tillgängliga för
att studera vilka samband (”pathways”) som finns mellan grönområden och hälsa.84

Sammanställningen baseras på forskning som har publicerats under perioden 2006-2016.
Hälsonytta uppstår genom olika typer av mekanismer och kan ha varierande innebörd för
olika grupper av människor. Sammanfattningsvis listar WHO nedanstående samband
mellan grönområden och hälsa och välbefinnande, varav de viktigaste är knutna till
förbättrad luftkvalitet, ökad fysisk aktivitet, stressreduktion och ökat socialt deltagande
och interaktion.

· Förbättrad avkoppling och återhämtning

· Ökat socialt deltagande och interaktion

· Stärkt immunförsvar

· Ökad fysisk aktivitet, minskad övervikt och fetma

· Bullerdämpning och främjande av naturliga ljud, t.ex. fågelkvitter

· Minskad exponering för luftutsläpp

· Minskad förekomst av urbana ”värmeöar”

· Ökad miljömedvetenhet

· Optimal exponering för solljus och förbättrad sömn

Utifrån sambanden ovan beskriver WHO forskningsresultat effekter på olika typer av
hälsotillstånd:

1. Förbättrad mental hälsa och kognitiva funktioner. Det finns studier som visar
att sambanden mellan grönområden och mental hälsa och stressreduktion är
särskilt starka. En svensk studie har kunnat påvisa ett signifikant positivt
samband mellan tillgång till rofyllda miljöer och kvinnors mentala hälsa.85 Det
finns även ett antal studier som kunnat demonstrera att grönområden bidrar till
lindrade besvär av ADHD och liknande funktionsvariationer.86

2. Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom. En studie från Litauen kom fram till att
en promenad i parken minskar hjärtfrekvens och blodtryck mer än en promenad i

81 Sådana  egenskaper  kan  till  exempel  handla  om  kvalitet  (såsom  säkerhet,  estetik,  service,  underhåll  och  att  närhet  till
hemmet) främjar fysisk aktivitet utomhus (WHO (2016). Urban green spaces and health. A review of evidence.
Köpenhamn: World Health Organization.)
82 WHO (2016). Urban green spaces and health. A review of evidence. Köpenhamn: World Health Organization.
83 Se exempelvis van den bosch, M. A et al.  (2015) Moving to serene nature may prevent poor mental health – results from a
Swedish longitudinal cohort study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 7974-7989.
84 WHO (2016). Urban green spaces and health. A review of evidence. Köpenhamn: World Health Organization.
85 van den Bosch,  M.A.,  et  al.  (2015).  ”Moving to serene nature may prevent poor mental  health – results  from a
Swedish longitudinal cohort study”, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 12, no. 7,
s. 7974-7989.
86 van den Berg,  A.  E.  och C.G van den Berg (2011).  ”A comparison of  children with ADHD in a natural  and built
setting”, Child Care Health and Development, vol. 37, 430-439.
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en hektisk stadsmiljö.87 Vidare finns resultat som visar att sannolikheten för att bli
inlagd på sjukhus till följd av hjärtsjukdom samt självrapporterad hjärtsjukdom är
lägre för människor som bor i områden med varierad grönska jämfört med andra
typer av miljöer. En större variation reflekterar två potentiella katalysatorer till
fysisk aktivitet; en estetiskt tilltalande naturmiljö och tillgång till naturmiljö i
närområdet. Även Boverket konstaterar att vistelse i gröna miljöer sänker
blodtrycket och halterna av stresshormonet kortisol.88

3. Minskad förekomst av typ 2 diabetes. Studier från Nederländerna, Australien
och Storbritannien visar ett signifikant samband mellan närhet till tätortsnära
grönområden och en minskad sannolikhet för att en person har typ 2 diabetes.89

4. Positiv påverkan på gravida kvinnor och deras barn. En meta-analys har kunnat
visa att tillgång till grönområden i närheten av gravida kvinnors hem har ett
positivt samband med barnets födelsevikt.

5. Minskad dödlighet. Japanska studier har kunnat visa att femårsöverlevnaden för
individer över 70 år korrelerar med förekomst av parker, träd och annan
vegetation i närheten till hemmet samt tillgång till platser som kan användas för
promenader.90

Naturvårdsverket konstaterar att det är svårt att ta fram en exakt siffra på vad som krävs
för att en människa ska få alla hälsofördelar av att vistas i naturen men ju längre och tätare
naturbesök som görs desto bättre tycks det vara för hälsan.91 Litteraturen ger flera
exempel på skattningar som gjorts. En studie från Australien visar att 30 minuters vistelse
i gröna utemiljöer en gång per vecka reducerade förekomsten av depression och högt
blodtryck med sju respektive nio procent.92 Besökens längd och frekvens var även kopplad
till fysisk aktivitet. En annan studie visar att en promenad på 90 minuter ute i naturen
minskar aktiviteten i en del av hjärnan som styr grubbel och psykisk oro, jämfört med en
lika lång promenad i staden.93

Ett antal indikatorer har även tagits fram för att skatta hur ekosystemtjänster bidrar till
människors mentala och fysiska hälsa, exempelvis94:

· Markytans krontäckning. Det beskrivs hur självrapporterad upplevd hälsa ökar med
sus i träden, vilket kan relateras till krontäckningen. Effektiviteten på hälsa antas
samtidigt vara måttlig.

· Index för sångfåglar (Simpsons index 1/D). Fågelsång– särskilt när den kommer från
olika fågelarter – kan kopplas till självrapporterad upplevd hälsa. På samma sätt som
krontäckning antas effektiviteten av sångfåglar på hälsa vara måttlig.

· Antal arter av träd, buskar och örter per hektar. Detta handlar om att ett områdes
betydelse för upplevd hälsa kopplar till hur naturligt det upplevs. Effekten på hälsa
bedöms måttlig.

87 Grazuleviciene, R., et al. (2015). “The Effect of Park and Urban Environments on Coronary Artery Disease Patients:
A Randomized Trial” BioMed Research International.
88 Boverket (2019). Grönska främjar hälsa och välbefinnande. https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/valbefinnande/ [Hämtad 2020-03-29]
89 Astell-Burt T., et al. (2014). ”Is neighborhood green space associated with a lower risk of type 2 diabetes? Evidence
from 267,072 Australians”, Diabetes Care, vol. 37, no. 1. s. 197-201.
90 Takani T. K., et al. (2002). ”Urban residential environments and senior citizens’ longevity in megacity areas: the
importance of walkable green spaces”, Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 56, no. 12, s. 913-918.
91 Naturvårdsverket (2017). Argument för ekosystemtjänster.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706 [Hämtad
2020-03-27]
92 Shanahan D.F., et al. (2016). “Health benefits from nature experiences depend on dose”, Nature Scientific Reports,
vol. 6.
93 Bratman G.N., et al. (2015). “Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation”,
Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 112, no. 28, s. 8567-8572.
94 Andersson-Sköld Y., et al. (2018). ”Metod för bedömning och värdering av ekosystemtjänster i staden (VEKST)”,
Handbok version 1.0. Göteborg: Göteborgs universitet.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/naturen/valbefinnande/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706
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Även om de positiva hälsoeffekterna kraftigt överväger finns några negativa effekter. I
WHO:s rapport från 2016 nämns till exempel risk för allergi och astma (exv. pollenallergi),
exponering för växtskyddsmedel, exponering för vektorburna sjukdomar (t.ex. borrelia),
skador genom olycksfall (t.ex. drunkning), och överdriven exponering för UV strålning.

SAMHÄLLSVÄRDET AV GRÖNOMRÅDEN VÄRDERAS FRÄMST GENOM STUDIER AV
BETALNINGSVILJA

Att stärka tillgången till grönområden kan förbättra mental och fysisk hälsa och generera
stora samhällsekonomiska nyttor genom minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.
Därutöver kan investeringar i grönområden i sig skapa nya arbetstillfällen. Ett sätt att
ekonomiskt värdera hälsoeffekterna av grönområden med god tillgänglighet är genom
betalningsviljestudier.

I Guide för värdering av ekosystemtjänster95 beskrivs att monetär värdering handlar om att
människor är villiga att göra ekonomiska avvägningar för sådant som ger dem
välbefinnande, t.ex. att själv få tillgång till grönområden eller att andra ska få det – idag
eller i framtiden. Värdet av miljöförändringar och ekosystemtjänster kan dock även
uttryckas kvalitativt, semi-kvantitativt eller kvantitativt. Enligt ovan finns det två
huvudsakliga grupper av metoder för monetär värdering scenariometoden (stated
preferences) och marknadsdatametoder (revealed preferences).

Utmaningen är att veta hur stor andel av betalningsviljan som beror på förväntade
hälsoeffekter. En betalningsviljestudie från 201696 undersökte hur stor del av
betalningsviljan för rekreation i skogarna i Blekinge och Skåne som kan förklaras av
respondenternas upplevda hälsa. Hälsoeffekter av rekreation utomhus mättes i studien
genom att be respondenterna (n = 3000) att rapportera sitt nuvarande hälsotillstånd och
även deras självskattade tillstånd utan möjlighet till rekreation utomhus.
Självrapporteringen av hälsotillstånd gjordes med hjälp av metoden VAS (visual analogous
scale) som används inom medicinsk forskning. Den marginella betalningsviljan för att
undvika att förlora en enhet upplevd hälsa (enligt VAS-metoden) på grund av förlorade
rekreationsmöjligheter skattades till 17 kr för respondenter som brukar vistas i skogen.
Förändringen i upplevd hälsa står dock endast för 1 procent av den totala variationen i
betalningsvilja för rekreation i skogen, vilket innebär att betalningsviljan för
utomhusrekreation framför allt bestäms av andra faktorer än just hälsa.

En stor betalningsviljestudie av parker och grönområden i Storbritannien inkluderade även
en beräkning av kostnadsbesparingar för den brittiska sjukvården (NHS) till följd av bättre
hälsa genom människors användning av parker och grönområden. De kom fram till
besparingar på åtminstone 3,16 GBP per person och år.97 Beräkningen bygger på
antaganden om hur många färre läkarbesök britterna behöver göra om de spenderar mer
tid i naturen. Uppskattningen är konservativ eftersom ett flertal övriga hälsorelaterade
kostnadsbesparingar för vården inte är medräknade. Utifrån antagandet att andelen
respondenter som besöker grönområden åtminstone en gång per månad är 66 procent
beräknas det totala antalet britter som besöker parker och grönområden vara ca 35
miljoner (53,2*0,66). Om kostnadsbesparingen för varje person är 3,16 GBP blir den totala
kostnadsbesparingen för hela landet ca 111 miljoner GBP.

Studierna som bygger på betalningsvilja möjliggör ofta inte att den samhällsekonomiska
analysen kan särskilja kostnader för hälso- och sjukvård, produktionsbortfall på grund av
sjukfrånvaro och kostnad för försämrad livskvalitet. En metod som ofta använts för att

95 Naturvårdsverket (2015). Guide för värdering av ekosystemtjänster. Rapport 6690. Stockholm: Naturvårdsverket.
96 Doctorman  Ellingson,  L.  och  M.  Boman,  (2016).  “Perceived  health  state  and  willingness  to  pay  for  outdoor
recreation: An analysis of forest recreationists and hunters”, Scandinavian Journal of Forest Research, vol. 31, no. 6.
97 Fields  in  trust  (2018). Revaluing  Parks  and  Green  Spaces.  Measuring  their  economic  and  wellbeing  value  to
individuals.  Fields in trust.
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värdera miljörelaterade produktionsförluster till följd av sjukdom och ohälsa är
humankapitalmetoden (se beskrivning ovan).

EXEMPEL PÅ HUR ARBETET MED SAMHÄLLSEKONOMISKA KONSEKVENSANALYSER
KAN TAS VIDARE KOPPLAT TILL GRÖNOMRÅDEN

· Utför fler studier om hur grönområden påverkar människors hälsa. Det har gjorts flera
studier som handlar om miljöförändringar, men hälsoaspekten är fortfarande
understuderad.

· Samla in data om människors beteende med hjälp av exempelvis besöksräknare och
GPS-verktyg.

· Öka förståelsen för hur människor använder grönområden och följ sedan upp med
enkäter gällande självskattad hälsa, sjukfrånvaro, osv. Exempelvis bör upprättandet av
nya grönområden utvärderas från ett hälsoperspektiv.

Överlag lite kunskap om hur luftkvalitet inomhus påverkar människors
hälsa och få samhällsekonomiska studier har gjorts

DET HAR LÄNGE FUNNITS ETT FOKUS PÅ LUFTKVALITET UTOMHUS

I den behovskartläggning som Ramboll utförde hos samverkansmyndigheterna framkom
att  det  idag  finns  lite  kunskap  om  hur  man  ska  gå  tillväga  för  att  kvantifiera
samhällsekonomiska effekter av åtgärder kopplat till inomhusluftkvalitet.  Boverket har
inlett ett arbete med att sammanställa belagda effektsambandmellan de miljöfaktorer som
berör inomhusmiljö och hälsoeffekter, med förhoppningen att även kunna beräkna
samhällsekonomiska konsekvenser. FOHM har även tagit fram vägledning kring ventilation,
städning, fukt och mikroorganismer och temperatur. Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder
om Radon. Flera andra myndigheter jobbar också med luftkvalitetsfrågor, framförallt
Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen. Men samtliga har ett fokus på
luftkvalitet utomhus.

Hur olika åtgärder bidrar till att förbättra inomhusluftkvaliteten är relativt välbelagt.
Mycket handlar om att ha en bra ventilation, att minimera aktiviteter som bidrar till
dålig inomhusluft (såsom vedeldning med äldre kaminer och användning av gasspisar)
samt att byggnaden håller en god standard med bra materialval som minskar risken
för exempelvis fukt och mögelskador. Dock finns det lite kunskap om flyktiga ämnen
(VOC) och hur dessa reagerar med andra luftföroreningar. Därför är det också svårt
att veta vilka typer av åtgärder som krävs för att minimera luftföroreningar kopplat till
VOC.

Överlag finns det lite kunskap kring vilka inomhusluftföroreningar som påverkar
individers hälsa, och hur. Detta gäller framförallt för miljöfaktorerna mikrobiell tillväxt,
VOC och partiklar. Mest forskning och förståelse finns kring radon och tobaksrök. Till
detta hör att mer förståelse krävs för exponeringsrisker – framförallt i bostäder och
hur dessa risker skiljer sig mellan olika grupper. Hittills har det största fokuset legat på
skolor, kontor och industrilokaler. För att mäta effekter på hälsa använder många
studier sig av DALY-måttet.

Det finns ingen generell metod som mäter de samhällsekonomiska effekterna av
inomhusluftföroreningar och få studier har gjorts i Sverige. Många internationella
studier har använt sig av en kombination av marknadsdatabaserade- och
scenariometoder.  Exempelvis används VSLY-metoden samt olika skattningar av
sjukvårdskostnader, produktivitetsförluster samt statsfinansiella effekter.
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Generellt har det länge varit ett fokus på luftkvaliteten utomhus. Detta trots att
inomhusluften är den luft som vi andas in mest – i Europa tillbringar vi omkring 90 procent
av vår tid inomhus.98 2015  angav  20  procent  (motsvarande  1,4  miljoner  människor  i
Sverige) att de har symptom som de anser bero på inomhusmiljön (i bostaden, i skolan
eller på arbetet).99 Exponering för höga koncentrationer av luftföroreningar inomhus kan
orsaka både akuta och kroniska hälsoeffekter. Akuta hälsoeffekter kan exempelvis röra
kortvarig exponering av för höga koncentrationer av kolmonoxid. Exempel på kroniska
hälsoeffekter inkluderar radonrelaterad lungcancer samt hälsoeffekter relaterade till passiv
tobaksrök. Andra hälsoeffekter kan bestå av besvär såsom luktolägenhet, irritation, astma,
allergi och annan överkänslighet, huvudvärk och trötthet. Riskgrupper inkluderar barn,
äldre, personer med astma eller andra allergiska besvär, eller personer med andra
underliggande sjukdomar.100

KOPPLINGEN MELLAN ÅTGÄRDER I INOMHUSMILJÖER OCH HUR DE PÅVERKAR
LUFTKVALITETEN ÄR RELATIVT VÄLBELAGT, MEN OSÄKERHETER FINNS

Det är allmänt vedertaget att åtgärder såsom förbättrad ventilation, lagar som begränsar
inomhusrökning och kvalitetskrav på byggnader101 minskar risken för dålig luftkvalitet
inomhus. Men det finns vissa osäkerheter kring exakt hur luftkvaliteten påverkas. Det
handlar dels om att effektsambanden mellan vilka inomhusluftföroreningar som orsakar
hälsobesvär inte är helt belagda, dels om vilka åtgärder som kan vidtas för att påverka
inomhusluften till det bättre. Detta beror bland annat på att det är så många olika faktorer
som kan påverka luftkvaliteten.

Vi har identifierat sex olika miljöfaktorer som är vanligt förekommande i litteraturen

Listan på vilka faktorer som påverkar inomhusluftkvaliteten kan göras lång. Utifrån
litteraturen har vi identifierat sex av de vanligaste faktorerna som diskuterats och som har
en koppling till hälsoutfall. Faktorerna ska ses som variabler som kan åtgärdas med olika
typer av styrmedel eller regelverk. Dessa är:

1. Fukt. En vanlig orsak till luftkvalitetsproblem är en för hög fukthalt i inomhusluften,
i byggnadskonstruktionen eller under ytmaterial. Fukt skapar förutsättningar för
tillväxt av mögel och husdammskvalster men kan dessutom öka frisättningen av
formaldehyd och andra kemiska föreningar från byggnadsmaterialen. Fukt kan
även medverka till att nya kemiska ämnen bildas.102 I en studie från 2009 bedömde
Boverket att ungefär 66 procent av alla byggnader i Sverige har någon typ av
skada. Ungefär 45 procent av dessa skador var fuktskador. I miljöhälsorapporten
från 2017 angav 19 procent att de bor i bostäder med synliga fuktskador, synligt
mögel eller mögellukt.103

2. Mikroorganismer. De mikroorganismer som förknippas med inomhusluft är främst
bakterier och mögelsvampar. Tillkomsten av bakterier kommer från de människor
som vistas i byggnaden. Mögel kommer främst in med utomhusluften. Halterna i
rumsluften beror till stor del på hur mycket som drivs upp från golv och andra ytor.

98 Europeiska kommissionen, EU Science Hub. Human exposure, se: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-
topic/human-exposure [Hämtad 2020-03-26] samt  Sharpe,  R.,  et  al.  (2020).  ”Housing,  Indoor  Air  Pollution,  and
Health in High-Income Countries”, Environmental Science.
99 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
100 Ibid.
101 Exempelvis innehåller stenbaserade byggnadsmaterial en viss halt av de naturligt förekommande radioaktiva
ämnena uran, torium och kalium som avger gammastrålning. Genom att begränsa hur mycket ett byggnadsmaterial
får  stråla  i  en  färdig  byggnad  så  begränsas  samtidigt  mängden  radon  som  avges  från  materialet.  Se  vidare  på
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida: Strålsäkerhetsmyndigheten. Referensnivå och gränsvärden för radon.
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/rad-och-rekommendationer/referensniva-och-
gransvarden-for-radon/ [Hämtad 2020-03-20].
102 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
103 Ibid.

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/human-exposure
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/rad-och-rekommendationer/referensniva-och-gransvarden-for-radon/


34

Det gör att det är vanligare med förhöjda halter av mikroorganismer i till exempel
skolor än i bostäder.104

3. Partiklar. Partiklar är fasta föremål vars storlek avgör om de svävar i luften eller
om de sjunker. Många partiklar kommer in med utomhusluften och hur många som
kommer in beror på ventilationen, byggnadens täthet och vädring. Mänskliga
aktiviteter inomhus kan också påverka förekomsten av partiklar. Detta inkluderar
exempelvis matlagning, städning, vedeldning (med äldre kaminer), användning av
gasspisar, brinnande ljus, med mera. Hur hälsan påverkas beror på mängden,
storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partiklarna. Inomhus
finns det fler källor till utsläpp av partiklar, sammansättningen är annorlunda med
större andel av biologiskt ursprung. Eftersom det finns många källor inomhus är
halten  av  PM10  i  bostäder  och  skolor  vanligen  högre  än  utomhus  och
sammansättningen av partiklarna är annorlunda med större andel av biologiskt
ursprung.105

4. Flyktiga ämnen (VOC). Förekomsten av gaser och flyktiga ämnen beror på
fysikaliska förhållanden eller kemiska reaktioner. Exempelvis kan byggnads- och
inredningsmaterial, plaster och elektronik innehålla flyktiga ämnen som avges till
rumsluften. Mikroorganismer (exempelvis mögel och insekter) kan också avge
flyktiga ämnen genom sin ämnesomsättning. Även låga halter kan ge upphov till
otrevlig lukt och irritera.

5. Tobaksrök. Rökning inomhus är en stor källa till dålig inomhusluftkvalitet. Barn som
utsätts för tobaksrök får fler luftvägsinfektioner och utvecklar oftare astma och
allergi än barn som inte utsätts.106 Enligt Miljöhälsorapporten 2017 röker 9 procent
av Sveriges befolkning dagligen. Vi hittar ingen data över hur många som röker
inomhus.

6. Radon. Radon i inomhusluften kan komma från marken, husets byggnadsmaterial
och ibland från dricksvattnet. Radon kan orsaka lungcancer efter daglig och lång
tids exponering med höga radonhalter i till exempel bostaden. Rökning
tillsammans med radon ökar risken kraftigt.107 I Miljöhälsorapporten 2017 anger 25
procent att radonhalten någon gång mätts i bostaden. I ungefär 400 000 bostäder
beräknas radonhalten överstiga det svenska riktvärdet 200 Bq/m3.108 400 000
bostäder motsvarar ungefär 10 procent av befolkningen. Att bo i ett hus med
radonhalt över riktvärdet 200 Bq/m3 är särskilt riskabelt om man är rökare.109

Vissa av faktorerna ovan går både in i varandra, och påverkas av varandra. Exempelvis
består både tobaksrök och radon av partiklar. Även mikrober avger partiklar. Men eftersom
de ofta diskuteras separat i litteraturen har vi valt att också lyfta fram dem separat här.

Eftersom åtgärder, såsom förbättrad ventilation eller bättre byggnadsmaterial, kan
påverka samtliga luftfaktorer blir det viktigt att ta samtliga faktorer i beaktan i
effektutvärderingar.

Effektiv ventilation är den vanligaste åtgärden

Ventilationen ska hålla mängden luftburna föroreningar och fukt inomhus på en acceptabel
nivå. Den förorenade luften transporteras genom ventilation ut ur byggnaden, och
motsvarande mängd ren luft måste då tillföras byggnaden.  Om ventilationen är felaktigt

104 Folkhälsomyndigheten (2019). Luftkvalitet. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/luftkvalitet/ [Hämtad 2020-03-20].
105 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
106 Folkhälsomyndigheten (2019). Luftkvalitet. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/luftkvalitet/ [Hämtad 2020-03-20]
107 Ibid.
108 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
109 Boverket (2018). Åtgärder mot radon i bostäder. ISBN (PDF): 978-91-7563-300-8.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/luftkvalitet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/luftkvalitet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/luftkvalitet/
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anpassad och luften kommer in via otätheter i väggar, golv och tak såsom
rörgenomförningar, elledningar och skorstenar kan luften innehålla mängder med
föroreningar.110  Ventilation är mer effektiv för att ta bort de minsta partiklarna som är
luftburna under en längre tid. De något större partiklarna (PM10) sedimenterar snabbare
till ytan och då är effekten av ventilationen mer begränsad.111 I Sverige har vi riktvärden
kring ventilationssystem, men 2010 uppfyllde endast cirka hälften av svenska bostäder
detta.112

Det finns studier som pekar på olika effekter av olika ventilationssystem. En studie från
2016 visar att mekanisk ventilation i byggnader påverkar inomhusmiljön negativt med
avseende på människors hälsa under större delen av året – jämfört med naturlig
ventilation.113 Detta  går  emot  en  studie  från  2013  som  inte  fann  någon  skillnad  mellan
mekaniska och naturliga ventilationssystem.114

Klimatförändringar påverkar luftkvaliteten

Klimatförändringarna bidrar till ökad fuktighet i byggnader. Ökad nederbörd och fler
översvämningar kan komma att göra fuktskador på byggnader vanligare, och detta kan i
sin tur göra att människor exponeras mer för ämnen från fuktskadade material och för
mögelsporer. Många avloppssystem har också otillräcklig funktion så att avloppsvatten
kan tränga in i byggnader. Generellt förväntas ett varmare klimat också innebära att det
blir mer vanligt med kvalster i våra bostäder.115

Fler studier behövs för att förstå sambandet mellan värmeböljor och den termiska miljön
inomhus. Det finns ett samband mellan utomhusklimat och inomhusklimat i byggnader
utan luftkonditionering, men uppkomsten av hälsoskadlig värme inomhus under
värmeböljor är komplex. Den beror till exempel på byggnadstyp, fönsterplacering,
bostadsområdets termiska utomhusmiljö samt den boendes påverkan och beteende.116

Högre temperaturer kan även leda till högre halter av yttre luftföroreningar i inomhusluften.
Dessutom kan risken för fuktskador öka i och med att varmare luft kan innehålla mer fukt.117

I Tabell 3 sammanfattar vi vad man vet kring hur åtgärder kan förbättra luftkvaliteten i
byggnader, utifrån de sex faktorerna ovan.

110 Folkhälsomyndigheten (2019). Luftkvalitet. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/luftkvalitet/ [Hämtad 2020-03-20].
111 Heudorf  U.,  et  al.,  (2009).  “Particulate  matter  and  carbon  dioxide  in  classrooms  –  the  impact  of  cleaning  and
ventilation”, International journal of Hygiene and Environmental Health, vol. 121, no. 1, s. 45-55.
112 Boverket (2010). Teknisk status i den svenska bebyggelsen - resultat från projektet BETSI. Karlskrona: Boverket.
113 Arundel, A.V., et al. (1986). ”Indirect Health Effects of relative Humidity in Indoor Environments”, Environmental
Health Perspectives,  vol. 65, s. 351-356.
114 Wargocki, P. (2013). “The effects of Ventilation in Homes on Health”, International Journal of Ventilation, vol. 12,
no. 2. s. 102-118.
115 SMHI (2015). Bilaga 1: Risker, konsekvenser och sårbarhet för samhället av förändrat klimat – en kunskapsöversikt.
Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, SMHI Klimatologi Nr 12.
116 Folkhälsomyndigheten (2018). Värmestress i urbana inomhusmiljöer. Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
117 Länsstyrelsen i Stockholms län (2012). Hälsoeffekter av ett förändrat klimat – risker och åtgärder i Stockholms län.
Stockholm: Länsstyrelsen I Stockholms län.
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Tabell 3 Vad vet vi om hur åtgärder kan påverka inomhusluftkvaliteten i byggnader?

Miljöfaktor Finns det välbelagda samband för E1?

Fukt Det finns en god kännedom om åtgärder som minskar luftfuktigheten – exempelvis olika

materialval eller en effektiv ventilation. Experimentella studier av luftburna överförbara

smittsamma bakterier och virus har visat att organismernas överlevnad minimeras om de

exponeras mot relativ fuktighet118 mellan 40 och 70 procent.119 Om den relativa fuktigheten

under vintern överstiger ca 45 procent finns ökad risk för kvalster. Miljöhälsorapporten

innehåller exponeringsdata kopplat till fukt och mögelskador. 120

Mikro-

organismer

Kopplingen mellan fukt och tillväxt av mikroorganismer är välbelagd. Därav vet man att olika

materialval och en effektiv ventilation bidrar till minskad tillväxt av mikroorganismer. Dock

finns det inga standardiserade metoder för att kvantifiera mikrobiell exponering. På grund av

detta finns det ingen rekommendation för något särskilt exponeringsmått för växt av

mikroorganismer. Man vet att den relativa fuktigheten i material behöver vara under 75

procent, som är en gräns för tillväxt av mögel och andra mikrober.121

Partiklar Partiklar är den typ av luftförorening som är mest studerad – framförallt i utomhusmiljön.

Enligt ovan är en effektiv ventilation ett sätt att minska förekomsten av de mindre partiklarna.

Eftersom utsläppen av partiklar är relaterat till mänskliga aktiviteter – såsom användning av

stearinljus, vedeldning med äldre kaminer, användning av gasspisar, innehav av pälsdjur eller

val av textiler, så är andra (självklara) åtgärder att minska dessa aktiviteter.

Flyktiga

ämnen

(VOC)122

Det är svårt att särskilja en enskild förorenings ursprung eftersom de flesta ämnen har flera

olika källor. Därför är det också svårt att utforma specifika åtgärder. Det har förekommit en

rad ansträngningar för att begränsa emissionen av VOC från byggnads- och

inredningsmaterial, inklusive frivilliga test- och märkningssystem. Generellt är totala halten av

flyktiga ämnen högre inomhus än utomhus.

Tobaksrök Lagändringen 2005 (då det blev förbjudet att röka i serveringslokaler) har visat sig vara ett

effektivt sätt att minska tobaksrök.123

Radon Det finns god kunskap om vilka åtgärder som sänker radonhalterna. Åtgärderna varierar

beroende på vart radonet kommer ifrån. Åtgärder inkluderar tätning, förbättrad ventilation

och åtgärder som sänker lufttrycket.124

HUR INOMHUSLUFTKVALITETEN PÅVERKAR HÄLSAN ÄR KOMPLEXT, MEN DET
FINNS TILLGÄNGLIGA METODER FÖR ATT SKATTA EFFEKTERNA

Sambandet mellan luftkvalitet och hälsoeffekter beräknas med hjälp av så kallade
hälsoriskbedömningar eller ”Health Impact Assessments”. Men att bedöma sambandet
mellan luftkvalitet i byggnader och hälsa är komplext. Bland annat är det svårt att studera
effekterna från en typ av luftförorening. EUs vetenskapliga kommitté för hälsa och
miljörisker (SCHER)125 har rapporterat att fler än 900 föreningar kan finnas i inomhusluften.
Hälsoeffekterna beror också på exponeringsnivåer, kulturella vanor, livsstil och klimatet.
Det finns således ingen ”typisk inomhusmiljö”.126 Dessutom kompliceras studier av att det

118 Relativ fuktighet i inneluft bestäms av fuktigheten i uteluften, av fuktproduktionen inne, ventilationsgraden och
innetemperaturen. Se Boverket (1998), Kriterier för sunda byggnader och material. Boverket, Byggavdelningen
119 Arundel, A.V., et al. (1986). ”Indirect Health Effects of relative Humidity in Indoor Environments”, Environmental
Health Perspectives,  vol. 65, s. 351-356.
120 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
121 Ibid.
122 På mättekniska grunder kan ämnena indelas i olika kategorier, exempelvis flyktiga ämnen (Volatile Organic
Compounds, VOC), mycket flyktiga ämnen (Very Volatile Compounds, VVOC) och halvflyktiga ämnen (Semivolatile
Compounds, SVOC).
123 SCB (2018). Färre röker, fler snusar. Se: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/farre-roker-fler-snusar/
[Hämtad 2020-05-08]
124 Boverket (2018). Åtgärder mot radon i bostäder. ISBN (PDF): 978-91-7563-300-8
125 European Respiratory Society. Indoor environment. Se: https://www.erswhitebook.org/chapters/indoor-
environment/ [Hämtad 2020-05-08]
126 Europeiska kommissionen (2008). Indoor Air Quality. Se:
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/indoor-air-pollution/l-2/10-
conclusions.htm [Hämtad 2020-05-08]

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/farre-roker-fler-snusar/
https://www.erswhitebook.org/chapters/indoor-environment/
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kan vara andra faktorer – såsom buller eller underliggande hälsoeffekter – som påverkar
hälsoutfallet, och som är svåra att kontrollera för.

SWESIAQ-modellen har tagits fram för att systematiskt hitta källor till luftföroreningar

För att mäta luftkvaliteten skulle man enligt definitionen behöva mäta alla luftens
komponenter (partiklar och ämnen i gasform) och därefter göra en bedömning av varje
komponents påverkan på brukaren och även bedöma samverkanseffekter mellan olika
luftföroreningar. Ibland mäter man höga lufthalter av något ämne som är känt för att
försämra hälsan och då kan man säga att luftkvaliteten är dålig. Däremot är det omöjligt
att säkerställa god luftkvalitet genom att endast göra vissa typer av luftanalyser.127

SWESIAQ-modellen har tagits fram för att säkerställa en systematisk
inomhusmiljöutredning. Inomhusmiljöutredningens fokus är att hitta källor till
luftföroreningar. Detta på grund av att det idag inte finns tillräckligt med kännedom om
vilka luftföroreningar som skulle kunna kopplas till ohälsa (med undantaget av industriella
innemiljöer). Modellen utgår från besvär som brukarna kopplar till byggnaden. Det innebär
att inomhusmiljöer där luftkvaliteten är dålig, men varken syns eller luktar, exkluderas.128

SWESIAQ-modellen är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare och för de som upphandlar
eller beställer innemiljöutredningar.

WHO rekommenderar två metoder för att beräkna sjukdomsbördan

WHO rekommenderar två olika metoder för att beräkna sjukdomsbördan: en
hälsotillståndsbaserad metod och en exponeringsbaserad metod. Båda metoderna
använder DALYs för att beräkna olika hälsoeffekter.129 Den förra metoden samlar in data
över  olika  sjukdomar  på  befolkningsnivå  och  antar  hur  stor  del  av  detta  som  kan
attribueras en viss faktor (i detta fall dålig luftkvalitet).130 Den senare metoden mäter
exponeringsrisken.131

För att mäta exponeringsrisken krävs data över förekomsten av den luftförorening som
man studerar samt individers faktiska exponering för denna luftförorening.
Exponeringsrisken kan exempelvis mätas med hjälp av data från toxikologiska databaser132,
samt framtagna referensvärden som beskriver exponeringsrisken – så kallade
”toxicological reference value” (TRV). ASEK har tagit fram koefficienter för partiklar från
vägtrafiken. I en tidigare ASEK rapport bestämdes exempelvis dosrespons-koefficienten
till 0.57 procents ökad mortalitet per μg/m3 PM2.5.133

127 SWESIAQ (2017). SWESIAQ-modellen – SWESIAQ:s råd vid innemiljöutredningar. Version 6.0. SWESIAQ.
128 Mer information om SWESIAQ-modellen finns här: SWESIAQ (2017). SWESIAQ-modellen – SWESIAQ:s råd vid
innemiljöutredningar. Version 6.0. SWESIAQ. Se:
https://www.swesiaq.se/onewebmedia/Dokument/SWESIAQ%20modellen%20version%206.0.pdf [Hämtad 2020-
05-08]
129 Boulanger, G., et al. (2017). “Socio-economic costs of indoor air pollution: A tentative estimation for some
pollutants of health interest in France”, Environment International, vol. 104, s. 14-24.
130 I litteraturen har denna metod refererats till ”population attributable fraction”-metoden, eller health-event based
approach.  Hur  man  går  tillväga  beror  bland  annat  på  vilken  information  man  har  tillgång  till  och  vad  riskerna  är
beräknade på. Tidigare var ofta riskerna baserade på specifika exponeringskategorier, se t.ex. Jarl, J., et al. (2006).
”The social costs of Alcohol in Sweden 2002”, Stockholm: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
(SoRAD).
Men  på  senare  tid  har  det  skett  en  viss  övergång  till  kontinuerlig  exponering,  se  t.ex.  Kehoe,  T.,  et  al. (2012).
“Determining the best population-level alcohol consumption model and its impact on estimates of alcohol-
attributable harm” Popul Health Metrics, vol. 10, no. 6.
131 de Hollander A. E. M. (2004). Assessing and evaluating the health impact of environmental exposures – Deaths,
DALYs or Dollars? Utrecht: Universiteit Utrecht.
132 Här  finns  en  beskrivning  kring  hur  man  kan  använda  Toxikologiska  databaser:  FHV  metodik. Toxikologiska
databaser – en kort handledning. https://fhvmetodik.se/metodertoxikologiska-databaser-en-kort-handledning/
[Hämtad 2020-05-08].
133 Forslund  J.,  et  al.  (2007).  Samhällsekonomiska  värderingar  av  luft-  och  bullerrelaterade  hälsoproblem  –  en
sammanställning av underlag för konsekvensanalyser. Specialstudie nr 13. Stockholm: Konjunkturinstitutet.
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Om det inte finns ett referensvärde för en viss förorening kan man använda sig av andra
metoder – såsom så relativrisker. Denna metod mäter relationen mellan hälsoutfall och
olika luftföroreningar för olika riskgrupper. Sambandet mäter korrelation snarare än
kausalitet vilket är en nackdel. Men är i många fall det bästa måttet som finns.134

Relativriskerna kan användas för att göra skattningar av effekterna för populationer,
genom s.k. population attributable fraction.135 Det innebär att risken sätts i relation till
exponeringen för risken i syfte att beräkna hur stor del av prevalensen av ett utfall (t.ex.
lungcancer) beror på en specifik faktor. Sådana beräkningar kan göras efter olika
kategorier av exponering, exempelvis estimat kring hur mycket tid vi spenderar inomhus -
låg, mellan, hög, eller än bättre, efter data om kontinuerlig exponering.136

Vidare kan dessa mått viktas med ett estimat kring hur mycket av tiden vi spenderar
inomhus, samt multipliceras med antalet människor i befolkningen som påverkas. Detta
kallas ett dos-responssamband där dosen beskriver en individs exponering och responsen
hur många individer som påverkas.137

Generellt sett är studier som undersöker sambandet mellan luftkvalitet och hälsoutfall
känsliga för antaganden kring miniminivån för luftföroreningar. Exempelvis kommer det
alltid att finnas en viss nivå av radon och partiklar i luften. En studie skriver att om man
optimerar sättet vi bygger våra byggnader på så borde inte radonnivåerna överstiga 16
Bq/m3 och fuktiga hus vore väldigt ovanligt. Det är också möjligt att anta att nivåerna för
tobaksrök kan vara noll eftersom en värld utan rökare är möjligt.138

Flera projekt som kan fungera som bra informationskällor

Beroende på typ av studie kan man i Sverige exempelvis använda sig av exponeringsdata
som miljöhälsorapporten samlar in. Naturvårdsverket har även ett programområde för
hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI). HÄMI ska långsiktigt övervaka miljöfaktorer som
kan påverka människors hälsa. I programmet ingår att undersöka hälsoeffekter av
luftföroreningar. Men HÄMI har framförallt fokus på luftföroreningar utomhus.139 I Danmark
finns även ett projekt ”NordicWelfair” som syftar till att förstå sambandet mellan
luftkvalitet och hälsoeffekter, och resulterande samhällsekonomiska utfall i nordiska länder.
Dock fokuserar detta främst på luftkvalitet utomhus. 140 På EU-nivå finns det exempelvis
projektet “European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment” Project (AIRMEX).141

EU arbetar just nu med att ta fram en helhetssyn på den byggda miljön för att göra
byggnader mer säkrare, hälsosammare, energieffektivare och hållbara.142 EUs
gemensamma forskningsgrupp har speciellt fokuserat på:

134 Se exempelvis Boulanger, G. et al. (2017). “Socio-economic costs of indoor air pollution: A tentative estimation for
some pollutants of health interest in France”, Environment International, vol. 104, s. 14-24.
135 WHO (2018). Burden  of  disease  from  ambient  air  pollution  for  2016  –  descriptions  of  method.
https://www.who.int/airpollution/data/AAP_BoD_methods_Apr2018_final.pdf [Hämtad 2020-05-08]
136 Kehoe, T., et al. (2012). “Determining the best population-level alcohol consumption model and its impact on
estimates of alcohol-attributable harm” Popul Health Metrics, vol. 10, no. 6.
137 Staxler, L., et al. (2001). Hälsoeffekter av luftföroreningar – en kunskapssammanställning inriktad på vägtrafiken i
tätorter. Stockholm: Miljömedicinska enheten.
138 de Hollander A. E. M. (2004). Assessing and evaluating the health impact of environmental exposures – Deaths,
DALYs or Dollars? Utrecht: Universiteit Utrecht.
139 Naturvårdsverket (2019). Luftföroreningar och dess effekter. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/ [Hämtad 2020-05-08].
140 Aarhus Universitet (2017). Nordic WelfAir. Objectives. https://projects.au.dk/nordicwelfair/objectives/ [Hämtad
2020-05-08].
141 Europeiska kommissionen. AIRMEEX- European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment Project.
https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html#showmetadata/AIRMEX [Hämtad 2020-05-
08].
142 Europeiska kommissionen, EU Science Hub. Human exposure. Se:
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/human-exposure [Hämtad 2020-03-26]

https://www.who.int/airpollution/data/AAP_BoD_methods_Apr2018_final.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/
https://projects.au.dk/nordicwelfair/objectives/
https://ipchem.jrc.ec.europa.eu/RDSIdiscovery/ipchem/index.html#showmetadata/AIRMEX
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/human-exposure
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· övervaka, testa och utvärdera hälsoeffekterna av utsläpp från bygg- och
konsumentprodukter som används i byggnader

· undersöka den relativa vikten av föroreningskällor utomhus och inomhus och
förhållandet mellan ventilation, luftkvalitet inomhus och rationell användning av energi
till människors hälsa och komfort

· simulera verkliga exponeringsscenarier för fysiska, kemiska och biologiska föroreningar
och testa och validera innovativa tekniska lösningar för rena och miljöeffektiva
byggnader, genom användning av till exempel fotokatalytiska konstruktionsmaterial

· utveckla strategier och standardiserade metoder och indikatorer på europeisk nivå för
att bedöma, förebygga, minska och åtgärda hälsorisker i energieffektiva byggnader.

I  Tabell  4  nedan  har  vi  sammanställt  vad  man  vet  om  kopplingen  mellan  de  sex
miljöfaktorerna och huruvida sambandet till individuella hälsoeffekter är välbelagt. 143

Tabell 4 Koppling mellan luftkvalitet och hälsoeffekter

Miljöfaktor Finns det välbelagda samband för E2?

Fukt Brukare i fukt- och mögelskadade byggnader upplever olika hälsobesvär, såsom ögon-, luftvägs-

eller hudsymtom, trötthet eller huvudvärk144 och det finns forskningsrapporter som visat att hälsan

förbättrats efter fukt- och mögelskadade byggnader åtgärdats. 145 Men exakt  vad som påverkar

hälsan är dock inte känt.146 Forskning har visat att det finns ett samband mellan långvarig vistelse

i fuktskadade byggnader och ökad förekomst av astma, rinit, bronkit och luftvägsinfektioner. Exv.

finns det studier på att luftvägsbesvär ökar med 30–75 procent om man bor i hus med fukt och

mögel147. Starkast stöd för ett samband verkar finnas avseende försämring av befintlig astma. 148

Det finns även starkt stöd för en koppling mellan fuktskador och kvalsterallergi. 149 Studier har också

visat att barn har en ökad risk att utveckla astma och hösnuva från att vistas i en fuktig och möglig

miljö.150 Andra hälsoeffekter inkluderar är diskomfort av för torr luft.

Mikro-

organismer

En stor del av litteraturen pratar om fukt och mögel gemensamt och på ett övergripande plan (se

ovan).

Partiklar För partiklar utomhus finns en omfattande litteratur, men när det gäller hälsoeffekter av partiklar

inomhus finns fortfarande få studier, utöver de som handlar om eldning med fasta bränslen eller

miljötobaksrök.151

Hälsoeffekter har beskrivits för partiklar med olika utsläppskällor, partikelstorlekar och

beståndsdelar, men eftersom det finns en hög samvariation av olika luftföroreningar i luften vi

andas har det ännu inte fastställts om negativa hälsoeffekter orsakas av flera olika partikelsorter,

eller om de upptäckta sambanden är ett uttryck för ett särskilt partikelmått i den blandade luften.

143 WHO har tagit fram ett mjukvaruverktyg – AirQ+ - som används för att uppskatta hälsoeffekter av förändringar i
luftkvalitet.  Fokus  ligger  dock  på  luftkvalitet  utomhus.  Verktyget  kan  användas  för  att  mäta  hälsoeffekter  av
inomhusluft – dock endast vad gäller användning av fast bränsle (vilket är mer relevant för utvecklingsländer). För
mer  information  se:  se:  WHO. AirQ+: software tool for health risk assessment of air pollution. Se:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-
health-risk-assessment-of-air-pollution  [Hämtad 2020-05-05].
144 SWESIAQ (2014). SWESIAQS råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader samt Boverket (2009), Så mår
våra hus – redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m.
145 Se exempelvis Ekstrand-Tobin, A. (2003), Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader Dissertation No 859.
Linköping: Linköpings Universitet.
146 Centrum för arbets- och miljömedicin (2015). Hälsobesvär av inomhusmiljön. Se:
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Faktablad/Halsobesvar%20av%20inomhusmiljon_2017.pdf [Hämtad 2020-03-20].
147 Fisk W.J., et al. (2007). “Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold
in homes”, Indoor Air,  vol.  17,  no.  4,  s.  284-296 samt Thorén K,  et  al.  (2010).  “Systematiska kunskapsöversikter;  1.
Betydelsen av fukt och mögel i inomhusmiljö för astma hos vuxna”, Arbete och hälsa, vol. 44, no. 8.
148 Centrum för arbets- och miljömedicin (2015). Hälsobesvär av inomhusmiljön. Se:
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Faktablad/Halsobesvar%20av%20inomhusmiljon_2017.pdf [Hämtad 2020-03-20].
149 WHO (2009). Guidelines for indoor air quality: dampness and mould. Köpenhamn: World Health Organization.
150 Se exempelvis Tischer C.G., et al. (2011). “Meta-analysis of mould and dampness exposure on asthma and allergy
in eight European birth cohorts: an ENRIECO initiative”, Allergy, vol. 66, no. 12. s. 1570-1579.
151 Mycket av den internationella forskningslitteraturen kring inomhusluftkvalitet fokuserar på utvecklingsländer och
hur användandet av olika bränslen inomhus, med höga halter av PM och CO, påverkar luftkvaliteten och i sin tur
människors hälsa.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Faktablad/Halsobesvar%20av%20inomhusmiljon_2017.pdf
http://dok.slso.sll.se/CAMM/Faktablad/Halsobesvar%20av%20inomhusmiljon_2017.pdf
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Laboratoriestudier har visat att partiklar och damm från skolor kan ge inflammation och allergiska

reaktioner, beroende på innehållet av allergener och annat biologiskt aktivt material. Det finns dock

relativt få studier av hälsoeffekter av exponering för sådana partiklar, speciellt beträffande vuxna. 152

Flyktiga

ämnen

(VOC)153

Det är svårt att särskilja en enskild förorenings ursprung eftersom de flesta ämnen har flera olika

källor. Flertalet studier om hälsoeffekter har utgått från den totala halten flyktiga ämnen (TVOC).

Vid de koncentrationer som har rapporterats inomhus är det främst lukt, sensorisk irritation i ögon

och övre luftvägar samt upplevelse av dålig luftkvalitet som kan orsakas av VOC. En del studier

har visat samband med astma, men är än så länge ansett inte välbelagt.154 Framförallt vet man inte

exakt hur VOC reagerar med andra luftföroreningar (partiklar) och därför är även hälsoeffekterna

inte tillräckligt undersökta. 155

Tobaksrök Det finns en utbredd forskning som visar att rökning påverkar människors hälsa negativt.

Rökningen ökar risken för att få många sjukdomar. Bland annat är rökning den främsta riskfaktorn

för lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. I genomsnitt förkortar rökning livet med

tio år.156 Bland annat kan man använda Skandias hälsokalkylator för att undersöka kopplingen till

olika sjukdomar.157

Radon Det finns en utbredd forskning som visar att radon ökar sannolikheten för människor att få

lungcancer. Utifrån epidemiologiska data beräknas radon i bostäder orsaka cirka 500

lungcancerfall per år i Sverige, varav cirka 50 fall bland personer som aldrig rökt.158 Studier gjorda

i bostäder visar att radon ökar risken för lungcancer med 16 procent (av grundrisken) per 100

becquerel per m3 inomhusluft under långvarig exponering. Det finns inga studier gjorda som

undersöker risker med radon för barn. Därför går det inte att säga om barn löper högre eller lägre

risk jämfört med vuxna utan det går att anta att risken med radon är den samma. 159

FÅ SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER KOPPLAT TILL LUFTKVALITET INOMHUS

Det finns ingen standardiserad modell för att mäta samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter kopplat till inomhusluftkvalitet. Vad som kvantifieras och värderas skiljer sig
också mellan olika studier. I litteraturen har man bland annat studerat hur
inomhusluftkvalitet påverkar följande faktorer: produktionsbortfall, missade skoldagar,
kostnader relaterad till försämrad livskvalitet, sjukvårdskostnader, värdeminskning på
bostäder och olika statsfinansiella effekter.160

Generellt har det funnits ett större fokus på inomhusmiljöer såsom arbetsplatser och
skolor. Färre studier har tittat på samhällsekonomiska effekter av förbättrad
inomhusluftkvalitet i bostäder (i utvecklade länder). Ett exempel är en studie som visar att
ett effektivt ventilationssystem med filtrering i en lufttät byggnad minskar antalet
sjukdagar med 1,2–1,9 dagar per person och år.161 Andra studier har visat en koppling mellan
bättre ventilation i arbetsplatser och skolor minskar olika typer av luftvägsbesvär,

152 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
153 På mättekniska grunder kan ämnena indelas i olika kategorier, exempelvis flyktiga ämnen (Volatile Organic
Compounds, VOC), mycket flyktiga ämnen (Very Volatile Compounds, VVOC) och halvflyktiga ämnen (Semivolatile
Compounds, SVOC).
154 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
155 Europeiska kommissionen (2008). Indoor Air Quality. Se:
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/indoor-air-pollution/l-2/10-

conclusions.htm [Hämtad 2020-05-08]
156 Vårdguiden 1177. Rökning och snusning. https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/tobak-och-alkohol/rokning-
och-snusning/ [Hämtad 2020-05-05]
157 Skandia. Skandias hälsokalkylator. https://halsokalkylatorn.se/ [Hämtad 2020-05-08].
158 Folkhälsomyndigheten (2017), Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
159 Strålsäkerhetsmyndigheten. Hälsorisker med radon. Se:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/halsorisker-med-radon/
[Hämtad 2020-05-08].
160 Boulanger, G. et al. (2017). “Socio-economic costs of indoor air pollution: A tentative estimation for some
pollutants of health interest in France”, Environment International, vol. 104, s. 14-24.
161 Thema, J. et al. (2017). “More than energy savings: quantifying the multiple impacts of energy efficiency in Europe”.
Conference paper at ECEEE 2017 Summer study – Consumption, Efficiency & Limits.

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/en/indoor-air-pollution/l-2/10-conclusions.htm
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/tobak-och-alkohol/rokning-och-snusning/
https://halsokalkylatorn.se/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/halsorisker-med-radon/


41

sjukfrånvaro och prestationsproblem.162 En dansk studie fann att förbättrad luftkvalitet i
danska skolor skulle leda till högre prestation bland eleverna, vilket i sin tur skulle ge en
ökning av BNP med €173 miljoner/år och en vinst med €37 miljoner/år i termer av
statsfinansiella effekter.163

I Sverige finns det få samhällsekonomiska studier kopplat till luftkvalitet inomhus. 2010 tog
Boverket fram en rapport där hälsoeffekterna av radon kvantifierades.164 För att kunna
skatta hur många färre människor som får lungcancer om radonhalten sänks inomhus
använde studien epidemiologiska undersökningar. Studien byggde även på tidigare
litteratur för att ta reda på hur många lungcancerdödsfall som var förknippade med radon
i Sverige. För att skatta själva kostnaden eller nyttan av att sänka radonhalten använde sig
studien av metoden värdet av ett statistiskt liv (VSL).

EXEMPEL PÅ HUR ARBETET MED SAMHÄLLSEKONOMISKA KONSEKVENSANALYSER
KOPPLAT TILL INOMHUSLUFTKVALITET KAN TAS VIDARE

· Utöka arbetet inom HÄMI till att också fokusera på luftkvalitet inomhus.
Naturvårdsverket har ett programområde för hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI).
HÄMI ska långsiktigt övervaka miljöfaktorer som kan påverka människors hälsa. I
programmet ingår att undersöka hälsoeffekter av luftföroreningar. Men HÄMI har
framförallt fokus på luftföroreningar utomhus.

· Fokusera på att förstå inomhusmiljön i bostäder mer. Exempelvis  genom  att
kartlägga alla relevanta källor som är kända för att bidra till luftföroreningar inomhus
och skatta de samhällsekonomiska effekterna av detta, antingen med hjälp av
befintliga studier eller med nya. Eftersom fukt och mögel är ett relativt stort problem i
svenska bostäder borde framtida utredningar börja med att fokusera på detta.

· Ta fram dosrespons koefficienter för luftföroreningar inomhus. ASEK har tagit fram
dos-respons koefficienter för luftföroreningar utomhus. Detta bör göras för
luftföroreningar inomhus för att på sikt effektivisera värderingen av hälsoeffekter.

· Glöm inte bort sambandet mellan utomhusluft och inomhusluft. Om en åtgärd
påverkar luftkvaliteten utomhus, påverkar den troligen luftkvaliteten inomhus om det
är ett bebyggt område. Framtida samhällsekonomiska studier kopplat till hälsoeffekter
av luftkvalitet utomhus borde därför också ta inomhusluftkvaliteten i beaktan.

162 Sundell, J. et al. (2013). “Ventilation rates and health: multidisciplinary review of the scientific literature”, Indoor
Air, vol. 21, no. 3, s. 191-204 samt Wargocki, P. (2013). “The Effects of Ventilation in Homes on Health”, International
Journal of Ventilation, vol. 12, no. 2.
163 Wargocki, P., et al. (2014). ”Socio-economic consequences of improved indoor air quality in Danish primary
schools”, International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE), DTU Civil Engineering, Technical
University of Denmark (DTU), Lyngby, Denmark.
164 Boverket (2010). Radon i inomhusmiljön – en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på
radonvärden. Karlskrona: Boverket.
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Buller är ett relativt välutforskat område, framförallt vad gäller
trafikbuller

BULLER ÄR IDAG ETT STORT PROBLEM FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

I dag bor 87 procent av Sveriges befolkning i tätorter och faktorer såsom förtätning och
ett ökat antal transporter gör att allt fler människor riskerar att utsättas för
omgivningsbuller i sin vardag.165 Enligt WHO är buller den näst största miljörelaterade
risken som påverkar människors fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande.166 Det finns
mycket forskning som visar på samband mellan buller och olika hälsoeffekter. Mycket
starka ljud riskerar att leda till hörselnedsättning och tinnitus. Omgivningsbuller ger sällan
hörselskada men kan leda till en rad andra besvär såsom allmän störning, försämrad
talförståelse, nedsatt inlärning och prestation, sömnstörningar och ökad risk för hjärt- och
kärlsjukdom.167 Miljöhälsorapporten rapporterar exponeringsdata och besvär kopplat till
buller. Bland annat angav 2,3 procent i miljöhälsoenkäten 2015 att de har svårt att sova på
grund av buller.168

OMGIVNINGSBULLER BERÖR FLEST MÄNNISKOR

Omgivningsbuller är den typ av störning i miljön som berör flest människor i Sverige och
den vanligaste källan är trafik. Uppskattningar av Boverket från 2008 visar att nästan 20
procent av Sveriges befolkning (ca 2 miljoner människor), är utsatta för trafikbuller där den

165 SCB. Tätorter i Sverige, se: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/tatorter-i-sverige/ [Hämtad
2020-05-08] samt Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
166 WHO (2011). Burden of disease from environmental noise. Bonn: World Health Organization.
167 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
168 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016; WHO (2011). Burden of
disease from environmental noise, samt Folkhälsomyndigheten (2019). Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer.

Det finns mycket forskning som visar att buller påverkar människors hälsa och att en
god ljudmiljö är viktigt ur ett hälsoperspektiv. Buller kan exempelvis kopplas till
hälsoeffekter som sömnsvårigheter, hjärt-kärlsjukdomar och inlärningssvårigheter
hos barn.

Trafikbuller är det område som är mest studerat, både kopplat till åtgärder och
hälsoeffekter. Industribullers påverkan på omgivningen är mindre kartlagt och här ser
vi ett behov av mer forskning. Detsamma gäller för lågfrekvent buller som ofta
upplevs störande i städer, samt samlat omgivningsbuller från flera olika källor. Vi
bedömer att den främsta utmaningen ligger i att mäta direkta effekter av buller på
hälsa, eftersom det ofta finns en tidsförskjutning mellan att åtgärder implementerats
och hälsoeffekter mäts. Samtidigt finns det en utmaning att utveckla kalkylvärden för
buller från fler källor än trafik.

Samverkansmyndigheterna kan fortsätta använda ASEK för beräkningar som gäller
trafikbuller. Eftersom det sker mycket forskning på bullerområdet gäller det att hålla
sig uppdaterad på ny information i takt med att fler samband kartläggs. Man bör
vidare undersöka möjligheterna att få fram kalkylvärden som gäller för andra
bullerkällor än trafik och arbeta för att förbättra kunskapsläget angående
industribullers hälsopåverkan och metoder för att mäta hur kombinerat buller
påverkar hälsa.

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/tatorter-i-sverige/
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dygnsekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överstiger 55 dBA. 169  Sex år senare (2014)
estimerade Naturvårdsverket samma andel (20 procent av Sverige befolkning).170

Buller är framför allt ett problem i städer och med den pågående urbaniseringen kan buller
bli ett allt större problem för fler människor.171 I städer utsätts många dessutom för ett
lågfrekvent buller, vilket ses som särskilt problematiskt, då det kommer från olika källor, är
svårt att skärma av och upplevs som mer störande.172

I den behovskartläggning som Ramboll gjort hos samverkansmyndigheterna framkommer
att det finns ett behov av kartlagda effektsamband och kalkylvärden för buller.
Samverkansmyndigheterna ser ett behov av att kunna utforma bättre beslutsunderlag för
politiker inom bullerområdet, eftersom buller är en viktig faktor i kommunal planering. Flera
av myndigheterna anser att det finns ett behov av att sammanställa den forskning som
finns om hur buller påverkar hälsa och de ser även en utvecklingspotential på området
även om det redan finns omfattande litteratur och forskning. Bland annat upplever flera
samverkansmyndigheter ett behov av att kartlägga buller som kommer från flera olika
källor, bland annat industribuller.

ASEK-rapporten innehåller kalkylvärden som gäller trafikbuller. Samverkans-
myndigheterna anser att det fungerar bra att använda kalkylvärden från ASEK, men det
finns också intresse att hitta andra alternativ och metoder för att beräkna de
samhällsekonomiska konsekvenserna av buller. En nackdel som påtalats om ASEK är att
värdena enbart gäller för trafikbuller och samverkansmyndigheterna skulle gärna ha
tillgång till kalkylvärden och metoder som gäller buller från andra källor än enbart trafik.

KOPPLINGEN MELLAN OLIKA ÅTGÄRDER OCH MINSKAT BULLER ÄR RELATIVT
VÄLBELAGT, MEN MER FORSKNING KRÄVS KRING INDUSTRIBULLER

Det finns en hel del rapporter och forskningsartiklar som fokuserar på trafikbuller och de
hälsoeffekter som uppstår till följd av det. Samverkansmyndigheterna har identifierat ett
behov av mer forskning på hur industribuller påverkar hälsa. Vi ser genom vår kartläggning
att den litteratur som fokuserar på industribuller ofta relaterar till arbetsmiljön och
arbetarnas hälsa. Det behövs mer forskning om industribullers påverkan på omgivningen.
Samtidigt finns ett behov av forskning som tar hänsyn till flera olika bullerkällor samtidigt.

Riktlinjer, lagar och gränsvärden är vanliga styrmedel

Det finns en rad åtgärder och styrmedel som kan användas för att förbättra ljudmiljön både
inom- och utomhus. Enligt en kartläggning från Nordzell et al (2018), dominerar
administrativa styrmedel (såsom riktlinjer, lagar och gränsvärden) när det kommer till att
skapa goda ljudmiljöer. Det finns även en rad ekonomiska styrmedel att tillgå, till exempel
bidrag för bullerdämpande åtgärder.173

I Sverige finns en rad olika riktlinjer och gränsvärden som varierar bland annat beroende
på tid på dygnet, om det är ny infrastruktur som byggs eller om bostaden understiger en
viss kvadratmeter.174 Miljöhälsorapporten från 2017 visar att sovrum i nyare bostäder

169 Boverket (2008). Buller i planeringen – planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik.
Allmänna råd 2008:1. Karlskrona: Boverket.
170 Dickson,  C.  och  J.  Thorén  (2014). Kartläggning av antalet överexponerade för buller. Stockholm:
Sweco/Naturvårdsverket.
171 WHO (2011). Burden of disease from environmental noise. Bonn: World Health Organization.
172 Boverket (2016). Buller berör många människor. Se: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-
sverige/planering-av-mark-och-vatten/information-om-buller-och-goda-ljudmiljoer/buller-beror-manga/ [Hämtad
2020-03-20].
173 Nordzell,  H.  et  al.  (2018). Samhällsekonomiska analyser av goda ljudmiljöer – en förstudie. Rapport 2018:2.
Stockholm: Anthesis Enveco.
174 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
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alltmer sällan läggs mot en bullrig sida. Av boende i hus byggda 1941 eller tidigare har cirka
var femte person sovrum i bullerutsatt läge, jämfört med lite drygt var tionde person i hus
byggda 2006 eller senare.175 Nedan diskuterar vi en rad åtgärder som vidtagits för att
minska buller samt forskningsprojekt uppdelat efter olika bullerkällor.

En stor del av forskningen fokuserar på trafikbuller, och åtgärder för att minska det

Vår kartläggning visar att en stor del av forskningen som gäller buller och hälsa fokuserar
på trafikbuller och åtgärder som kan tas för att dämpa buller från trafik. Trafikbuller anses
vara den vanligaste orsaken till det buller som människor uppfattar som irriterande och
som orsakar en sämre ljudmiljö.176 Trafikbuller definieras som oönskat ljud från väg- och
spårtrafik. 177

Bland de mest använda åtgärderna inom EU för att minska trafikbuller i stadsmiljö är
utbyte av äldre vägbeläggningar mot jämnare asfalt, bättre reglering av trafikflödena och
sänkta hastighetsgränser. Det finns även åtgärder som syftar till att öka medvetenheten
och förändra människors beteende så att de använder mindre bullerskapande sätt att
färdas som till exempel cykling, gång eller eldrivna fordon. Många länder i Europa har även
börjat införa så kallade tysta områden, oftast parker och andra grönområden, där
människor kan ta en paus från stadsbullret. Europeiska miljöbyrån (EEA) anser att det
behövs göras mer för att skapa och skydda tysta områden utanför städerna och göra de
mer lättillgängliga i städerna.178

Trafikverket menar att det behövs en kombination av åtgärder för att nå fastställda mål
och riktvärden som gäller trafikbuller. Mycket av Trafikverkets bullerdämpande åtgärder
syftar till att minska människors exponering (snarare än att minska bullret vid källan, dvs.
minska trafiken). Bland annat har Trafikverket arbetat med bullerskärmar eller bullervallar,
ljuddämpning i fasader och bullerskydd av uteplatser för att nå målen. Även åtgärder som
tystare vägbeläggning och tystare fordon, däck och tåg nämns som åtgärder som behövs
för att nå önskade bullernivåer.

I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner med mer
än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år.
Trafikverkets nuvarande åtgärdsprogram sträcker sig till 2023.179

Flera EU projekt som studerat olika typer av åtgärder mot trafikbuller

Inom EU-projektet HOSANNA som pågick mellan 2009–2013 studerades flera olika typer
av bulleråtgärder i utomhusmiljö som skärmar, fasader och markåtgärder. Studierna inom
projektet berörde fyra typer av åtgärder för att dämpa bullernivån:

· ljudbarriärer av naturliga och återvunna material

· gröna bälten

· markåtgärder

· gröna fasader på byggnader.

175 Ibid.
176 Boverket (2016). Buller berör många människor. Se: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-
sverige/planering-av-mark-och-vatten/information-om-buller-och-goda-ljudmiljoer/buller-beror-manga/ [Hämtad
2020-03-20].
177 Folkhälsomyndigheten (2017) Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
178 European Environment Agency (2020). Environmental  noise  in  Europe  –  2020. Köpenhamn: European
Environment Agency.
179 Trafikverket (2018). Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller 2019–2023. Rapport
2018:196, Borlänge: Trafikverket, samt Naturvårdsverket. Om förordningen om omgivningsbuller. Se:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Miljokvalitetsnorm-for-
buller/Forordningen-om-omgivningsbuller/ [Hämtad 2020-03-19].
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Resultaten visar att akustiskt absorberande växtbarriärer på ungefär en meters höjd
minskar trafikbuller med 8 dBA på 1,5 meters höjd och med 6 dBA på 4 meters höjd. Om
barriärer mellan körfält läggs till kan trafikbullret minska med upp till 10 dBA. Resultaten
visade även att en 15 meter lång trädplantering mellan väg och bostäder sänker trafikbuller
med i genomsnitt 3 dBA. Genom att plantera växer på tak skulle ljudnivån på en innergård
kunna minska med 3 till 8 dBA.180 Projektet har inte specifikt mätt hälsoeffekter av
åtgärderna.

Flera andra EU-forskningsprojekt som CNOSSOS-EU och SONORUS har syftat till att
utveckla EU-gemensamma metoder och planeringsverktyg-, och processer för att minska
buller från framför allt trafik i Europa.181

Stort fokus på arbetsmiljön i fabriker när det kommer till industribuller

Den forskning som vi har hittat gällande industribuller fokuserar framför allt på
arbetsmiljön i fabriker och andra industrier. Exponering av höga ljudnivåer i arbetsmiljön
är den vanligaste anledningen till hörselskador. Åtgärder på arbetsplatser med höga
bullernivåer kan bland annat vara hörselskydd och att implementera åtgärder i den fysiska
miljön för att minska att ljud studsar i lokalerna. Även tillgång till vilorum kan skapa en
bättre ljudmiljö på arbetsplatsen.182 WHO har i sina nya riktlinjer från 2018 inte inkluderat
industribuller och hänvisar till att mer forskning behövs som gäller koppling mellan
industribuller och hälsa för att riktlinjer ska kunna tas fram.183

Främst riktlinjer som åtgärder mot fritidsbuller

Även i fritidssammanhang utsätts människor för höga ljudnivåer som kan påverka hälsan.
Runt 30 procent av befolkningen i åldern 18–29 år, lyssnar dagligen på musik med hög
volym. I övriga åldersgrupper, är det betydligt färre.184 WHO anser att det är en stor risk
att människor skadar sin hörsel genom att lyssna på för hög musik och menar även att det
finns ett behov av mer forskning på området.185 Människor utsätts även för höga ljudnivåer
vid exempelvis sportevenemang, konserter, restaurangbesök, på gym och liknande.186

WHO rekommenderar att man bör ligga under 70 dB när man kombinerar alla ljudkällor en
individ exponeras för under en dag.187 I Sverige finns riktlinjer för exempelvis ljudnivåer vid
konserter och andra evenemang.188

Åtgärder mot buller inomhus har förbättrats med dagens byggstandarder

Vanliga källor till buller inomhus är ljud från närliggande trafik, bygg- och
renhållningsverksamhet, nattklubbar, restauranger och grannar. Med dagens
byggnadsstandard kan en god ljudmiljö ofta uppnås inomhus. Forskning visar dock att det
i befintlig miljö kan vara svårt att genomföra bullerdämpande åtgärder och att det inte går
att bortse från påverkan av ljudmiljön utomhus när det gäller människors hälsa. Många
människor bor dessutom i äldre bostäder som är sämre utrustade för att dämpa buller som
kommer utifrån. Utöver ljud utifrån kan ljudmiljön inomhus påverkas negativt av fläktar och

180 Europeiska kommissionen (2014). Final Report Summary – HOSANNA, se:
https://cordis.europa.eu/project/id/234306/reporting [Hämtad 2020-03-18].

181 Kephalopoulos, S. et al. (2014). ”Advances in the development of common noise assessment methods in Europe:
The CNOSSOS-EU framework for strategic environmental noise mapping”, Science of the Total Environment, s. 400-
410 samt Europeiska kommissionen, SONORUS. The Urban Sound Planner.
Se: https://cordis.europa.eu/project/id/290110 [Hämtad 2020-05-10].
182 Veljovic, F. et al. (2019). “Redesign of Work Space in order to Reduce Noise Health Effects”, Mater Sociomedica,
vol. 31. no. 2, s. 135-140.
183 WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Bonn: World Health Organization.
184 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
185 WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Bonn: World Health Organization.
186 Ibid.
187 Ibid.
188 Folkhälsomyndigheten (2014). Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. FoHMFS 2014:15.
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ventilationssystem.  Många bostäder har också fönster i bullerutsatta lägen, något som
påverkar ljudmiljön inomhus.189 För att motverka att buller från utomhusmiljön kommer in
inomhus är installation av treglasfönster och ljudisolering två exempel på åtgärder som
kan förbättra ljudmiljön.190 Dock tillåter dessa åtgärder inte att man öppnar fönstren. Med
ett varmare klimat riskerar detta att bli ett växande problem i framtiden.

Lite forskning kring övrigt omgivningsbuller

Källor till övrigt omgivningsbuller är exempelvis från vindkraftverk,
renhållningsverksamhet, nöjesanläggningar, motorbanor och skjutbanor. Buller från dessa
källor påverkar människors hälsa, men på vilket sätt och hur mycket är i nuläget inte helt
kartlagt. Det finns dock ett ökat fokus på buller från vindkraftverk inom forskningen.191

BULLER PÅVERKAR MÄNNISKORS HÄLSA PÅ MÅNGA SÄTT

Många studier nämner hälsoeffekter som en faktor till varför bullerfrågan är viktig att lösa.
Däremot är det färre studier som undersöker hälsoeffekter av buller och speciellt på lång
sikt. Vår undersökning visar att det, i linje med vad myndigheterna anser, saknas studier
på industribullers påverkan på hälsa. Vi anser däremot att effektsambandet mellan
trafikbuller och hälsa är välbelagda, inte minst genom WHO:s kartläggningar på området.

Det  finns  välbelagda  bevis  på  att  buller  är  skadligt  för  människans  hälsa.  Några  av  de
hälsoeffekter som kan uppstå till följd av en dålig ljudmiljö är:

· Hjärt-kärlsjukdomar

· Irritation (missnöje, obehag, störd, irritation på grund av ett speciellt ljud)

· Störd sömn och sömnsvårigheter

· Störd/försämrad inlärning

· Nedsatt kognitiv förmåga/inlärningssvårigheter

· Nedsatt hörsel och tinnitus

· Negativ påverkan på foster

· Minskad livskvalitet

· Psykisk ohälsa

· Påverkad metabolism192

Bland annat visar sammanvägningar av olika forskningsstudier om vägtrafik att risken för
hjärt- och kärlsjukdom ökar med cirka 3–4 procent för varje 5-decibelsökning av
ljudstyrkan. Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet har uppskattat att buller
från transportsystemet (väg- och spårtrafik) varje år orsakar cirka 48 000 fall av högt
blodtryck, cirka 950 fall av hjärtinfarkt och drygt 1 000 fall av stroke (motsvarande cirka
0,5 procent i befolkningen).193 En nyligen publicerad studie från Göteborgs universitet visar
att ljudet från vindkraftverk påverkar både drömsömnen och känslan av återhämtning
negativt.194

189 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
190 Trafikverket (2018). Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller 2019–2023. Rapport
2018:196. Borlänge: Trafikverket.
191 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
192 WHO (2011). Burden of disease from environmental noise. Bonn: World Health Organization samt
Folkhälsomyndigheten (2019) Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer
193 WSP, Karolinska Institutet, Umeå Universitet (2016). Metod för DALY-beräkning i transportsektorn. WSP.
194 Smith et al. (2020)  A laboratory study on the effects of wind turbine noise on sleep: results of the polysomnographic
WiTNES study, Sleep, , zsaa046
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Tidsfördröjningen mellan att bullerdämpande åtgärder genomförs och att hälsoeffekter mäts
försvårar kartläggningar av effektsambanden

Enligt EEA är det fortfarande svårt att bedöma vilken nytta åtgärder mot buller har i form
av positiva hälsoeffekter.195 WHO  gör  samma  bedömning  och  pekar  på  att
tidsfördröjningen mellan att bullerdämpande åtgärder genomförs och att hälsoeffekter
mäts försvårar kartläggningar av effektsambanden. WHO menar även att svårigheten att
kvantifiera sambanden mellan bullerdämpande åtgärder och hälsa inte får medföra att
bullerdämpande åtgärder inte prioriteras.196 Däremot har forskare kunnat kartlägga att
barn som haft nedsatt kognitiv förmåga till följd av flygbuller, hade en bättre kognitiv
förmåga två år efter omlokaliseringen av den berörda flygplatsen. Studien uppmätte
dessutom en försämring i den kognitiva förmågan hos de barn som bodde vid den nya
flygplatsen.197 Folkhälsomyndigheten har även genom miljöhälsoenkäter kunnat kartlägga
att det har skett en minskning med tolv procent mellan 2007 och 2015 av de som anser
sig vara mycket störda av trafikbuller i sin hemmiljö.198

DALYs används ofta för att kvantifiera sambandet mellan buller och hälsoeffekter

DALY används som indikator för att kvantifiera sambandet mellan buller och hälsoeffekter,
och används av bland andra WHO, EEA och Trafikverket i analyser om bullers påverkan på
hälsa. Buller från väg-och spårtrafik i Sverige beräknas under ett år orsaka hälsoförluster i
6 700 DALY till följd av hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck. Om även hälsoförluster till
följd av allmänstörningar och sömnstörningar tas med i beräkningarna ökar antalet DALY
från 6 700 till 41 000.199 WHO uppskattar att trafikbuller orsakar hälsoförluster i
Västeuropa som uppgår till 61 000 DALY för hjärt-kärlsjukdomar, 45 000 DALY för
nedsatt kognitiv inlärning hos barn, 903 000 DALY för sömnsvårigheter, 22 0000 DALY
för tinnitus och 654 000 DALY för irritation. Totalt uppgår hälsoförlusterna i Västeuropa
till 1,0–1,6 miljoner DALY. Det betyder att minst en miljon hälsosamma liv går förlorade i
Västeuropa varje år på grund av trafikrelaterat buller.200

KALKYLVÄRDEN FRÅN ASEK-RAPPORTEN FINNS FÖR VÄRDERING AV VISSA
HÄLSOEFFEKTER KOPPLAT TILL VISSA BULLERKÄLLOR

En monetär värdering av förbättrade ljudmiljöer kan göras både genom scenariometoder
och marknadsdatametoder. Bland annat har betalningsviljemetoder använts för att
värdera effekterna av buller.201 Även fastighetsvärdesmetoden har använts (se beskrivning
i kapitel 3). Fastighetsvärdesmetoden ligger även delvis till grund för ASEKs kalkylvärden
för skatta det monetära värdet av minskade bullernivåer från trafik och används både för
bullernivåer utomhus och inomhus.202 Vid beräkningar som gäller buller som mäts inomhus
tas fasadreduktion med i kalkylen. Antalet människor som exponeras av bullret
multipliceras med bullerkostnaden och det monetära värdet av minskat buller ges av
skillnaden i total bullerkostnad före och efter att åtgärden genomförs.203

ASEK  har  olika  kalkylvärden  för  buller  från  väg-,  järnväg-,  och  flyg-  och  fartygsbuller.
Ekvivalentnivåer och viktningar skiljer sig åt mellan kalkylvärdena för de olika trafikslagen.
Kalkylvärdena i ASEK ska uppdateras i takt med att prisnivåer förändras och just

195 European  Environment  Agency  (2020). Environmental noise in Europe – 2020. Köpenhamn: European
Environment Agency.
196 WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Bonn: World Health Organization.
197 WHO (2011). Burden of disease from environmental noise. Bonn: World Health Organization.
198 Folkhälsomyndigheten (2017). Miljöhälsorapport 2017. Artikelnummer: 02096-2016.
199 Trafikverket (2018). Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller 2019–2023. Rapport
2018:196. Borlänge: Trafikverket.
200 WHO (2011). Burden of disease from environmental noise. Bonn: World Health Organization.
201 CEDR (2017). Technical report 2017-03 Noise cost-benefit analysis and cost-effectiveness analysis. CEDR.
202 Trafikverkets modell BUSE är ett EXCEL-program som kan användas för att beräkna samhällsekonomiska effekter
av vägtrafikbulleråtgärder, se: se: Trafikverket. Användarhandledning VägBuse version 5.0. Borlänge: Trafikverket.
203 Nordzell,  H.  et  al.  (2018). Samhällsekonomiska analyser av goda ljudmiljöer – en förstudie. Rapport 2018:2.
Borlänge: Anthesis Enveco.
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bullerkostnader tillhör de kalkylvärden som ska räknas upp över kalkylperioden med
hänsyn till real inkomstutveckling.

I och med att fastighetsvärderingar används i ASEK fångas störningskostnaden för buller
upp i kalkylvärdena. Sömnstörningar inkluderas indirekt i de analyser som ligger till grund
för ASEK då de dels kan ingå i den hedoniska värderingen samt kan ge upphov till hjärt-
kärlsjukdomar. Enligt diskussionen i kapitel 3 förutsätter fastighetsvärdesmetoden att
konsumenter korrekt känner till länken mellan buller och negativa hälsoeffekter.

Effektsambanden för hjärtinfarkt har hämtats från WHO-rapporter från 2011 och 2012, och
statistik från socialstyrelsen har använts för att beräkningar ska kunna anpassas till en
nationell kontext. Det är inte alla effektsamband mellan hälsa och trafikbuller som ingår i
ASEKs kalkylvärden, vilket gör att beräkningar med kalkylvärden från ASEK inte fångar in
alla hälsoeffekter som kan kopplas till trafikbuller.204 Idag finns kalkylvärden för följande
hälsovariabler: förtida dödsfall, hjärtinfarkt, kärlkramp, produktionsbortfall (mätt i termer
av arbetsfrånvaro) och vårdkostnader.

Samverkansmyndigheterna upplever att det fungerar bra att använda ASEKs kalkylvärden
även om ASEK inte täcker alla orsakssamband och tillförlitligheten därmed minskar.
Samtidigt resonerar man kring att ASEK tillhandahåller de mest omfattande kalkylvärdena
i nuläget och att man skulle gärna se att liknande kalkylvärden för andra former av buller,
exempelvis industribuller, finns att tillgå.

En digital verktygslåda för ljudplanering har tagits fram

För att möjliggöra klimatsmart och hållbar förtätning i kollektivtrafiknära lägen har en
forskargrupp på RISE utvecklat en digital verktygslåda för ljudplanering. Projektets syfte
är att underlätta implementeringen av bulleråtgärder i infrastrukturen vid
järnvägsstationer. Verktyget kan användas som ett komplement till de bullerutredningar
som görs i samband med detaljplanering och bygglovsärenden i stationssamhällen. I
projektet har även de samhällsekonomiska kostnaderna för buller och motsvarande nyttor
beräknats. Genom att kombinera de uppdaterade sambanden mellan buller och hälsa från
WHO från 2018, med kostnadsvärderingar av förlorade levnadsår, har forskarna i projektet
uppskattat den samhällsekonomiska nyttan av bullerdämpande åtgärder för ett specifikt
exempel. Man har använt värderingsmodeller som bygger på WHO:s rekommendationer
som sedan jämförts med resultat som ASEK-värden hade gett. WHO tar större hänsyn till
störning vid lägre bullernivåer jämfört med ASEK, vilket gör att den årliga
samhällsekonomiska kostnaden för buller ökar om WHO:s samband används jämfört med
ASEK.

Verktyget som utvecklats i projektet finns tillgängligt som öppen källkod och för
nedladdning.205 Metoden är fortfarande relativt otestad i praktiken och det är därför svårt
att peka på dess genomförbarhet och tillförlitlighet. Eftersom den digitala verktygslådan
framför allt är anpassad till järnvägsnära samhällen kan den ha begränsad användbarhet
vid buller från andra trafikslag än järnväg.

EXEMPEL PÅ HUR ARBETET MED SAMHÄLLSEKONOMISKA KONSEKVENSANALYSER
KOPPLAT TILL BULLER KAN TAS VIDARE

· Fokusera på att öka kunskapen kring fler bullerkällor, bland annat genom att utföra fler
före-och efter studier. Vår kartläggning visar att det framför allt finns behov av
forskning som gäller industribuller, fritidsbuller och buller som kommer från flera källor

204 Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0. Borlänge:
Trafikverket
205 Larsson, K. (2019) Digital verktygslåda för god ljudmiljö i stationssamhällen. RISE Rapport 2019:93.
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samtidigt. Inom dessa bullerområden är det dessutom svårt att föreslå riktlinjer och
åtgärder, då kunskapsunderlaget är tunt.

· Utför samhällsekonomiska konsekvensanalyser som undersöker vinster av att vida
åtgärder vid källan. Vår kartläggning visar att många av de åtgärder som vidtas idag
syftar till att minska människors exponering till olika bullernivåer, framförallt från
vägtrafik. Dessa åtgärder bör ställas mot åtgärder som syftar till att minska exempelvis
vägtrafiken.

· Testa verktyget som tagits fram av forskarna på RISE på en konkret åtgärd, och
utvärdera dess styrkor och svagheter.
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5. SLUTSATSER OCH ARBETET FRAMÅT
I detta kapitel sammanfattar vi våra slutsatser om möjligheterna att tillämpa
samhällsekonomiska konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter. Efter
slutsatserna följer förslag på en handlingsplan, där vi presenterar övergripande
rekommendationer för fortsatt samverkan samt rekommendationer för ökade möjligheter
att tillämpa samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade hälsoeffekter.

Många möjligheter att tillämpa samhällsekonomiska
konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter
Rambolls utredning finner att det finns många möjligheter att tillämpa samhällsekonomiska
konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter. Det största gapet gäller förekomsten
av  välbelagda  effektsamband  (dvs  kopplingen  mellan  hur  en  åtgärd  leder  till  en  viss
hälsoeffekt). Vår utredning finner att dessa gap delvis kan hanteras med hjälp av befintliga
metoder, modeller och verktyg (exempelvis genom scenarioanalyser och
nyttotransferering från befintliga studier). Denna slutsats vilar på uppfattningen – både vår
egen och myndigheternas – att det är viktigare att inkludera hälsovinster eller kostnader i
beslutsunderlag, än att inte göra det. Detta förutsätter att svagheter i analysen tydliggörs.

ANALYTISKA TILLKORTAKOMMANDEN ÄR OUNDVIKLIGT OCH EN AVVÄGNING
MELLAN GENOMFÖRBARHET OCH TILLFÖRLIRLIGHET BEHÖVS

Analytiska tillkortakommanden är oundvikligt på grund av komplexiteten som följer
samhällsbyggnadsprocesser. Exempelvis är det komplext att fastställa de faktiska
hälsoeffekterna av en ny cykelväg. Både beteendeförändringar och den slutliga
hälsoeffekten  beror  på  flera  faktorer  som  är  svåra  att  fånga  upp.  Bland  annat  kan
beteendeförändringar bero på lokala förutsättningar såsom avstånd mellan målpunkter
(cykelväg mitt i centrum mot cykelväg ute i en stadsdel med endast bostäder) eller kvalitet
på cykelvägen (belysning, standard, miljö runtomkring). Hälsoeffekten kan också bero på
hur individen hade transporterat sig om den inte hade cyklat, eller hur snabbt den cyklar.
Även hälsoeffekter som resulterar av grönområden är komplext. Faktorer såsom storlek,
tillgänglighet, funktionalitet och kulturella skillnader spelar in i hur områdena nyttjas, vilket
är svårt att uppskatta.

Det är just denna komplexitet som har bidragit till att mycket inte kvantifieras idag – och
är orsaken till att många hälsovinster eller kostnader inte beaktas vid beslut i
samhällsbyggnadsprocesser. En väg framåt är att samverkansmyndigheterna inom
samhällsbyggnadsprocesserna tar fram gemensamma vägledande principer för
avvägningen mellan genomförbarhet och tillförlitlighet. Vägledande principer skulle stärka
möjligheterna att hälsovinster och eventuella hälsokostnader tas med i beslut som rör
samhällsbyggnadsprocesser.

SYNERGIER MELLAN OLIKA MILJÖFAKTORER FÅR INTE GLÖMMAS BORT

Vår utredning har bland annat undersökt kunskapsläget kring fyra enskilda miljöfaktorer:
gång-och cykelvägar, grönområden, luftkvalitet inomhus samt buller. Men det är önskvärt
att samhällsekonomiska konsekvensanalyser kan ta hänsyn till synergierna som sannolikt
uppstår mellan olika miljöfaktorer, till följd av en åtgärd. Exempelvis kan åtgärder som
riktar sig till att minska bullerexponering (exempelvis tätare byggnader) också förbättra
luftkvaliteten. På samma sätt kan bevarandet av ett grönområde både förbättra
luftkvaliteten (både inomhus och utomhus) samt minska bullernivåer. Det är därför viktigt
att samhällsekonomiska analyser av en åtgärd både identifierar vilka miljöfaktorer denna
åtgärd påverkar, och resulterande hälsoeffekter (och så långt som möjligt kvantifierar och
värderar dessa effekter). En bred analys som säkerställer att samtliga synergier och
effekter belyses kan bidra till ett bättre beslutsfattande där människors hälsa utsätts för
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minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors
hälsa främjas.

MÖJLIGHETERNA TILL EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA BÖR ALLTID BELYSAS

Det  är  även  viktigt  att  möjligheterna  till  en  god  och  jämlik  hälsa  inte  glöms  bort  i  de
samhällsekonomiska analyserna. Hälsoeffekter som uppkommer av en åtgärd kommer
med stor sannolikhet att skilja sig mellan olika socio-ekonomiska grupper, där socio-
ekonomiskt svaga grupper ofta kommer att vinna mer på hälsofrämjande åtgärder.
Möjligheten att utföra denna typ av analys beror mycket på den typ av data som finns
tillgänglig (exv. exponeringsdata uppdelat på olika åldersgrupper). I brist på data bör
åtminstone en kvalitativ analys inkluderas.

En handlingsplan för arbetet framåt
För att myndigheterna ska kunna ta denna process vidare och nå målet om att inkludera
hälsoeffekter  i  beslut  kring  samhällsbyggnadsprocesser  har  vi  nedan  tagit  fram  en
handlingsplan med ett antal rekommendationer. Syftet med handlingsplanen är dels att
hjälpa myndigheterna fördjupa arbetet med samhällsekonomiska konsekvensanalyser av
miljörelaterade hälsoeffekter, dels att hjälpa myndigheterna nå detta mål snabbare.

Handlingsplanen är indelad i rekommendationer som syftar till att öka möjligheterna för
fortsatt samverkan, och rekommendationer för att bidra till öka möjligheter att tillämpa
samhällsekonomiska konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter.

Handlingsplanen baseras på input från myndigheterna som har hämtats in under projektets
gång, Rambolls analys och övergripande iakttagelser.

FYRA REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT SAMVERKAN

Fördjupa och förankra behovsinventeringen hos
samverkansmyndigheterna.
Behovsinventeringen har genomförts utifrån intervjuer med relevanta
nyckelpersoner som utsetts av myndigheterna själva, men omfattar inte hela
myndigheternas verksamhet. Vi ser därför att en bredare och djupare inventering
krävs för att få en mer heltäckande bild. Detta kommer sannolikt att bidra till ett
ökat engagemang inom myndigheterna och öka förutsättningarna för ett bättre
framtida samarbete mellan myndigheterna. Förutom en behovsinventering inom
myndigheterna ser vi även att en inventering bör göras hos kommuner och
regioner (eftersom beslutsfattande sker även på kommun-och regionnivå). Här är
det viktigt att undersöka hur behoven (komplexitet av åtgärder) och
förutsättningarna (resurser, kompetens och kapacitet) skiljer sig mellan kommuner
och regioner.

Hitta rätt former för fortsatt samverkan.
Det finns behov av en mer strukturerad samverkan mellan myndigheterna för detta
arbete. Det har inte ingått i Rambolls uppdrag att kartlägga de organisatoriska
förutsättningar för samverkan, men baserat på dialog med
samverkansmyndigheterna har ett antal förslag uppkommit.  Exempelvis kan
samverkan fortsätta inom ramarna för miljömålsrådet. Här kan prioriteringar göras
och  arbetet  styras  i  den  riktning  som  bäst  stämmer  överens  med
behovsinventeringen.

Handläggningen kan ske inom ramen för befintliga samverkansgrupper –
exempelvis inom plattformen för samhällsekonomisk analys, som leds av
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska idag enligt instruktion från regeringen
samråda med andra myndigheter och utveckla, följa upp och utvärdera
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tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet. 206  Ett
alternativ till denna plattform är att samverkan fortsätter inom ASEK. Men då måste
ASEK anpassas mer efter samtliga myndigheter och ta ett tydligare och bredare
hälsoperspektiv. Behovsinventeringen har visat att ASEK-samarbetet inte möter
de behov som finns idag,  och att  det  finns en önskan om att  ASEK samarbetet
breddas för andra myndigheters behov.

När väl formen för samverkan har satts kan myndigheterna anslå forskningsmedel
gemensamt. Exempelvis kan medel ansökas från Vinnova eller Trafikverkets
Forskning-och-Utvecklings-portfölj.

Ta fram en gemensam målbild.
För  att  hitta  en  fokuserad  och  gemensam  väg  framåt  ser  vi  att
samverkansmyndigheterna bör ta fram en målbild som sätter riktningen för arbetet
med samhällsekonomiska analyser av miljörelaterade hälsoeffekter. Målbilden kan
exempelvis  koppla  till  Agenda  2030  och  på  så  sätt  bidra  till  en  bättre  intern
styrning inom myndigheterna. Målbilden bör även inkludera riktlinjer kring hur
kommunerna och regionerna ska involveras.

Kartlägg var i beslutskedjan hälsovinster och kostnader bör belysas.
Ofta är det en lång sträcka från förslag av en åtgärd till implementering åtgärd, där
beslut fattas vid ett antal tillfällen. Denna beslutsprocess varierar med stor
sannolikhet beroende på myndighet, regeringsuppdrag och typ av åtgärd.
Exempelvis kan myndigheter behöva ta fram underlag för regeringsbeslut och flera
myndigheter tillhandahåller riktlinjer som kan ligga till grund för beslut på region-
eller kommunnivå. Vi bedömer att denna beslutsprocess bör kartläggas, för att
synliggöra var och när i beslutskedjan samhällsekonomiska konsekvensanalyser
bör tas fram, och hur de bäst bör utformas för att bidra till bättre beslutsfattande.
Att förstå när i processen beslut fattas är inte bara avgörande för att identifiera
vilken typ av analys som krävs (och vem som ansvarar för den), utan det kan även
underlätta samverkan mellan myndigheterna (och kommunerna och regionerna).

TRE REKOMMENDATIONER FÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA KONSEKVENSANALYSER
AV MILJÖRELATERADE HÄLSOEFFEKTER

Se över standardiseringen av de samhällsekonomiska beräkningarna.
Vår utredning pekar på att det finns ett behov att standardisera de
samhällsekonomiska beräkningarna så långt det är möjligt. Standardisering bidrar
både till enklare beslutsfattande då åtgärdsalternativ enklare kan ställas mot
varandra. Det bidrar även till effektivitetsvinster på sikt. Nackdelen är att det krävs
relativt mycket resurser och rätt kompetenser för att arbeta fram en
standardisering och som sedan bör uppdateras med jämna mellanrum (allt
eftersom ny forskning publiceras). Detta kan jämföras med det arbete som ligger
bakom ASEK-rapporten (som idag kräver kring fyra heltidstjänster och expertstöd
inom ett flertal ämnesområden).

I behovsinventeringen lyfter många myndigheter att det idag är ett problem att
exempelvis värdet av ett statistiskt liv värderas olika bland myndigheter. ASEK
använder ett värde, medan Socialstyrelsen använder ett annat. Detta försvårar
jämförelser och minskar transparensen. Standardisering kan exempelvis handla om
metodval, vilka antaganden som görs, vilka datakällor och kalkylvärden som

206 Naturvårdsverket. Myndighetssamverkan – Plattformen för samhällsekonomiska analyser. Se:
http://www.naturvardsverket.se/samhallsekonomi [Hämtad 2020-05-05].

http://www.naturvardsverket.se/samhallsekonomi
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används, vilka tidsramar som ska inkluderas, och vilka variabler som bör finnas med
(exv. vilka hälsoaspekter som alltid bör finnas med i en samhällsekonomisk analys).

Som ett led i detta arbete kan exempelvis en prislista tas fram. Prislistan skulle
innehålla en sammanställning av t.ex. hälso- och sjukvårdens
genomsnittskostnader för specifika sjukdomar. Det skulle även kunna innehålla
genomsnittskostnader eller vinster till följd av förlorad eller vunnen produktivitet.

I  vår  utredning  uttryckte  en  del  myndigheter  en  önskan  om  en  standard  för
användning av antingen QALYs eller DALYs i beräkningar. Medan andra
myndigheter inte såg detta som en nödvändighet. Ramboll finner att det mått som
är mest lämpligt beror på den åtgärd som studeras, och vilket mått som är bäst
lämpat för olika åtgärder är i många fall en pågående diskussion inom akademin.
På sikt kan samverkansmyndigheterna utreda möjligheten att standardisera
användningen av QALYs eller DALYs för specifika åtgärder.

Fortsätt att gemensamt stärka kunskapen kring effektsambanden.
Vår utredning har visat att effektsambanden (kopplingen mellan åtgärd och
beteendeförändring/ regelefterlevnad och dess effekt på individers hälsa) är det
största hindret för tillförlitliga samhällsekonomiska konsekvensanalyser. För att
stärka kunskapen kring effektsambanden bör ett systematiskt arbete inledas inom
samverkansgruppen som bygger vidare på det arbete som påbörjats inom denna
rapport. Bland annat behövs en mer djupgående kartläggning och analys av de
fokusområden  som  diskuteras  i  denna  rapport  –  exempelvis  genom  en  mer
djupgående metodinventering hos olika aktörer i samhället. Samverkansgruppen
kan  sedan  gemensamt  ranka  de  främsta  gapen  inom  respektive  område,  och
identifiera åtgärder som krävs för att fylla dessa gap. Ofta byggs kunskap genom
att interventioner implementeras och sedan utvärderas. Detta ger en mängd
kunskap. Bland annat hur en intervention ska designas för att uppnå det som
efterfrågas, vilken effekt detta har på individers hälsa, och hur denna hälsoeffekt
påverkar t.ex. hälso- och sjukvårdskostnader och marknadsproduktivitet.

Samverkansgruppen kan också upprätta en systematisk bevakning av ny forskning
inom området, och upprätta ett nätverk av experter inom området.

Ta fram en vägledning för hur man tillämpar samhällsekonomiska
konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter.
Vår utredning visar att det finns ett behov av att tydligt illustrera och kommunicera
vilka steg som krävs för att utföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av
miljörelaterade hälsoeffekter.  Framtagandet av en vägledning/lathund kan vara
ett effektivt sätt att möta detta behov och något som vi bedömer kommer öka
möjligheterna för att genomföra och förbättra de samhällsekonomiska
konsekvensanalyserna i framtiden.

Vägledningen kan antingen konstrueras på ett övergripande sätt så att den kan
appliceras i många olika sammanhang och användas av en rad olika aktörer. Den
kan  också  konstrueras  efter  specifika  områden  (exempelvis  uppdelat  på  olika
miljöfaktorer såsom luftkvalitet eller grönområden).

Bland annat ser vi att följande delar bör ingå i vägledningen: en kort introduktion
till syftet och målbilden med samhällsekonomiska analyser av miljörelaterade
hälsoeffekter; en redovisning av vägledande principer för avvägningen mellan
genomförbarhet och tillförlitlighet (som gemensamt arbetats fram av
samverkansmyndigheterna); en redovisning av de olika steg som traditionellt ingår
i en samhällsekonomisk konsekvensanalys och i vilken ordning dessa generellt sker;
exempel på datakällor, metoder, modeller och verktyg för att utvärdera
effektsamband och tips på bra sökord.
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Den bör innehålla en tydlig presentation av olika mått som kan användas för att
kvantifiera hälsoeffekter (såsom QALYs och DALYs) samt värdera hälsoeffekter
(marknadsdatametoder och scenariometoder, och exempel på kalkylvärden), dess
för-och nackdelar och i vilka sammanhang de ofta används i.

Denna rapport kan med fördel användas för att påbörja denna vägledning.
Vägledningen kan sedan testas på en konkret åtgärd för att se över eventuella
justeringar och även för att demonstrera användningen av vägledningen.

Vägledningen måste sedan även förvaltas.
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BILAGA 1 OM RAMBOLLS UPPDRAG OCH
GENOMFÖRANDE
Ramboll har genomfört utredningen från december 2019 till juni 2020. Utredningen har
utförts i tre faser: en inventeringsfas; en kartläggnings-och analysfas; samt en
slutrapporteringsfas (se Figur 1).

Figur 3 Utredningens tre faser

INVENTERINGSFASEN BESOD AV EN BEHOVS-OCH METODINVENTERING

Inventeringsfasen bestod av en behovsinventering och en övergripande metodinventering
hos de sju samverkansmyndigheterna.

Behovsinventeringen syftar till att öka förståelsen för myndigheternas behov, relaterade
interna processer, existerande och kommande användningsområden och möjliga synergier
för myndighetssamverkan som en samhällsekonomisk analys kan bidra till.
Metodinventeringen syftar till att undersöka vilka ekonomiska modeller som används av
myndigheterna idag som tar hänsyn till hälsa i samhällsbyggnadsprocesser och där
samhällsekonomiska konsekvenser ingår.

Inventeringen baseras främst på intervjuer med ett urval av representanter från de sju
myndigheterna och är därför inte heltäckande (se lista på intervjupersoner i Bilaga 2
Intervjupersoner - inventeringsfas). Intervjupersonerna valdes ut av myndigheterna själva.
Vi har även använt befintliga dokument framtagna av samverkansmyndigheterna och
information från myndigheternas hemsidor.

Inventeringsfasen avslutades med en workshop där representanter från samtliga
myndigheter deltog. Syftet med workshopen var att etablera en samsyn kring vilka
miljöfaktorer som är av störst intresse samt vilka effektsamband/kalkylvärden som är mest
intressanta att belägga (se Figur 1 för en begreppsdefinition). Under workshopen
genomförde Ramboll en prioriteringsövning som utgick utifrån de miljöfaktorer vi
identifierat i behovs-och metodinventeringen (se Tabell 1). Myndigheterna fick välja ett
antal områden som kartläggnings- och analysfasen skulle fokusera på. Ju fler områden de
valde, desto mer övergripande skulle analysen bli. Övningen resulterade i fyra
fokusområden för den efterföljande kartläggnings-och analysfasen: cykel- och gångvägar,
grönområden, luftkvalitet inomhus samt buller.
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KARTLÄGGNINGS-OCH ANALYSFASEN FOKUSERAR PÅ IDENTIFIERADE METODER,
MODELLER OCH VERKTYG, DESS STYRKOR OCH SVAGHETER SAMT GAP

Kartläggnings- och analysfasen bygger på resultatet från inventeringsfasen. Därför
fokuserade denna fas på fyra miljöfaktorer; tillgång till cykel- och gångvägar, tillgång till
grönområden, luftkvalitet inomhus och buller. Syftet är att undersöka möjligheterna att
kvantifiera hälsoeffekterna kopplat till åtgärder som påverkar dessa miljöfaktorer.

Varje miljöfaktor kartläggs- och analyseras utifrån vilka befintliga metoder, modeller eller
verktyg som finns för att kvantifiera hälsoeffekter, både nationellt och internationellt.
Vidare analyseras metoderna, modellernas och verktygens styrkor och svagheter, samt om
det finns eventuella kunskapsgap som hindrar en tillförlitlig kvantifiering.

Kartläggningen och analysen baseras dels på expertintervjuer, dels på en litteraturöversikt.
Vi har följt Folkhälsomyndighetens handledning för litteraturöversikter (se Bilaga 4
Litteratursökning för en utförligare beskrivning). Bilaga 3 Experter som bidragit till
utredningen, innehåller en lista över de forskare och experter som har bidragit till analysen.

Denna fas avslutades med en digital workshop (på grund av Covid-19 pandemin) där
deltagare från Folkhälsomyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket,
Strålsäkerhetsmyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen deltog (representanter
från Kemikalieinspektionen fick förhinder). Syftet med workshopen var att förankra vårt
arbete hittills och blicka framåt kring fortsatt samverkan och implementering av
samhällsekonomiska konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter.

SLUTRAPPORTERINGSFASEN SAMMANFATTAR VÅR UTREDNING OCH
PRESENTERAR FÖRSLAG PÅ EN HANDLINGSPLAN

I slutrapporteringsfasen gör vi en samlad analys och sammanställning av resultaten från
uppdragets olika faser. Vi tar även fram en handlingsplan som innehåller förslag på hur
myndigheterna gemensamt kan ta processen vidare och fördjupa arbetet med
samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade hälsoeffekter. Förslaget grundar
sig i vad som framkommit på de workshoppar som genomförts, och behovskartläggningen
kring möjligheter till synergier av samverkan kring samhällsekonomisk analys av
miljörelaterade hälsoeffekter.
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BILAGA 2 INTERVJUPERSONER - INVENTERINGSFAS

Namn Myndighet Område Typ av intervju

Filippa Egnér Boverket Bostadsmarknadsfrågor Gruppintervju

Christer Idström Boverket Inomhusmiljöfrågor Gruppintervju

Oskar Gramstad Boverket Inomhusmiljöfrågor Gruppintervju

Anders Mathiasson Boverket Hållbar byggnad och energi Gruppintervju

Agata Bar Nilsson Boverket Landskapsarkitekt Gruppintervju

Pål Sjöberg Boverket Nationalekonom Enskild intervju

Linda Molander Folkhälsomyndigheten Kemikalier Gruppintervju

My Almqvist Folkhälsomyndigheten Klimat, samhällsplanering Gruppintervju

Patrik Hultstrand Folkhälsomyndigheten Buller Gruppintervju

Ellen Wolff Folkhälsomyndigheten Hälsoekonomi Gruppintervju

Ida Knutsson Folkhälsomyndigheten Klimat Gruppintervju

Sara Kollberg Folkhälsomyndigheten
Samordnare

tillsynsvägledning hälsoskydd
Gruppintervju

Kajsa Mickelsson Folkhälsomyndigheten Friluftsliv & fysisk aktivitet Gruppintervju

Karin Björklund Folkhälsomyndigheten Miljömål Gruppintervju

Lisa Bouwers Folkhälsomyndigheten Analys Enskild intervju

Siiri Latvala Naturvårdsverket Luftföroreningar Gruppintervju

Filip Norlén Naturvårdsverket Luftföroreningar Gruppintervju

Lisa Johansson Naturvårdsverket Buller Gruppintervju

Henrik Larsson Naturvårdsverket Buller Gruppintervju

Moa Ek Naturvårdsverket Buller Gruppintervju

Linn Lagerberg Naturvårdsverket Grönområden Gruppintervju

Eva Stighäll Naturvårdsverket Grönområden Gruppintervju

Sara Almqvist Naturvårdsverket Klimat Gruppintervju

Timo Persson Naturvårdsverket Klimatanpassning Enskild intervju

Stefan Grudemo Trafikverket Samhällsekonomi, bullerfrågor Enskild intervju

Jonas Eliasson Trafikverket
Tillgänglighetsmålet,

professor transportanalys
Enskild intervju

Jon Frank Trafikverket GC kalk Enskild intervju

Gunnel Bångman Trafikverket ASEK Enskild intervju

Sofie Orvestedt Strålsäkerhetsmyndigheten Miljömål Gruppintervju

Tomas Persson Strålsäkerhetsmyndigheten Radon Gruppintervju

Ida Gisslander Strålsäkerhetsmyndigheten UV Gruppintervju

Mattias Carlsson Feng Kemikalieinspektionen
Miljöekonom,

REACH lagstiftningar
Enskild intervju

Björn Renberg Transportstyrelsen Regelgivning Gruppintervju

Heba Kurdi Transportstyrelsen Konsekvensanalys Gruppintervju

Hans-Yngve Berg Transportstyrelsen Global folkhälsa Gruppintervju

Per Andersson Transportstyrelsen Väg och järnväg Gruppintervju

Remi Biedrzycki Transportstyrelsen Konsekvensanalys Gruppintervju
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BILAGA 3 EXPERTER SOM BIDRAGIT TILL
UTREDNINGEN

Namn Roll

Anna Persdotter Smart mobilitet, Ramboll

Anna Tompsett
Assisterande professor, Nationalekonomiska
institutionen, Stockholms universitet

Emil Frodlund Trafikplanering, Ramboll

Lars Drageryd Smart mobilitet, Ramboll

Johan Jarl Docent i hälsoekonomi, Lunds universitet

Ulf Eriksson
PhD, Regional planering, aktiv mobilitet,
folkhälsa, Region Stockholm
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BILAGA 4 LITTERATURSÖKNING
I denna bilaga beskriver vi vår övergripande metod kring evidenskartläggningen samt hur
vi har använt Folkhälsomyndighetens handledning för litteraturöversikter.

Evidenskartläggningen bestod av fem steg

Figur 4 nedan beskriver vår process för evidenskartläggning, som består av fem steg:
förberedelser; litteratursökning; relevansbedömning; utforskning av studier samt
sammanställning av resultat. Dessa steg refererar till Folkhälsomyndighetens definition av
”begränsade kartläggande litteraturöversikt”.207

Figur 4 Process för evidenskartläggning

I tabellen nedanför presenteras områdena för de centrala frågeställningarna samt sökord
som är relevanta för litteratursökningen. Sökorden ska inte användas enskilt utan
kombineras för att säkerställa att endast relevanta studier inkluderas. Vi har genomfört
sökningen på både engelska och svenska. I tabellen har vi endast inkluderat de svenska
sökorden. Vi har också endast inkluderat en grammatisk form, men flera kan ha använts
(till exempel värdera; värdering).

Tabell 5 Översikt frågeställningar och sökord

Fokusområde Centrala sökord
Samtliga/
övergripande

Hälsa, effekter, hälsoeffekter, miljöhälsa, åtgärd, mäta, kvantifiera,
värdera, konsekvensanalyser, samhällsekonomi, hälsovinster,
hälsokostnader, hälsoförluster, hälsofrämjande, evidens, verktyg,
samband, metoder, modeller, kalkylvärden, QALY, DALY, VSL,
VSLY, hälsofrämjande, betalningsvilja,  scenariometoder,
marknadsdatametoder, sjukvård, fastighetsvärdesmetoden,
nyttoöverföring, produktivitet, monetär, jämlikhet, ASEK,
effektsamband, exponering, beteendeförändring, regelefterlevnad,
nyttor, kostnader, livskvalitet, analys, utvärdering, välbefinnande,
folkhälsa, Sverige, WHO, EU, Skandinavien, Norge, Danmark,
Finland, riktlinjer, lagar, styrmedel

Luftkvalitet
inomhus

Luft, inomhus, inomhusluftkvalitet, kvalitet, radon, mögel, inomhus,
utvecklade länder, VOC, flyktiga ämnen, gaser, partiklar, fukt,
mikroorganismer, tobak, ventilation, inomhusmiljö

Gång- och
cykelbanor

Cykel, cykelbana, cykelväg, gång, gångbana, cykla, aktiv transport,
fysisk, aktivitet, färdmedel

Grönområden Parker, grönområden, tillgänglighet, tillgång, gröna miljöer,
användning

Buller Buller, bullerskador, industibuller, omgivningsbuller, fritidsbuller,
trafikbuller, inomhusbuller, utomhusbuller, ljudmiljö

207 Folkhälsomyndigheten (2017) Kortversion: Handledning för litteraturöversikter, Version 2
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Vi har använt ett antal inkluderings-och exkluderingsstrategier
Rambolls sökprotokoll har avgränsats tidsmässigt, geografiskt och språkmässigt. I
sökstrategin ingår utvalda sökord (se ovan), samt inkluderings- och
exkluderingsstrategier.  Överlag har vi inkluderat flera olika typer av litteratur såsom
granskade vetenskapliga artiklar, kvalitativa och kvantitativa studier, publikationer från
myndigheter och andra institutioner (s.k. grå litteratur).

Vi har använt oss av följande inkluderingsstrategier:

· Studier som publicerats år 2009–2020. Undantag har gjorts i vissa fall där vi bedömt
att äldre studier är av vikt för vår kartläggning.

· Studier som publicerats på engelska, svenska och övriga skandinaviska språk (i
begränsad omfattning).

· Studier som inkluderar en svensk kontext har prioriterats. Även studier som berör
jämförbara länder tas med, med prioritering på nordiska och andra europeiska länder.
Det geografiska närområdet prioriteras.

· Efter samråd med samverkansmyndigheterna valdes miljöfaktorerna cykel- och
gångvägar, grönområden, luftkvalitet inomhus och buller ut för en fördjupad
kartläggning och analys.

· Hälsoeffekter som enligt forskning direkt kan kopplas till miljöfaktorerna har
prioriterats. I det fall som forskning pekar på hälsoeffekter som indirekt kan kopplas till
miljöfaktorerna har inkluderats i rapporten.

Vidare har studier med följande karaktärsdrag har exkluderats från att tas med i rapporten:

· Ej fokus på de utvalda miljöfaktorerna eller hälsoeffekter som kan kopplas till dem

· Ej relevant ur ett svenskt perspektiv

· Studier som publicerats före år 2009 (vissa undantag har gjorts, då studierna ansetts
ha ett värde för undersökningen även om de är publicerade före 2009)

· Studier som inte är skrivna på engelska, svenska eller och i viss mån övriga
skandinaviska språk.

· Övriga studier kan komma att inkluderas (exempelvis om det finns en tydlig koppling
till undersökningsfrågorna).

Ramboll har kompletterat litteratursökningen med sex expertintervjuer. Några av
experterna har tipsat om relevanta publikationer för inkludering i litteraturgenomgången.

Totalt refererar vi till drygt 120 referenser i bilaga 6.
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BILAGA 5 MYNDIGHETERNAS ARBETE MED
SAMHÄLLSEKONOMISK KONSEKVENSANALYS
I denna bilaga redogör vi för hur respektive myndighet idag arbetar med
samhällsekonomisk konsekvensanalys, samt myndigheternas behov framåt. För respektive
myndighet beskriver vi:

· på vilket sätt myndighetens uppdrag kring miljöåtgärder kopplar till hälsa
· hur väl belagda effektsambanden är mellan miljöåtgärd och hälsoeffekt och vilka

behov som finns
· hur myndigheten arbetar med att beräkna de samhällsekonomiska konsekvenserna

idag och vilka behov myndigheten har av att utveckla dessa analyser.

Det är viktigt att komma ihåg att behovs-och metodinventeringen inte är fullständig då
endast ett urval av representanter har intervjuats i samband med denna utredning.

Boverket
Vilka miljöåtgärder arbetar Boverket med som har koppling till hälsa?

Eftersom Boverket förvaltar plan och bygglagen som i sig syftar till att skapa en god
livsmiljö för människor, finns det mycket i Boverkets arbete som tangerar hälsa. Boverket
har idag ett särskilt regeringsuppdrag att kartlägga kunskap om ”God inomhusmiljö”.208

Byggnaders inomhusmiljö kan påverka människors hälsa på ett flertal sätt. Boverket har
delat in dessa miljöfaktorer i följande kategorier:

o Ljud och ljus (såsom buller och dagsljusinsläpp)
o Luftkvalitet (kopplat till ventilation)
o Kemiska värden och partiklar
o Fukt
o Termisk komfort (temperatur)
o Strålning

Inom detta uppdrag vill  Boverket  kunna räkna på vilka  åtgärder  som främjar  hälsa och
beräkna vilka samhällsekonomiska nyttor som detta kan ge. Boverket har nu börjat
undersöka omfattningen av de hälsoeffekter som kan kopplas till inomhusmiljöfaktorer.
Därefter är förhoppningen att kunna beräkna samhällskostnaderna för dessa hälsoeffekter,
t ex i form av medicin- och sjukvårdskostnader, sjukskrivningar etc. Målsättningen är att
kartlägga de effektsamband som är belagda idag och de områden där det saknas kunskap.

Boverket har även ett regeringsuppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö, bestående
av flera delområden. Ett av dessa är att utveckla skolors och vårdens miljöer. Särskilt inom
vårdens miljöer efterfrågas metoder för att värdera hälsofrämjande effekter som uppstår
av god yttre och inre livsmiljö och arkitektur. Detta mot bakgrund av att ny forskning visar
på att det kan främja hälsa.

Under 2020 arbetar Boverket även med ett internt uppdrag där man undersöker
klimatförändringarnas påverkan på hälsan, där det ingår att också kunna räkna på
effekterna i termer av kostnader och nyttor. Syftet med uppdraget är att ta fram
förebyggande åtgärder och berör främst inomhustemperaturer.

Hur väl belagda är effektsambanden mellan miljöåtgärd och hälsoeffekt? Vilka behov finns?

Dåligt belagda, eller brist på kännedom, om effektsamband har varit ett hinder för
Boverkets arbete med samhällsekonomiska analyser. Det finns många antaganden kring

208 Boverket kommer i detta uppdrag att samverka med Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket,
Kemikalieinspektionen med flera
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olika miljöfaktorers påverkan på människors hälsa som inte är fastställda. Bland annat hur
vissa allergier kan bero på mögel eller hur hälsan påverkas av buller. Ett annat exempel är
ljus. Det finns många antaganden att dåligt ljusinsläpp kan påverka depressioner och bidra
till koncentrationssvårigheter. Boverket nämner även att sambanden mellan kemikalier och
dess påverkan på hälsa är svåra att fastställa.

Just nu arbetar Boverket med att ta fram en översikt över hur redan kända effektsamband
ser  ut  kopplat  till  vad  människor  blir  sjuka  av  inomhus.  Målet  är  att  ta  fram  en
grundläggande kunskap kring dessa effektsamband som Boverket senare kan arbeta
vidare med. Detta görs inom ramen för regeringsuppdraget ”God inomhusmiljö” som
beskrivs ovan. Boverket nämner att en prioritering bland de effektsamband som kan
behöva stärkas är hur fukt och ventilation påverkar astma och allergi.

Vad gäller utomhusmiljö finns det ett behov av att förstå effektsambanden bättre – främst
för att kunna ge ett bättre stöd till kommunerna. Behovsområden som nämns inkluderar
miljöfaktorerna klimatförändring, buller, grönområden, solljus, cykelvägar och skolgårdar.
Boverket har bland annat tagit fram en vägledning för hur samhällsplanering kan stimulera
fysisk rörelse.209

Det finns också ett behov av bättre data vad gäller utomhusmiljö. Folkhälsomyndighetens
miljöhälsoenkät lyfts fram som ett exempel på data som är värdefull, men också att det
krävs ytterligare data för att förstå sambanden bättre.

Vilka verktyg, modeller och metoder används för att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter idag? Vilka behov finns?

Boverket gör sällan beräkningar av samhällsekonomiska konsekvenser av hälsoeffekter.
Myndigheten har inga egna etablerade modeller utan refererar till andra
forskningsrapporter för att analysera hälsoeffekter. I det pågående samarbetet med Lunds
universitet finns en ambition att även beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter av inomhusmiljö.

De samhällsekonomiska analyser som har gjorts för att mäta effekter på hälsa kopplas till
inomhusmiljön. 2010 tog Boverket fram en rapport där hälsoeffekterna av radon
kvantifierades.210 För att kunna skatta hur många färre människor som får lungcancer om
radonhalten sänks inomhus använde studien epidemiologiska undersökningar. Studien
byggde även på tidigare litteratur för att ta reda på hur många lungcancerdödsfall som
var förknippade med radon i Sverige. För att skatta själva kostnaden eller nyttan av att
sänka radonhalten använde sig studien av metoden Värdet av ett statistiskt liv (VSL).

I Boverkets renoveringsstrategi tittar de också på de hälsoeffekter som kan uppstå vid
energieffektiviserande renovering av byggnader. Där diskuteras och skattas hälsonyttor
som hänför sig till de luftkvalitetsförbättringar som kan förväntas av energieffektiva
renoveringar. 2009 tog Boverket även fram en rapport om fukt och mögel med förslag,
men hade då svårt att kvantifiera samhällsekonomiska nyttor som kopplar till hälsa.

209 Boverket (2013). Planera för rörelse. S
e: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/planera-for-rorelse.pdf [Hämtad 2020-05-
05]
210 Lungcancer  är  den  hälsoeffekt  som  är  förknippad  med  radon  i  inomhusmiljön,  se  Boverket  (2010). Radon  i
inomhusmiljön – en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden. Karlskrona:
Boverket.

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/planera-for-rorelse.pdf
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Folkhälsomyndigheten
Vilka miljöåtgärder arbetar Folkhälsomyndigheten med som har koppling till hälsa?

Folkhälsomyndigheten arbetar idag med miljörelaterade åtgärder som främjar hälsa inom
områden som

· buller i inomhusmiljö
· kemikaliehantering
· klimatanpassningsåtgärder
· friluftsliv
· hälsofrämjande samhällsplanering
· främja aktiv transport (tex cykel och gång)

Inom buller ger myndigheten tillsynsvägledning som hjälper kommuner med
inomhusmiljöfrågor som till exempel buller i befintliga miljöer (Boverket ansvarar för plan-
och byggskedet och när huset är på plats gäller Folkhälsomyndighetens regler).

Inom kemikaliehantering berör myndigheten främst risker och sällan hälsofrämjande
aspekter. Exempelvis arbetar myndigheten med att informera om kemikalier från
byggnads- och inredningsmaterial i inomhusmiljöer och hälsorisker av exponering.

Ett pågående arbete är att ta fram en riskanalys (publiceras hösten 2020) för
Klimatförändringens effekter på hälsan. Riskanalysen utgår från SMHI:s klimatscenarion
och tittar på vad som är hälsoskadligt. Myndigheten har tagit fram vägledningar för att
förebygga skadliga temperaturer i befintlig bebyggelse och inomhus, till exempel vid
värmebölja. Det finns även råd kring vad man ska göra när det är värmebölja.

Inom samhällsplanering arbetar Folkhälsomyndigheten bland annat med vägledning till
kommuner och regioner för hälsofrämjande samhällsplanering. I det ingår att främja aktiv
transport så som gång och cykling.

Inom friluftspolitiken ansvarar Folkhälsomyndigheten för uppföljningen för målet om
friluftsliv för bättre folkhälsa.

Hur väl belagda är effektsambanden mellan miljöåtgärd och hälsoeffekt? Vilka behov finns?

Folkhälsomyndigheten arbetar hälsofrämjande inom buller.  En förstudie gjordes 2019 om
hälsoeffekter av buller211. Myndigheten vill kunna synliggöra vad samhället vinner på att
skapa goda ljudmiljöer, snarare än vika hälsorisker som uppstår vid försämringar av
bullernivåer.

Inom kemikalier har WHO tagit fram en pilot där man uppskattar exponering när man gör
riskbedömningar. Kunskapsnivån gällande många kemikalier är låg, och det är en utmaning
att det sällan finns säkerställda samband mellan exponering och hälsoutfall. Det saknas
också kunskap om flera hälsoeffekter av exponering för kemikalier i kombination. Även för
allergier kopplat till allergiframkallande ämnen är underlaget tunt. Myndigheten skulle vilja
kunna sätta kemikalieexponering i relation till kostnader, i stora drag.

Inom klimatförändringar finns det mycket underlag kring hälsoeffekter av värmeböljor och
förhöjda temperaturer, men mindre exempelvis kring infektionssjukdomar. Andra
klimatkonsekvenser som myndigheten vill fördjupa analysen kring är fästingburna
infektioner och skogsbränder. Myndigheten anser också att det är viktigt att sätta

211 Folkhälsomyndigheten. Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer. Se:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-buller-och-hoga-
ljudnivaer/ [Hämtad 2020-05-05].

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-buller-och-hoga-ljudnivaer/
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klimatanpassningsåtgärder i relation till andra miljömål. Exempelvis kan air-condition skapa
problem med buller. Ökad batterianvändning till följd av elektrifiering kan leda till ökad
exponering för bly. Idealiskt skulle en modell för samhällsekonomisk analys kunna ta
hänsyn till alla miljömålen.

Inom arbetet med hälsofrämjande samhällsplanering har en rörelsemätarstudie gjorts med
mätare på ett antal barn både i skolan och utanför. Ambitionen är att tillsammans med
Boverket och SCB titta på skolgårdarnas utformning och se om det påverkar den fysiska
aktiviteten. Det finns dock behov av att belägga effektsamband mellan att barn har tillgång
till en stor eller välutformad skolgård och framtida hälsoutfall.

I ett internationellt samarbete (HEPA) utbyter Folkhälsomyndigheten erfarenheter om hur
olika länder arbetar med att utifrån olika dimensioner för att främja aktiv transport, till
exempel hur aktiv transport planeras genom gång och cykelvägar. I motsvarande svenska
nätverk SVEPA samverkar 10 myndigheter för att främja fysisk aktivitet. Syftet är att samla
in kunskap i Sverige hur aktiv transport påverkar fysisk aktivitet. Myndigheten saknar
belägg för hur effektivt det är att bygga cykel- och gångbanor för att stimulera ökad fysisk
aktivitet. Det finns önskemål att kunna bli mer specifika.

Det finns stort behov av belägg för hur friluftsliv påverkar hälsa. Det finns idag ingen
uppskattning av vad friluftsliv ger för vinster på psykisk hälsa och välbefinnande. En del
beräkningar sätter likhetstecken mellan friluftsliv och fysisk aktivitet och tittar på
kostnader för diabetes, fetma och inaktivitet, men det är otillfredsställande antaganden
enligt myndigheten. Friluftslivssamordnarna på länsstyrelserna bedöms ha stora behov av
att få belägg för hälsovinsterna med friluftsliv.

Vilka verktyg, modeller och metoder används för att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter idag? Vilka behov finns?

Myndigheten gör idag få samhällsekonomiska beräkningar. Inom samtliga områden där
myndighetens miljöåtgärder kan ge hälsoeffekter har man behov av att kunna beräkna de
samhällsekonomiska konsekvenserna. Inom kemikalieområdet lyfts särskilt behovet av att
kunna beskriva kostnaden av att inte agera, ”cost of inaction”.

De samhällsekonomiska konsekvensanalyser som Folkhälsomyndigheten använder idag är
på  områden  där  man  kan  koppla  hälsoeffekt  till  en  förändring  av  förekomsten  av  en
företeelse, exempelvis konsumtionen av tobak och alkohol eller i vilken utsträckning
befolkningen är vaccinerad eller är antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten använder i
vissa fall en mikrosimuleringsmodell, Sesim, för att skapa prognoser kring hur utvecklingen
av till exempel rökning påverkar belastningen i socialförsäkringssystemet och
vårdkonsumtionen.

Myndigheten använder även Skandias hälsokalkylator som skattar samhällsekonomiska
konsekvenser av förändringar inom fysisk aktivitet, rökning, fetma och alkohol. Kalkylatorn
är framtagen av Skandia i samarbete med Uppsala Universitet.212

Naturvårdsverket
Vilka miljöåtgärder arbetar Naturvårdsverket med som har koppling till hälsa?

Naturvårdsverket arbetar med miljörelaterade processer som påverkar hälsa inom
områdena

o luftkvalitet
o ljudmiljö (exempelvis buller från industri och flyg)

212 Skandia. Räkna ut vad ohälsan kostar. Se: https://www.skandia.se/forsakra/erbjudande/halsa/halsokalkylatorn/
[Hämtad 2020-05-05].

https://www.skandia.se/forsakra/erbjudande/halsa/halsokalkylatorn/
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o klimatanpassning
o friluftspolitik
o hållbar stadsutveckling
o förorenade områden 213

Myndigheten gör vart femte år en skattning av luftkvalitetens effekter på dödlighet och
sjukdomsutfall.  Målet är att inkludera alla hälsoeffekter som det finns tillräckligt mycket
vetenskapligt stöd för. Naturvårdsverket modellerar baserat på belagda effektsamband
mellan halter och hälsoeffekt och räknar på hur många i befolkningen som exponeras.
Naturvårdsverket vägleder även kommunerna i att mäta luftföroreningar.

Naturvårdsverket genomför en kartläggning av buller var femte år där en ansats görs för
att beräkna hälsoeffekter. Myndigheten vägleder också de kommuner med över 100 000
invånare som är ålagda att kartlägga buller och belysa hälsoeffekter.

Naturvårdverkets uppdrag kring klimatanpassning berör hälsa på flera sätt, bland annat
genom kopplingar till risker för torka, översvämning, påverkan på dricksvatten och
värmeböljor. Inom arbetet med hållbar stadsutveckling tar Naturvårdsverket fram riktlinjer
för grönytor till kommuner och länsstyrelserna och arbetar främjande för att bevara
ekosystem och biologisk mångfald.  Naturvårdverket arbetar även, i samarbete med
Boverket, för mer grönska i städer inom ramen för arbetet med urbana ekosystemtjänster
för att få in ett klimatanpassningsperspektiv i normer för stadsbyggnad.

Naturvårdsverket samordnar friluftspolitiken. Bland annat kartlägger myndigheten
människors friluftsvanor ungefär var fjärde år.

Hur väl belagda är effektsambanden mellan miljöåtgärd och hälsoeffekt? Vilka behov finns?

Effektsambanden mellan förbättrad luftkvalitet och förbättrad hälsa är relativt väl belagda.
Myndigheten har behov av att kunna räkna in fler hälsotillstånd till följd av förbättrad
luftkvalitet i takt med att vetenskapligt underlag utvecklas. Det finns även behov av att få
kunskap om hälsoeffekter av specifika luftutsläpp, särskilt från industrier. De skattningar
som används i ASEK är beräknade på utsläpp från trafik, men i praktiken finns det en mix
av alla luftföroreningar i en stad. Exempelvis skulle man vilja kunna skatta hälsoeffekter av
förbättrad rening i förbränningsanläggningar. Myndigheten använder skattningar av
European Environmental Agency (EEA) i vägledningen till kommunerna. Myndigheten har
ett pågående arbete med att optimera vägledningen kring hur EEA:s modeller kan
användas nationellt, eftersom dessa ofta är svåra att applicera lokalt, t ex när det finns ett
medianvärde per luftförorening för hela Sverige.

I arbetet med buller använder Naturvårdsverket i huvudsak skattningar från ASEK, BUSE
(verktyg för samhällsekonomisk beräkning av bulleråtgärder)214. Myndigheten vill kunna
basera beräkningar på nyare studier i WHO:s guide för beräkningar av buller.215

Naturvårdsverket påpekar att det finns en efterfrågan på gemensamma sätt att beräkna
hälsoeffekter och samhällskostnader med buller inom den nationella bullersamordningen.

Myndigheten arbetar också för att få företagen att inkludera hälsoeffekter i sina
miljökonsekvensanalyser vid tillståndsärenden och prövningar.

213 Naturvårdsverkets representanter påpekar att listan sannolikt inte är fullständig, utan lyfter fram behovet av en utökad
intern behovsinventering.
214 Trafikverket. Utvärdering av vägbulleråtgärder (Väg-BUSE). Se: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-
verktyg/Prognos--och-analysverktyg/BUSE/ [Hämtad 2020-05-05].
215 WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Bonn: World Health Organization.

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/BUSE/
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Inom ramen för arbetet med klimatanpassning och hållbar stadsutveckling har
Naturvårdsverket gjort en ansats till värdering av ekosystemtjänster i sin guide för
värdering av ekosystemstjänster.216 Hittills har myndigheten sammanställt argument för
ekosystemtjänster med hänvisning hänvisar till aktuell forskning. Men det finns ett fortsatt
behov av att kunna värdera ekosystemtjänster i kronor och ören, även om området är
komplext. Inom klimatanpassning finns behov av att kunna jämföra kostnader och nyttor
med naturbaserade lösningar för klimatanpassning, exempelvis grönområden som
absorberar vatten istället för hårda lösning som vallar. Men det saknas idag dataunderlag
eftersom det gjorts för få studier.
Myndigheten har behov av att kunna beräkna samhällsekonomisk nytta av friluftsliv. Idag
använder Naturvårdsverket främst kalkyler från tidigare studier, bland annat beräkningar
från Svenskt friluftsliv och en finsk studie om effekter på hälsan av skyddad natur och
ekonomiska konsekvenser av detta.217

Vilka verktyg, modeller och metoder används för att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter idag? Vilka behov finns?

Naturvårdsverket gör sällan samhällsekonomiska konsekvensanalyser kopplade till hälsa,
utan beskriver konsekvenser i kvalitativa resonemang.

När Naturvårdsverket gör tillståndsprövningar ska miljöpåverkande åtgärder analyseras
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. I de analyserna räknas antalet personer som
exponeras för olika volymer av exempelvis utsläpp av koldioxid och buller.
Naturvårdsverket använder i huvudsak underlag från Trafikverkets modeller ASEK och
BUSE som referensvärden för buller, och EEA:s kalkyler för luftutsläpp. Naturvårdsverket
ser ett behov av bättre underlag för hälsoeffekterna och kostnaderna för andra typer av
störningar i ljudmiljön, exempelvis buller från industrin och ljudnivån på skolgårdar.

Naturvårdsverket har också behov av att kunna uppskatta samhällsekonomiska
konsekvenser av friluftsliv och hållbar stadsutveckling och klimatanpassningsåtgärder.

Naturvårdsverket har även önskemål om att samhällsekonomiska konsekvensanalyser tar
hänsyn till att hälsoeffekter kan ge olika samhällsekonomiska utfall för olika
socioekonomiska grupper. Ett önskemål är att på sikt få in jämlikhetsbeskrivningar som
skulle kunna synliggöra att om de mest utsatta grupperna kan ges ökad hälsa ger det stora
samhällsvinster.

Kemikalieinspektionen
Vilka miljöåtgärder arbetar Kemikalieinspektionen med som har koppling till hälsa?

Hälsoeffekter är en central del av Kemikalieinspektionens uppdrag eftersom produktion
och användning av kemikalier kan orsaka hälsoproblem. Kemikalieinspektionen har bland
annat ett uppdrag från regeringen om en ”Handlingsplan för en giftfri vardag”. Detta är ett
steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Kemikalieinspektionen har ett pågående internt utvecklingsarbete för att inte riskera att
bara åtgärda det som är lätt att åtgärda. Myndigheten arbetar även med analys av vilka
styrmedel som är mer effektiva. Kemikalieinspektionen tar även fram konsekvensanalyser
och samhällsekonomiska analyser som underlag för förhandlingar och regelutveckling
inom EU.

216 Naturvårdsverket. Guide för värdering av ekosystemtjänster. Se: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Ekosystemtjanster/ [Hämtad 2020-05-05].
217 Vähäsarja, V. (2014). Ekonomisk värdering av verkningarna av naturmiljön på hälsa och välmående. Vanda:
Forststyrelsen.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Ekosystemtjanster/
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Andra områden som Kemikalieinspektionen arbetar med är bland annat: exponering av
människan via miljön; inomhusmiljön (ex kemikalier i konsumentvaror, byggmaterial,
kemiska produkter); hälso- och miljöeffekter från kemiska ämnen, produkter och varor;
vatten, luft, sediment och mark; samt kemikalieanvändning.

Hur väl belagda är effektsambanden mellan miljöåtgärd och hälsoeffekt? Vilka behov finns?

Hur väl belagda effektsambanden är mellan exponering för kemikalier och hälsoutfall
varierar. Ofta kan risker med olika exponeringar för kemikalier fastslås, exempelvis att de
är cancerframkallande. Men det är svårt att uppskatta hur många som faktiskt exponeras,
samt hur länge och vilken effekt detta får på hälsan. Dessa brister leder till att myndigheten
använder antaganden kring effektsamband som är förenklade. Kemikalieinspektionen
upplever ett behov av bättre belagda effektsamband mellan grad av exponering och
hälsoeffekt.

Myndigheten har under året föreslagit en ny samverkansaktivitet inom Miljömålsrådet som
syftar till att öka kunskapen om exponering för högfluorerade ämnen, PFAS, som
Kemikalieinspektionen även vill koppla till samhällsekonomiska konsekvenser.

Vilka verktyg, modeller och metoder används för att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter idag? Vilka behov finns?

Kemikalieinspektionen har inte tagit fram några egna metoder eller verktyg utan använder
till stor del verktyg och vägledningar från ECHA, EU-kommissionen, OECD, Tillväxtverket
och Naturvårdsverket. Ofta är det kalkylvärden som bland annat har tagits fram genom
studier av betalningsvilja (så kallade willingness to pay-studier).218 Myndigheten är överlag
nöjd med dessa kalkylvärden men ser samtidigt att det finns ett fortsatt stort behov av att
ta fram ytterligare kalkylvärden, till exempel  för fler typer av hälsoeffekter.

De beräkningar som myndigheten gör är mycket fallspecifika. Ibland används break-even
modeller istället för cost-effectiveness analysis (CEA) och i andra fall cost-benefit analysis
(CBA) modeller. I några beräkningar kvantifieras förlorade QALYs (fullt friska levnadsår).

Kemikalieinspektionen anser att det finns ett behov av att tydliggöra hur värdet av ett
statistiskt liv ska värderas. I dag används olika värderingar hos Socialstyrelsen och i
ASEK.219

Kemikalieinspektionen nämner också behovet av att modeller som beräknar utfall flera år
framåt i tiden använder rätt diskonteringsränta för att räkna om samhällsnyttor till dagens
värde. Kemikalieinspektionen menar att studier visar att betalningsviljan för en förbättrad
hälsa eller minskade hälsorisker stiger över tid. En del studier visar att den stiger snabbare
än inkomsten. Det innebär bland annat att samhällets värdering av ett statistiskt liv skulle
kunna stiga snabbare än BNP per capita. Med nuvarande etablerade diskonteringsräntor,
som exempelvis den som används i ASEK, finns alltså en risk att man diskonterar bort
framtida hälsovinster för mycket.

Dessutom efterfrågas en genomgång av aktuell teoretisk och empirisk forskning som finns
på området av Kemikalieinspektionen. Detta för att ge bättre vägledning i vilka antaganden
om diskontering och framtida värdeutveckling av till exempel ett statistiskt liv som
myndigheten bör tillämpa.

218 Bland  annat  använder  sig  Kemikalieinspektionen  av  European  Chemicals  Agency  (ECHA)  värderingar  av
betalningsvilja. Se: ECHA. Willingness to pay to avoid certain health impacts. Se:
https://echa.europa.eu/sv/support/socio-economic-analysis-in-reach/willingness-to-pay-to-avoid-certain-health-
impacts [Hämtad 2020-05-11].
219 ASEK värderar ett statistiskt levnadsår/QALY mycket högre än Socialstyrelsen. ASEK värderar idag ett statistiskt
liv till 40 miljoner kronor. Detta motsvarar drygt 2 miljoner kr/QALY. Socialstyrelsen anger riktvärden för kostnad
per QALY där kostnaden anses vara låg om den hamnar under 0,5 miljoner kr, och över det är den hög. En kostnad
över 1 miljon kr/QALY klassas som ’Mycket hög’ (från samverkansmyndigheternas inledande behovsanalys).

https://echa.europa.eu/sv/support/socio-economic-analysis-in-reach/willingness-to-pay-to-avoid-certain-health-impacts
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Kemikalieinspektionen ser inget behov av en generell metod för samhällsekonomisk
konsekvensanalys. Främst på grund av att myndigheten gör ett fåtal analyser varje år som
är väldigt fallspecifika.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Vilka miljöåtgärder arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med som har koppling till hälsa?

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att myndighetens uppdrag att arbeta med
strålskydd för radon och UV är de områden där myndigheten kan ha behov av att beräkna
samhällsekonomiska konsekvenser av hälsoeffekter.

Strålskyddsmyndigheten arbetar bland annat med riskbedömningar, tillsynsvägledning
och information till kommuner och andra myndigheter om radon. Som en av flera
myndigheter har   de tagit fram en nationell handlingsplan för radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar även för primärprevention för UV-strålning. Det
innebär främst att informera om vikten av att skydda sig mot exponering för UV-strålning.
Bland annat följer myndigheten svenskars solvanor genom en årlig enkätstudie.
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett särskilt regeringsuppdrag för att vända utvecklingen
av ökande hudcancerfall. Myndigheten arbetar i det arbetet tillsammans med Regionala
cancercentrum för att stärka de förebyggande insatserna mot hudcancer och föreslår
åtgärder för att minska ökningen av hudcancerfall.

Myndigheten har också drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med Boverket om skugga
på skol- och förskolegårdar.

Hur väl belagda är effektsambanden mellan miljöåtgärd och hälsoeffekt? Vilka behov finns?

Sambanden mellan exponering för radon och hälsoeffekter är relativt välbelagt.
Utmaningen vad gäller effektsamband mellan prevention av UV-strålning och hälsoutfall
är att det är svårt att mäta vad myndighetens informationsinsatser ger för utslag framåt
idag. Det är en utmaning i effektsambanden att det tar lång tid att utveckla både
hudcancer och lungcancer.

Vilka verktyg, modeller och metoder används för att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter idag? Vilka behov finns?

Stålsäkerhetsmyndigheten arbetar inte idag med några samhällsekonomiska beräkningar
av de åtgärder de föreslår inom UV och radon. Myndigheten menar att det finns behov av
att kunna beräkna de samhällsekonomiska konsekvenserna.

I en utredning från 2014 undersöktes samhällskostnaderna för hudcancerfall, men de
siffrorna används inte idag. Myndigheten har ingen beräkning på vad åtgärder för
prevention av UV-strålning skulle kosta.

Boverket gjorde 2010 en samhällsekonomisk beräkning av att sänka gränsvärdet för
radonhalten i byggnader till 100 Bq/m3 från 200 Bq/m3.220 Rapporten finner att det inte
vore samhällsekonomiska lönsamt eftersom effekten på cancerfall var låg i relation till höga
kostnader för åtgärder. Kostnaderna beräknades utifrån antalet orsakade lungcancerfall
och antagandet om att lungcancer alltid orsakar dödsfall. Det finns behov att förbättra
dessa beräkningar av samhällsekonomiska konsekvenser för åtgärder inom radon.
Exempelvis skulle sådana beräkningar kunna utgöra underlag för beslut kring ändringar i
radonbidrag som kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. För kostnaden för
åtgärder finns det andra skattningar som är lägre än de som figurerar i Boverkets rapport.

220 Boverket (2010). Radon i inomhusmiljön – en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på
radonvärden. Karlskrona: Boverket.
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En föreslagen åtgärd mot exponering för radon är att kräva att energideklarationer tar upp
mätning av radon i samband med försäljning. Ingen samhällsekonomisk beräkning har
gjorts på den typen av insats.

Trafikverket
Vilka miljöåtgärder arbetar Trafikverket med som har koppling till hälsa?

Mycket av det som Trafikverket arbetar med har antingen direkta eller indirekta kopplingar
till hälsa. Trafikverket delar upp arbetet med miljö och hälsa i följande kategorier:

o buller och vibrationer
o elektromagnetiska fält
o kemiska produkter och material
o klimat och vatten.

Till exempel sätter Trafikverket upp bullerdämpande skärmar för att skydda exempelvis en
skolgård, sanerar dricksvattenintäkter och sätter upp barriärer för djur.221 Mycket  av
myndighetens nuvarande arbete handlar om att minimera risker för de faktorer som kan
vara skadligt för människors hälsa (snarare än hälsofrämjande insatser).

Hur väl belagda är effektsambanden mellan miljöåtgärd och hälsoeffekt? Vilka behov finns?

Trafikverket uppfattar sig idag ligga i framkant i sina beräkningsmodeller. En av de
intervjuade anser att det är främst de modeller som används på investeringssidan som
ligger i framkant. Anledningen till att metoderna är välutvecklade just här beror på att
behovet av en konsekvent metod är stor. Detta eftersom det handlar om att man vill kunna
jämföra och rangordna olika alternativ efter störst nytta per krona. Det kan exempelvis
handla om investeringar i nya vägbyggen som hamnar i den nationella planen. Eftersom
beräkningsmodellerna uppdateras löpande med de senaste rönen om effektsamband
bedöms många modeller vara relativt tillförlitliga.

Intervjupersoner på Trafikverket har nämnt att det finns ett behov av bättre belagda
effektsamband och förbättrade metoder kring:

· värdering av hälsoeffekter kopplat till stadsmiljöåtgärder. Detta inkluderar åtgärder
såsom sopning, dubbdäcksförbud, planering av nya områden, miljözoner och tillgång
till rekreationsområden/grönområden. Idag görs beräkningar, men på ett väldigt
övergripande sätt. Underlaget har brister och metoderna fokuserar mycket på nuläget
och tar inte in eventuella framtida effekter. Tillgång till
rekreationsområden/grönområden har inte inkorporerats i modellerna eftersom det
anses svårvärderat.

· En intervjuperson tror att bristerna beror på att efterfrågan på utvecklandet av
modeller inom dessa områden har varit låg. Det kan bero på särintressen där att man
är orolig för att vissa beräkningar kan visa att en investering man hoppas på visar sig
vara mer kostsam. En annan anledning kan vara att Trafikverkets roll inom detta
område är något oklar. Enligt en intervjuperson togs Trafikverkets sektorsansvar för
stadsmiljöåtgärder bort för ca 10 år sedan. Idag drivs arbetet främst av kommunerna
och det finns det vissa förväntningar att Trafikverket ska hjälpa till.

221 Trafikverket. Miljö och hälsa – så här jobbar Trafikverket. https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-
har-jobbar-vi-med/Miljo-och-halsa/ [Hämtad 2020-05-08].

https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Miljo-och-halsa/
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· hälsoeffekter av buller. Idag tittar Trafikverket främst på hälsoeffekter av buller för
boende men det saknas värden för skolor, arbetsplatser och allmänna platser.222

· hälsoeffekter kopplat till gång-och cykelvägar. Trafikverkets nuvarande modell där
detta mäts (GC-Kalk) har blivit kritiserad för och det finns rekommendationer att
modellen inte bör användas på grund av för osäkra antaganden.223

· hälsoeffekter av arbetspendling. Idag finns det väldigt lite kunskap kring hur
effektsambandet ser ut mellan arbetspendling och hälsa. Kopplat till detta är att
arbetet med tidsvärden måste förfinas – speciellt med den utveckling som sker med
självkörande bilar.

· epidemiologiska effektsamband. Bland annat hur mycket mer sjukare man blir man
av kväveoxider.

· exponeringssamband. Dessa skulle kunna bli bättre och mer sofistikerade. Idag tar
man inte hänsyn till att en person vistas på flera olika ställen under en dag (exempelvis
vid buller- och luftkvalitetsberäkningar).

Vilka verktyg, modeller och metoder används för att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter idag? Vilka behov finns?

Arbetet med kalkylvärden anses vara välbelagda men förknippade med olika osäkerheter.
Även där ett kalkylvärde anses vara mindre tillförlitligt kan samhällsekonomiska
beräkningen vara till stor nytta. Detta på grund av att mycket handlar om att kunna göra
jämförelser mellan olika alternativ. Eftersom varje alternativ använder sig av samma
kalkylvärde blir fortfarande själva jämförelsen tillförlitlig – trots att parametern i sig kan ha
olika brister.

Trafikverket använder ett ramverk för hur man utvärderar åtgärder i
transportsammanhang. Varje effekt har tilldelats en parameter som är förknippad med
olika osäkerheter. Modellerna beräknar nettovärdeskvoten, vilken diskonterar
resultat/nyttorna för en viss ekonomisk livslängd, ofta i 40 år, och ställer det i kontrast till
kostnaderna för ett projekt. Sedan rangordnas alternativen efter mest nytta per krona.

Hälsoeffekterna värderas med hjälp av flera olika modeller såsom spridningsmodeller och
exponeringsmodeller. Trafikverket inkluderar idag hälsoeffekter av buller, luftföroreningar,
samt skador och dödsfall till följd av trafikolyckor i sina samhällsekonomiska analyser.
Trafikverket räknar även på rena hälsovinster såsom hur välbefinnandet och hälsan
påverkas, exempelvis av en ny eller bredare cykelväg. Det görs dock med den kritiserade
modellen GC-kalk.

Exempel på verktyg för samhällsekonomisk beräkning, där hälsoeffekter ingår, är:

· Väg-BUSE som används för att ta fram underlag för prioritering av vägbulleråtgärder
utifrån samhällsekonomisk lönsamhet224

· BEVA som är ett verktyg som används för att beräkna bullereffekter av en
investerings- eller ombyggnadsåtgärd i vägnätet225

222 I vissa fall är det svårt att få tag på data. Exempelvis, data på järnvägssidan är ofta hemligstämplad pga.
konkurrens. Om vikt och längd på tåg hemlighålls av operatörer, kan det försvåra att bedöma bullernivån.
223 En intervjuperson framhåller att man ofta använder sig av internationell forskning och parametrar innan dessa
anpassas till Sverige, men att detta kan vara svårt för just cykelåtgärder. Detta eftersom personers beteende och
uppfattningar skiljer sig mycket åt mellan länder – vilket i sin tur påverkar beräkningarna. Om en cyklist exempelvis
är medveten om hälsoeffekten eller inte har en stor betydelse för utfallet i beräkningarna (de parametrar som WHO
idag har antar att cyklister inte är medvetna om de positiva hälsoeffekterna med cykling).

224 Trafikverket. Utvärdering av vägbulleråtgärder (Väg-BUSE). Se: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-
och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/BUSE/ [Hämtad 2020-05-08]
225  Trafikverket. Bullereffekter vid vägobjektanalyser (BEVA). Se: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-
verktyg/Prognos--och-analysverktyg/BEVA/ [Hämtad 2020-05-08]

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/BUSE/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/BEVA/
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· EVA om används för att beräkna och värdera effekter samt beräkna lönsamhet för
enskilda objekt inom vägtransportsystemet.226

· GC-kalk som används för att göra samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar av
gång- och cykelinfrastrukturinvesteringar och andra gång- och cykelfrämjande
åtgärder227

· Samkalk värderar skillnader i restider, reskostnader, utsläpp, trafikolyckor och slitage228

ASEK-rapporten är central

Trafikverket använder sig av ASEK229-rapporten för sina kalkylvärden. I denna beskrivs
även det ramverk som bör användas i transportsektorns samhällsekonomiska analyser
(nämnt ovan). Syftet med ASEK-arbetet är att bidra till samordning av de forsknings- och
utvecklingsinsatser som genomförs inom området. ASEKs huvudsakliga regeringsuppdrag
är att ta fram kalkylvärden som krävs för den nationella åtgärdsplaneringen. Här krävs det
att man ska kunna räkna på en mängd olika investeringsalternativ. Andra analyser som inte
efterfrågas av regeringen görs i mån av tid.

Mycket av det som ASEK arbetar med är direkt kopplade till transportsektorn. Men ASEK-
arbetet har även tagit ett bredare perspektiv där värdering av klimatutsläpp och
hälsoeffekter ingår. Det finns även en önskan om att ASEK ska ta ett ännu bredare
perspektiv – exempelvis vill man inkludera fler sociala-, miljö- och hälsovärden. Men mycket
är kopplat till en resursfråga i ASEK-gruppen.

Arbetet med ASEK-rapporterna görs av fyra personer på Trafikverket som alla har
forskarbakgrund. Arbetet sker främst internt där arbetsgruppen granskar ny forskning
inom samtliga områden. Gruppen utgår först och främst från svensk forskning då
kalkylvärdena ska spegla svenska medborgares preferenser. I brist på detta granskar de
forskning internationellt.230

Stora revideringar sker vart fjärde år och mindre revideringar görs vartannat år. Exempelvis
har olyckskostnader nyligen reviderats då kostnaderna visade sig vara större än vad man
tidigare trodde. Innan revideringarna sker presenteras och testas dessa i den
samrådsgrupp som ASEK har, där bland annat Naturvårdsverket, Boverket och
Transportstyrelsen ingår. De senaste två åren har det största fokuset i samrådsgruppen
varit hur koldioxidutsläpp ska värderas.

Effektsambanden finns inte med i ASEK rapporten utan dessa presenteras i andra
dokument. Men arbetet sker i ASEK-gruppen. Endast de effektsamband som är välbelagda
värderas. Som ett resultat av detta påpekar en intervjuperson att de effektsamband som
finns troligen är underskattade. Detta då det finns många hälsoeffekter som skulle kunna
tas med, men effektsambanden är inte tillräckligt tillförlitliga.

En intervjuperson påpekar att en klar styrka med ASEK är att det bidrar till en samsyn,
samordning och ett konsekvent användande av kalkylvärden. Dock finns det också en del
risker med arbetet. Den största risken ligger i att användningen av kalkylvärdena kan bli

226 Trafikverket. Effekter vid väganalyser (EVA). Se: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-
verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/ [Hämtad 2020-05-08]
227 Trafikverket. GC-kalk. Se: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-
analysverktyg/GC-kalk/ [Hämtad 2020-05-08]
228 Trafikverket. Effektberäkning och samhällsekonomi. Se: https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-
verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Sampers/samkalk--effektberakning-och-samhallsekonomi/ [Hämtad 2020-
05-08]
229 Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0. Borlänge:
Trafikverket.
230 Exempelvis är cykelkalkyler relativt nytt jämfört med väg och järnväg. I brist på svenska studier har ASEK använt
sig av WHO. Målet är att göra en svensk studie av både effektsambanden och kalkylvärdena.

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/GC-kalk/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Sampers/samkalk--effektberakning-och-samhallsekonomi/
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för teknisk och helhetsperspektivet tappas. Detta i sin tur kan leda till en övertro på
resultaten och att resultaten tolkas fel.

Transportstyrelsen
Vilka miljöåtgärder arbetar Transportstyrelsen med som har koppling till hälsa?

Transportstyrelsens uppdrag har på många sätt direkta eller indirekta kopplingar till hälsa.

Transportstyrelsen har i uppdrag att utforma trafiksystemet så att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt. Transportsystemets utformning ska också bidra till det övergripande
generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.
De områden som berör hälsa gäller framförallt:

· buller

· luftkvalitet,

· trafiksäkerhet och

· ökad fysisk aktivitet.

Hur väl belagda är effektsambanden mellan miljöåtgärd och hälsoeffekt? Vilka behov finns?

Transportmyndigheten framhåller att de effektsamband som berör hälsoeffekter är
komplicerade av flera skäl. En komplicerande faktor som lyfts fram är regelefterlevnad.
Myndigheten behöver bättre kunskapsunderlag kring effekterna av en åtgärd och effekt.
Till exempel när hastigheten sänks på en väg behöver myndigheten göra ett antagande
om hur många kommer att hålla den nya hastigheten. Detta har i sin tur effekter på hur
man räknar åtgärdens påverkan på luftkvalitet.

Myndigheten efterfrågar bättre underlag för indirekta effekter på hälsa, inklusive psykisk
hälsa, utöver direkta hälsoeffekter som inom trafikåtgärder ofta är antal dödsfall och
skadade i trafiken. Transportmyndigheten är även intresserade av hur nya gång-och
cykelvägar stimulerar fler att röra på sig.

Bristen på välbelagda effektsamband inom flera områden kan leda till att man
dubbelräknar eller räknar fel. Samtidigt finns risker med att troliga effekter osynliggörs för
att det inte finns tillförlitliga effektsamband för hälsoeffekter. Transportstyrelsen
efterfrågar att man bör bli ”modigare” med att göra antaganden, så länge man är
transparant med det.

Vilka verktyg, modeller och metoder används för att beräkna samhällsekonomiska konsekvenser av
hälsoeffekter idag? Vilka behov finns?

Transportstyrelsen arbetar idag med konsekvensutredningar som tar med
effektbedömning av ekonomiska, sociala och miljöfaktorer på medborgare, företag och
offentliga aktörer. Vad gäller trafiksäkerhet finns det idag ett tydligt fokus på antal skadade
eller döda på kort sikt, medan långvariga hälsoförluster och effekter på psykisk hälsa glöms
bort. Transportstyrelsen vill verka för ett hälsofrämjande perspektiv inom stadsutformning,
landsbygdutformning och infrastruktur.

Transportstyrelsen använder sig ofta av ASEKs värden i sina beräkningar, men vad gäller
buller lyfter Transportstyrelsen att ASEKs värden inte stämmer överens med WHOs
vägledning231 och att myndigheten inte tagit ställning till hur man ska förhålla sig till detta.
Myndigheten upplever att ASEK inte räcker till – framförallt när det kommer till kvalitativ
förståelse kring effektsambanden.

231 WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Bonn: World Health Organization.
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Transportstyrelsen menar att kommuner och regioner är viktiga aktörer att involvera och
även möjliga målgruppen för en samhällsekonomisk analys. Transportstyrelsen sätter
regler och krav, men beslut om exempelvis tunnlar och järnvägar som berör buller och
luftkvalitet beslutas av kommunerna.
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