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• Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej enbart frånvaro 
av sjukdom eller handikapp.  

 

 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej enbart frånvaro 
av sjukdom eller handikapp.” 

  
 

 
Inte småpotatis precis! 
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Buller och vibrationer 
Utsläpp till luft 

Utsläpp till mark 

Fysisk inaktivitet via  

bilåkning, gång, cykel 

Olyckor/dödsfall i trafiken 

Utsläpp till vatten 

Tillgänglighet till: 

- arbetsmarknad 

- sjukvård & annan service 

- andra personer 

- friluftsliv, natur  

- kultur 

 

Arbetsmiljö 

Utformning (oestetisk/otrygg miljö) 

Hälsa  
i transportsystemet 

Elektromagnetiska fält - strålning 

Stress pga 

Trängsel/köer 

Smittspridning i kollektivtrafiken 
Passiv rökning i kollektivtrafiken 

Allergi i kollektivtrafiken 
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• Buller 

– Sömnstörningar, Stress, blodtryck, hjärt- o kärlsjukdomar 

 
• Luftkvalitet 

– Kväveoxider, Partiklar o PAH  

– Lungcancer, diabetes typ 2, kronisk bronkit, hjärtinfarkt, 

stroke 
• Aktivt resande 

– Motion. Minskat stillasittande 

– demens,  stroke,  hjärtinfarkt,  diabetes typ 2, bröstcancer, 

hjärtsvikt, och tjocktarmscancer 

 
• ”Resten” 

 

Hälsa för Trafikverket 
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Hälsa ska mätas och måttet heter DALY    

 
• DALY är ett sätta att räkna både äpplen o päron i termer 

av fruktsalladsenheter 

• Indata är ”exponering”  i någon form 

• Exponering av buller, luftföroreningar och motion 

• Exponeringen ger (eller motverkar) sjukdomar 

• Sjukdomar dör man av eller lider av 

• Indata är knepigt, inte minst för ”aktivt resande”.    

• Det är INTE peanuts!                                      

Funktionsjusterade levnadsår (eng. disability 
adjusted life years, DALY) är ett mått utvecklat av 
WHO. Hänsyn tas både till för tidig död (YLL) och 

funktionsnedsättning (YLD).  
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Hur mycket hälsa får man av 1 Km cykelbana, 100m bullerplank, 5 ha 

dammbindning eller ändrad skyltad hastighet? EXEMPEL! 

Expo-
nering 

Δ perspiration 
Δ dBA ekv 
Δ PM 10 

∑ΔDALY 
ΔDALY motion 
ΔDALY Buller 
ΔDALY Luft 

 

Insats 
(TRV) 

Cykelbana 
Bullervall 
Damm-

bindning 

Effekt 
Förändrad 

cykling 
Minskad 
spridning 
Minskad 

uppvirvling 

Var? 

När? 

Hur mycket? 

Hur ofta? 

För vem? 

 

Insats 
(Andras) 
Fordonsutv 

Samhällsplan
ering 

Styrmedel 
mm 
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Klimatneutralt 

Yteffektivt 

Minskad luftförorening 

Vardagsmotion 

Snabbt, smidigt 

Billigt 

Säkert? Tryggt? Spännande! 

 

Samhällets perspektiv? 

 ≠ 

Individens perspektiv? 

 

Hur bra är det att cykla och för vem? 
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Sittandet är vår nya ”rökning” 
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Underskatta aldrig den pedagogiska kraften i ett 

excelblad! 
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Vad kan man mäta och relatera till? 
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Förtida 

dödsfall 

per år  

DALY 

Gång +2900 +66 000 

Cykling +600  +15 300 

Luft -3000 -27330 

Buller tot -514 -6500 

Buller stat -133 -1900 

Aktivt resande: Dos-responssamband finns i nuläget för demens,  stroke,  hjärtinfarkt, 
  diabetes typ 2, , bröstcancer, hjärtsvikt, och tjocktarmscancer 
Luftföroreningar: Lungcancer, diabetes typ 2, kronisk bronkit, hjärtinfarkt, stroke 
Buller:  hjärtinfarkt och stroke  

Vem är 
regionens/kommunens 

gångexpert? 



12 2017-10-25 

En personlig kalkyl 

• 2,7 mil till jobbet 

• 20 min med bil 

• 30 min med buss 

• 65 minuter med cykel  

• 35 min mertid med cykel jämfört med buss! Vem har den tiden? 

• 65 minuters motion på 35 minuter 

• Sen ska man ju hem igen förstås;-( 

• 130 minuters motion på 70 minuter, eller 

• Ta cykeln på tåget 
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Men cyklandet ger ju även ohälsor! 
Allvarligt skadade uppdelat på trafikslag 2006 - 2014 

Exklusive fallolyckor. 



14 2017-10-25 

Hälsomässigt handlar det om att 

• Unga börjar cykla 

• Äldre fortsätter 

• Det fungerar bra för dem som är emellan 
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Hälsonytta för pengarna? 



16 2017-10-25 

Ta inte bilen 

till 

elljusspåret 
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Reflektioner och intryck 

• Det handlar om att använda en ganska stor summa pengar för att 

påverka andra att resa på ett bättre vis. Det är ett stort förtroende 

och vi vill använda resurserna rätt. 

• Det är svårt att påverka andra att ändra beteende. Denna konst är 

en fackkunskap i sig. Man kan ej heller få folk att göra det de inte 

vill. Det måste fungera för individen. 

• Det finns del-lösningar för att  påverka beteendet och för att hantera 

en annan efterfrågan.  

• Marknaden är intresserad! Privata aktörer tror sig kunna tjäna 

pengar på de ändrade resmönstren.  

• Klimat är inte allt. Det finns flera andra goda skäl till ett ändrat 

resmönster 

 


