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PM INFÖR DEN TRANSPORTPOLITISKA PROPOSITIONEN 2005 
 
 
Till Näringsdepartementet 
Malin Cederfeldt-Östberg 
Politisk sakkunnig i transportpolitik 
 
 
Regeringen har i samband med den transportpolitiska propositionen ett utmärkt tillfälle att 
planera för ett trafiksystem som är långsiktigt hälsosamt för både människor och natur. 
 
Läkare för Miljön hemställer att inriktningen i den transportpolitiska propositionen 2005 blir 
ökade satsningar på kollektivtrafik och minskade satsningar på vägtrafik. För detta talar dels 
de direkta negativa hälsoeffekter som biltrafiken har, dels de långsiktiga indirekta negativa 
hälsoeffekterna som orsakas av bilismens skador på miljön. Vi anser också att nya innovativa 
lösningar måste tas till vara för att bygga ett hållbart trafiksystem.   
 
 
INLEDNING  
 
Utifrån vårt yrkesperspektiv vill vi visa på trafikens påverkan på folkhälsan. De negativa 
effekterna sker dels genom direkta hälsoeffekter, dels genom indirekta hälsoeffekter som 
orsakas av de miljöskador som trafiken orsakar. Sett i ett längre perspektiv är det uppenbart 
att dagens trafiksystem kommer att åstadkomma ännu större indirekta skador.  
 
De direkta hälsoeffekterna av bilismen är ganska väl kartlagda. Kostnaderna enbart för 
trafikolycksfallen uppgår till cirka 20 miljarder årligen. Därtill kostar fysisk inaktivitet, till 
stor del beroende på bilismens dominerande ställning som transportmedel, 15 miljarder 
kronor. Andra kostnader tillkommer för luftvägssjukdomar och psykisk ohälsa. 
 
Indirekta hälsoeffekter av bilismen orsakas av miljöstörningar. Sådana miljöstörningar är t.ex. 
följderna av klimatförändringar i form av översvämningar, stormar, värmeböljor, förändrat 
skogs- och jordbruk och turism. Skador på växtlighet på grund av marknära ozon är ett annat 
exempel. Kostnaderna för hälsoeffekterna av miljöstörningar är betydligt mer 
svåröverskådliga men troligen många gånger större än kostnaderna för de direkta 
hälsoeffekterna.  
 
Trafikpolitiska beslut som innebär sänkta hälsorelaterade kostnader ger således finansiellt 
stöd för att bland annat öka samhällets stöd för kollektiv-, gång- och cykeltrafik.  
 
Slöseri med olja leder snabbare till högre priser och oljebrist, vilket i sin tur leder till högre 
kostnad för sjukvård och negativa hälsoeffekter på grund av arbetsmarknadsproblem. 
 
Att enbart titta på stigande oljepriser och kommande oljebrist leder till ett ensidigt fokus på 
alternativa bränslen. Detta är dock inte en tillräckligt hållbar lösning. Faktorer som 
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trafikolycksfall och fysisk inaktivitet påverkas inte alls. Det är också svårt att utan negativ 
miljöpåverkan framställa de stora mängder alternativ energi som behövs för att upprätthålla 
dagens trafikvolym.  
 
Läkare för Miljön förordar att man i planeringen av det framtida trafiksystemet använder den 
s.k. back-casting-modellen: Hur skulle ett mycket resurssnålt, rent och hälsofrämjande 
trafiksystem kunna se ut om 20-50 år? Hur kan vägen dit se ut? 
 
Med ett sådant perspektiv kan man sätta upp kriterier för ett uthålligt trafiksystem:  

- Mycket last per enhet drivmedelsenergi 
- Mycket last per kg råvara/byggmaterial 
- Mycket last per ytenhet (väg, bana etc) 
- Oberoende av fossila bränslen 
- Små mängder avgaser och andra föroreningar 
- Stimulera människor till fysisk aktivitet (gång, cykling) 
- Låg bullernivå 
- Säkert 

 
Förutom gång- och cykeltrafik så uppfyller trafikmedel som järnvägar, minimiljöbussar, 
spårvagnar, balkbanor, kabelbanor, spårtaxi och färjor kriterierna mycket bättre än biltrafik. 
 
 
BAKGRUND 
 
Bilismen bidrar till fysisk inaktivitet 
 
Vårt västerländska samhälle är numer så organiserat att alltfler människor rör sig alltför lite av 
egen muskelkraft. Andelen överviktiga i Sverige blir allt högre. I början av 1980-talet var  
32 % av männen i vuxen ålder samt 22 % av kvinnor överviktiga (BMI 25 – 30). Vid slutet av 
1990 talet var motsvarande siffror för män 41 % och kvinnor 28 %. Dessutom var 8 % av 
både män och kvinnor feta, d.v.s. hade ett BMI över 30 (1). 
 
Övervikt och fetma medför ökad risk för olika sjukdomar och förtida död. Överviktiga män 
under 55 års ålder har tre gångers risk att insjukna i typ 2 diabetes. Överviktiga har ökad risk 
för högt blodtryck, höga kolesterolvärden, kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke samt vissa 
cancersjukdomar, t.ex. i bröst, livmoder och tjocktarm. 
 
Kostnaden för sjukvård av sjukdomar som orsakats av övervikt och fetma har av Institutet för 
Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) beräknats uppgå till 2 miljarder kr årligen i Sverige (1). 
Folkhälsoinstitutet har i en färsk rapport från september 2005 beräknat produktionsbortfallet 
för fetmarelaterade sjukdomar uppgå till 12 miljarder kr i form av sjukskrivningar, förtids-
pensionering och för tidig död (2). Totalt skulle alltså övervikt/fetma kosta cirka 14 miljarder 
kr årligen. 
 
Regelbunden fysisk aktivitet har många hälsoeffekter (3): 50 % minskad risk att utveckla 
hjärt-kärl-sjukdom, 50 % minskad risk att utveckla diabetes typ 2, 50 % minskad risk att 
utveckla fetma, 30 % minskad risk att utveckla högt blodtryck. Dessutom minskas symtomen 
vid depression och ångest. Fysisk aktivitet hos äldre minskar fallrisken och ökar möjligheten 
till ett aktivt oberoende liv. 
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Det finns även undersökningar över arbetspendlingens inverkan på dödlighet och sjuklighet. 
Som förväntat har personer som går eller cyklar till arbetet betydligt lägre risker för 
överviktsrelaterade sjukdomar, cirka 40 % lägre risk om man rör sig av egen muskelkraft en 
halvtimma totalt per dag (4, 5, 6). 
 
 
Olycksfall i trafiken  
 
Kollektiva färdmedel är betydligt trafiksäkrare än bil. Riskerna vid förflyttning till och från 
hållplatserna minskar förvisso skillnaderna, men med detta inräknat är skaderisken 8 gånger 
större för bilister än kollektivresenärer (SLTF 2005). 
 
Enligt en svensk utredning från 1997 (7) kostar trafikolyckor samhället kring 15 miljarder kr 
eller omkring en procent av BNP, vilket skulle motsvara drygt 20 miljarder i år. Kostnaderna 
utgörs av produktionsbortfall, knappt 6 miljarder kr, sjukvårdskostnader 2,1 miljarder kr, 
administration för försäkringsbolag och polis 1,4 miljarder kr samt egendomsskador knappt  
6 miljarder kronor.  
 
Trafikolycksfall, även sådana som leder till minimala eller inga skador, kan ge bestående 
psykiska skador i form av PTSS (posttraumatiskt stressyndrom) (8). I studier har det visats att 
14 % av dem som överlevt led av PTSS, 25 % hade psykiatriska problem ett år efter olyckan 
och en tredjedel kliniskt signifikanta symtom efter 18 månader. Av barn som varit 
involverade i trafikolyckor led ett av tre av PTSS. Barnets upplevelse av händelsen som 
livshotande var mer avgörande än de verkliga skadorna. PTSS kan leda till långvarig ohälsa 
och arbetsoförmåga pga. mardrömmar, sömnstörningar, uppdykande minnesbilder, försämrad 
koncentration, inlärningssvårigheter. Dessutom leder det ofta till beteenden som att undvika 
vissa situationer, isolera sig socialt mm. 
 
 
Negativa hälsoeffekter av utsläpp 
 
Bilar har generellt blivit renare och släpper ut mindre av svaveldioxid och bly än tidigare (3). 
Men halterna av kvävedioxid och ozon har inte minskat. Antalet bilar har ökat, vilket i 
städerna har lett till väsentligt höjda halter av partiklar från avgaser och däck. Många studier 
har visat att avgaser och partiklar påverka hälsan negativt (9, 10, 11). Korttidseffekter är ökad 
dödlighet, ökad sjuklighet och sjukhusinläggningar för hjärt- och lungsjukdomar, tätare 
symtom och ökad medicinering hos astmatiker och minskad lungfunktion. 
 
En känd studie är den s.k. tunnelstudien från Stockholm (12). Försökspersoner med allergisk 
astma vistades en halvtimme under rusningstid i en parkerad bil i en vägtunnel och vid ett 
annat tillfälle i ett rent område. Senare samma dag utsattes de för pollenallergen. De dagar de 
varit i tunneln fick de betydligt kraftigare astmaanfall än de dagar de varit i det rena området. 
 
Utförliga beräkningar av kostnaderna för vägtrafiksrelaterade luftföroreningar har gjorts inom 
ett WHO-samarbete (3, 13). Kostnaderna i ett land som Schweiz beräknas till 22 miljarder 
kronor.  
 
Ozon är ett ämne som vi vanligen förknippar med skydd mot solens farliga strålar. Men 
marknära ozon från bilarnas avgaser har helt andra effekter (14). I tättbebyggda områden 
bidrar ozon till luftvägsbesvär. Marknära ozon utanför städerna har en tillväxthämmande 
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effekt på grödor, skog och annan växtlighet. Halterna av marknära ozon är speciellt höga 
kring trafiklederna, och de ökar också vid solbestrålning och värme. En följd av 
växthuseffekten kan bli att det marknära ozonet ökar ytterligare. 
 
 
Hälsoeffekter av buller 
 
Dagens trafiksystem orsakar störande buller. Folkhälsoenkäter har visat att detta är ett stort 
hälsoproblem. Buller påverkar hälsan både fysiskt, psykiskt och socialt (3). Buller bidrar till 
uppkomsten av tinnitus och hörselnedsättning, det försvårar kommunikation mellan 
människor, det stör vila och sömn. Sekundära effekter är förhöjda nivåer av stresshormoner, 
förhöjt blodtryck, ökad och oregelbunden hjärtfrekvens, vilket i sin tur ökar risken för hjärt-
kärlsjukdomar. 
 
Sömnstörningar kan uppträda även under 45 dB vid låga ljudfrekvenser men undviks vanligen 
vid ljudstyrkor under 30 dB.  
 
 
Effekter på psykisk hälsa 
 
Den psykiska hälsan och det allmänna välmåendet påverkas negativt av dagens trafiksystem 
(3). Effekterna av olycksfall och bullerstörningar beskrivs ovan. 
 
Regelbunden exponering för köer försämrar hälsa, psykologisk anpassning, arbetsförmåga 
och allmän tillfredsställelse (8). Aggressiva beteenden på vägarna tycks öka. 
 
Bilismen leder paradoxalt nog till att människor isoleras från varandra. Så t.ex. drar sig 
människor som bor vid starkt trafikerade vägar undan från gatulivet och har mindre kontakt 
med grannarna (3). Vid lågtrafikerade gator är det lättare att utveckla sociala nätverk.  
 
Hög trafik i bostadsområden har hämmande effekter på barns fysiska och sociala utveckling. 
Barn skjutsas till aktiviteter eller följs av sina föräldrar i stället för att röra sig fritt. De förblir 
beroende av vuxna och blir också mindre fysiskt aktiva. 
 
 
Hälsoeffekter av växthuseffekten  
 
Förbränning av olja leder till utsläpp av växthusgaser. De medicinska följderna av 
växthuseffekten är omfattande (15). De kan beskrivas som följer: 
- Stormar kan öka i intensitet och, som i New Orleans, driva människor från hus och hem och 
öka risken för infektions- och tarmsjukdomar.  
- Havsnivån höjs pga. avsmältning av polarisar, viket innebär att låglänta kustområden och 
våra öar kan drabbas av översvämningar, erosion och havsvatten i grundvattnet.   
- Värmeböljor blir vanligare sommartid som i Frankrike år 2003 då c:a 25.000 personer dog 
som följd av värmen. Torkan i t.ex. medelhavsområdet ökar med försämrad växtlighet och 
vattentillgång som följd. 
- Förändrade klimatzoner kräver omfattande omställningar av jord- och skogsbruk liksom 
turism. Detta medför arbetsmarknadsmässiga och sociala implikationer vilket i sin tur bidrar 
till psykisk ohälsa. 
- Insektsburna sjukdomar sprider sig norrut med mildare klimat. Ett exempel från Sverige är 
fästingen som spritt sig längs norrlandskusten och älvdalarna. Med denna har följt ökad 
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förekomst av borrelia och TBE (fästingburen hjärninflammation). Det är möjligt att malaria 
återkommer till Sverige (16).   
 
 
Hälsoeffekter av oljebrist 
 
Den rikliga och billiga energi som vi under 50-100 år haft tillgång till har haft en avgörande 
betydelse för välfärdsutvecklingen i västvärlden. Oljan är en begränsad resurs och mycket 
talar för att oljeproduktionen snart har nått sin topp (peak oil). Detta kommer att leda till 
stigande oljepriser och slutligen också till brist på olja. 
 
Oljan är en värdefull råvara till ett otal produkter. Hit hör bland annat plaster och kemikalier 
som läkemedel, konstgödsel och bekämpningsmedel. När oljepriset stiger kommer även priset 
på dessa produkter att stiga. Livsmedelspriser och tillgången till livsmedel kommer att 
påverkas. Kostnaderna för sjukvården stiger vilket medför hårdare prioriteringar än idag. 
Omställningskostnaderna för industri och arbetsmarknad kan bli oöverskådliga och ge svåra 
sociala och psykiska komplikationer. 
 
Det är därför viktigt att hushålla med denna värdefulla resurs.  
 
 
ÖKAD OFFENTLIG FINANSIERING AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG TRAFIK. 
 
Vi föreslår att den transportpolitiska propositionen ska innehålla verksamma stimuli som styr 
och underlättar människors beteende så att de rör sig dagligen, gärna till och från arbetet per 
cykel eller till fots. Det kan ske genom investeringsbidrag till säkra gång- eller cykelvägar 
eller till snabba och effektiva kollektivtrafiklösningar med turtät men inte nödvändigtvis 
geografiskt tät linjedragning, så att resenärer erbjuds en lagom lång promenad till och från 
arbetet. Tåg och spårvagnar erbjuder vanligen högre reshastighet än buss, och kan därigenom 
kompensera gångtrafikens låga hastighet. 
 
Ökad användning av kollektiva färdmedel och minskad bilism kommer att innebära 
kostnadssänkningar för sjukvård och andra utgifter för trafikorsakad sjuklighet och olyckor.  
 
Genom att i transportpolitiska propositionen fatta ett principbeslut om långsiktigt ekonomiskt 
samhällsstöd till kollektivtrafiken kan denna ges betydligt större roll än i dag. 1985 fick SJ 1,4 
miljarder kr för stöd till olönsam järnvägstrafik samt 250 miljoner kr för lokal och regional 
järnvägstrafik. Det utgjorde 1,9 promille av det årets BNP. År 2005 får Rikstrafiken ca 400 
miljoner kr för köp av olönsam interregional tågtrafik. Det beloppet utgör 0,18 promille av 
årets BNP. Således ges järnvägstrafik numera via statsbudgeten enbart en tiondel av andelen 
för tjugo år sedan. 
 
Länstrafikbolagens offentliga stöd var 7,6 miljarder kronor år 2001. Det motsvarar halva det 
belopp uttryckt som andel av BNP som trafikhuvudmännen fick i form av offentligt 
ägartillskott år 1986 (SLTF 2005). 
 
Föreningen Läkare för Miljön anser att kollektiva färdmedel bör ges betydligt större drifts- 
och investeringsstöd än i dag. Rätt utformat kommer det delvis att kunna betalas genom lägre 
sjukvårdskostnader. Därtill erhålls andra fördelar för miljö, arbetsmarknad mm. Vi föreslår att 
driftsstödens belopp definieras som andel av BNP för att ge en stabilitet åt kollektivtrafiken. 
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Det skulle bland annat kunna medföra kraftiga biljettrabatter och ökad turtäthet, som skulle 
medföra att fler använder kollektiva färdmedel.  
 
Det finns många goda exempel på nytänkande och innovativa förslag som kabelbanor, 
balkbanor, spårtaxi, förarlösa minibussar och dual-mode (17). Det finns system som har 
många av bilens fördelar utan att ha dess nackdelar. Propositionen bör innehålla jämförelser  
mellan kostnader för tunnlar-motorleder och t.ex. balkbanor, räknat per transporterat kilo. 
Likaså bör den innehålla stimulansmedel för att få igång provande av nya system. 
 
Statens medverkan är nödvändig när det gäller utbyggnad av nya infrastruktursystem. Den 
kommande oljebristen kan medföra stora svårigheter i framtiden att göra stora investeringar. 
För att inte samhället då ska drabbas alltför hårt är det viktigt att redan idag, när oljan 
fortfarande är tillgänglig och förhållandevis billig, avsätta resurser för nya hållbara 
trafiksystem. 
 
En sådan satsning idag skulle ge vår industri ett kraftigt försprång, bidra till en ekonomisk 
tillväxt som faktiskt är hållbar och dessutom erbjuda våra barn arbetstillfällen.  
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