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Yttrande över RUFS 2010-Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

(LS 1304-0578) 

 

Ärendet 

Stockholms läns sjukvårdsområde har erbjudits möjlighet att yttra sig över aktualitet 

och användbarhet i RUFS 2010. 

 

Bakgrund 

Miljömedicinka enheten (MME) vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), 

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) lämnar härmed synpunkter på rubricerad 

remiss. MME är bland annat ett regionalt miljömedicinskt expertorgan och eftersom 

MMES kompetensområde är hälsoeffekter av miljöfaktorer har de delar i 

remissunderlaget som kan tänkas ha inverkan på dessa bedömts. 

 

Sammanfattning av MMEs yttrande. 

MME anser att alla utmaningar i RUFS 2010 fortfarande är relevanta och den viktigaste 

utmaningen framöver är ”Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens 
miljö och invånarnas hälsa”. Vi anser att regionens starka tillväxt ger stora möjligheter att 
skapa nya goda och attraktiva miljöer och samtidigt förbättra befintliga. Detta kommer dock 
inte att ske utan noggrann planering av transportsystemet, bostadsområden och stadsmiljön i 
stort. Det vore mycket vunnet om invånarnas hälsa fick bli ett planeringsmål att relatera inom 
RUFS´ samtliga områden.  För långsiktig planering bör Miljömålen gälla. MKN och liknande är 
alltför kortsiktiga. God miljöhälsa är ett viktigt planeringsmål i ett hållbarhetsperspektiv och 
kommer sannolikt att utgöra en viktig förstärkning av framtida attraktionskraft för regionen. 
Några viktiga punkter: 
 

 Att åtgärda kapacitetsbrister och ytterligare utveckla kollektivtrafiken bör vara 
en av de mest viktiga utmaningarna för RUFS 2010 fram till 2016. 

 Att möjliggöra befolkningstillväxt samtidigt som biltrafiken minskar borde vara 
en annan utmaning för RUFS 2010 fram till 2016.   

 Att åtgärda bostadsbristen och samtidigt skapa en stadsmiljö med torg, parker 
och grönområden som är tillgängliga med kollektivtrafiken och där boende inte 
störs av buller eller luftföroreningar borde vara en ytterligare utmaning för 
RUFS 2010 fram till 2016. 

MME anser dessutom att det är mycket viktigt att verktygen/strategierna som 

hanterar olika målkonflikter utvecklas ytterligare. 

Hur hanteras, t.ex., konflikten mellan  
1.       Miljö- och hälsofrågor och regionens förväntade expansion?  
2.       Utveckling av transportsystemet och samtidigt lägre luftföroreningshalter och 

bullernivåer? 
3.       Öka bostadsbeståndet och samtidigt förvalta/utveckla rekreations- och 

naturvärden (inklusive gröna kilarna)? 



 

 

 

 

 

Synpunkter 
Hög befolkningstillväxt i områden där belastning av luftföroreningar och buller är 

hög 

Befolkningstillväxten har sedan 2010 varit större än RUFS 2010 utgår ifrån. Enligt 

prognoser kommer befolkningen i Stockholms län att öka med ca 350 000 invånare från 

2012 till 2020 och nästan 60 % av denna ökning (över 200 000) kommer att ske inom 

Stockholms, Solna och Sundbyberg Stad. Det innebär att ännu flera bostäder kommer 

att byggas, vilka resulterar i bl.a. ännu mer vägtrafik, i områden där belastning av 

luftföroreningar och buller är hög. 

MME betonar att buller är ett ökande hälsoproblem som förutsätter kraftfulla åtgärder: 

Buller från trafik är en vanligt förekommande miljöexponering som påverkar 

välbefinnande, livskvalitet, funktion och hälsa. Resultat från Miljöhälsorapport 2009 

(vuxna) och 2013 (barn) för Stockholms län visar att allt fler av Stockholmsregionens 

invånare både störs och besväras i olika aktiviteter av buller i sin hemmiljö. På grund av 

en ökad inflyttning till regionen ökar också det totala antalet människor som utsätts för 

höga ljudnivåer. Denna trend har gjort att Miljömålen för buller visat sig vara svåra att 

nå.  

 

Forskning visar starkt ökade belägg för ett samband mellan trafikbullerexponering och 

allvarliga negativa hälsoeffekter. För vägtrafikbuller har samband påvisats med risk för 

högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. För flygbuller har samband påvisats med risk för 

högt blodtryck och kardiovaskulär sjuklighet. Förutom kardiovaskulära effekter, finns 

indikationer på metabola effekter av buller (Sørensen et al. 2013; Eriksson et al. 2012). 

Exponering för trafikbuller kan därmed ha mera långtgående hälsokonsekvenser än vad 

som tidigare varit belagt.  

 

RUFS 2010 identifierar en målkonflikt mellan behovet av förtätning i 

kollektivtrafiknära områden till följd av den ökande befolkningstillväxten och målet att 

förbättra invånarnas hälsa. Vi ser det som mycket angeläget att det framtida byggandet 

sker på ett sätt som minskar antalet invånare som utsätts för höga bullernivåer. Inte 

minst gäller detta för trafikbuller då allt fler människor i framtiden annars kommer att 

leva sina liv i en bullrig miljö. Denna problematik är nu mer aktuell än någonsin då den 

nyligen genomförda Bullersamordningsutredningen föreslår en förändring av 

riktvärdena för buller för att underlätta nybyggnation av bostäder i bullriga områden, 

bland annat nära industrier och hamnar (SOU 2013-57 och SOU 2013-67). Utredningen 

föreslår till exempel att avsteg ska kunna ges även om ljudnivån överstiger 65 dBA på 

den mest bullrande sidan, under förutsättning att det finns tillgång till en ”tyst” sida 

(definierad som 55 dBA), att åtgärder vidtas för att dämpa buller inomhus samt att det 

finns särskilda skäl.  

 

Ur miljömedicinsk synvinkel är det tveksamt om de eftergifter som föreslås i 

utredningen för trafikbuller utomhus kan motiveras. Utredningens antagande att det är 

acceptabelt med högre ljudnivåer utomhus så länge inomhusnivåerna hålls under eller i 

nivå med de etablerade riktvärdena saknar vetenskaplig evidens och utomhusnivåernas 

inverkan inte kan avskrivas. Alla invånare, i synnerhet barn, bör ha möjlighet att vistas 

utanför sin bostad och måste också göra det på väg till/från skola och arbete, under 

fritiden etc. 



 

 

 

 

 

 

Vi anser att utmaningarna vad gäller buller bör prioriteras och ges ökat utrymme i det 

kommande RUFS-arbetet. Av de åtgärder som föreslås i RUFS 2010 för att begränsa 

transporternas negativa påverkan (trafikseparering, förbifarter, hastighetssänkningar, 

miljözoner, stimulera cykelstråk etc.), anser vi att man ur ett hållbarhetsperspektiv bör 

prioritera åtgärder för att begränsa bullret vid källan. Bevarandet av tysta 

rekreationsmiljöer har också ökat i aktualitet och vi rekommenderar att bättre metoder 

för kartläggning och bevarande av dessa områden utvecklas. Vidare bör hälsoeffekterna 

av buller inte underskattas. Vid planering av nya bostäder i bullriga miljöer bör 

försiktighetsprincipen råda så att människors hälsa inte äventyras av för höga 

ljudnivåer. 

 

MME bedömer också att luftföroreningar är ett betydande folkhälsoproblem som 

förutsätter kraftfulla åtgärder: 

I Stockholms län överskrids miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid 

främst intill högtrafikerade vägar. Forskningsresultat, bland annat från Stockholm, visar 

att exponering för luftföroreningar kan orsaka, bidra till och förvärra sjukdomar, bland 

annat i luftvägar, även vid nivåer under miljökvalitetsnormerna (Schultz E et al., 2013). 

För långsiktig planering bör därför syftet vara att klara miljömålen. Det uppskattas att 

halva befolkningen bor i områden där utomhusluften överskrider miljömålen (i de flesta 

fall liktydiga med WHO:s rekommendationer). Vägtrafiken är den största lokala källan 

till luftföroreningar i tätbebyggda områden.  

Forskningsresultat från 2013, från bland annat Stockholm, visar att långvarig 

exponering för partiklar är mer hälsoskadlig än vad man tidigare trott (Beelen et al. 

2013; Pedersen et al., 2013; Raaschou-Nielsen et al., 2013). Detta även för halter under 

EU:s gränsvärden för luftkvalitet. Resultaten från dessa studier talar för att betydande 

hälsovinster kan uppnås genom att sänka luftföroreningshalterna till WHO:s riktvärde. 

Detta kräver kraftfulla och långsiktiga åtgärder. Den kraftfullaste och på längre sikt 

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

lokala bidraget av luftföroreningar i länet. Det är därför viktigt att utvecklingen av 

transportsektorns infrastruktur styrs i en miljömässigt önskvärd riktning – exempelvis 

genom en kraftfull utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Riktade åtgärder som 

höjda, mer omfattande och differentierade trängselskatter; utbyggnad av regionala och 

kommunala cykelstråk samt bra gångvägar till knut- och målpunkter; utbyggnad av 

kollektivtrafik körfält och infartsparkeringar är särskilt viktiga i sammanhanget. En 

attraktiv och effektiv kollektivtrafik som är tillgänglig för alla, kompletterad med bra 

gång- och cykelbanor, kan minska bilberoendet. Det kan i sin tur leda till bättre 

luftkvalitet. 

 

Klimat- och energistrategi för länet 

Generellt var klimatåtgärder och -planering väl genomtänkta och fortfarande aktuella. 

Dock har det nyligen konstaterats att det är mycket osannolikt att världen klarar av 2-

gradersmålet och därför borde man redan nu börja planera för allvarligare scenarier som 

t.ex. högre temperaturer, högre vattenstånd och kanske även för klimatflyktingar. Det 

borde också initieras tankar om hur effekten och bildandet av s.k. värmeöar i framtida 

stadsplanering ska begränsas – det är mycket viktigt att använda material som inte 

absorberar och lagrar stora mängder värme, och att man planerar för grönområden som 



 

 

 

 

 

minskar värmeöarnas effekt. Genom att öka grönytorna, på eller omkring byggnaderna, 

kan fasaduppvärmningen minska.  

Klimatförändringar kommer även påverka mängden ohyra och skadedjur (som t.ex. 

kvalster och stadsgnagare) och vilka sjukdomar dessa sprider. När vattenförsörjningen 

tas upp borde även faran med en ökad produktion av algtoxiner i Mälaren nämnas och 

planeras för. Klimattänkandet borde också nämnas i samband med utbildningsmål. Nya 

studier av forskare från SMHI tyder dock på att det inte kommer att bli fler stormar även 

om mera regn och högre temperaturer kan förväntas i Stockholm. 

I framtagande av detta yttrande har: 

Professor Tom Bellander, med dr Charlotta Eriksson, docent Mare Löhmus Sundström, 

med dr Gunnel Emenius, med dr Anne-Sophie Merritt och docent Antonios Georgelis 

medverkat. 
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