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Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 21 juni 2005 
 
Undersökning av hypertoniförekomst vid exponering för tåg- och vägtrafikbuller i Lerum 

Bakgrund 
 
Höga bullernivåer från olika trafikslag i bostadsbebyggelse är det mest framträdande 
bullerproblemet i Sverige. 1993 beräknades nästan två miljoner människor utsättas för 
trafikbullernivåer över ekvivalentnivå (LAeq) 55 dB utomhus vid sin bostad (Hand-
lingsplan mot buller, SOU 1993:65). Riksdagen har satt riktvärdet för trafikbuller 
utomhus vid bostäder till LAeq 55 dB. 
 
Buller kan ge störning av sömn och vila, upphov till stress, svårigheter att höra vad 
andra säger och att lyssna till radio/TV. Man kan också få försämrad uppmärksamhet, 
koncentrationssvårigheter, försämrad inlärning samt hörselskada (Miljöhälsorapport 
2001). 
 
Flera studier tyder på att högt blodtryck (hypertoni) kan orsakas av buller. En meta-
analys gjordes av 43 epidemiologiska studier av sambandet mellan bullerexponering 
(arbets- och samhällsrelaterad) och hypertoni samt ischemisk hjärtsjukdom (van 
Kempen et al 2002). Arbetsrelaterat buller ansågs väl studerat och gav ett samband för 
hypertoni med relativ risk (RR) på 1,14 vid 5 dB ökning inom intervallet 50-116 dB, 
mätt som LAeq, 8h. Flygbuller är lite studerat, men en studie visade en ökad risk för 
hypertoni med RR 1,26 vid 5 dB ökning, uttryckt som LAeq, 7-19h. För vägtrafikbuller 
fanns några studier, och man fann där ökning av ischemisk hjärtsjukdom (RR=1,09), 
men inget samband för hypertoni (RR=0,95) uttryckt som LAeq, 6-22h. 
 
En enkätstudie av Rosenlund från omgivningen runt Arlanda flygplats, nära Stock-
holm (Rosenlund et al 2001) visade ökad hypertoniprevalens med prevalensoddsratio 
(OR) på 1,6 vid FBN (Flyg Buller Nivå) över 55 dBA och OR=1,8 vid exponering för 
maximala ljudnivåer över 72 dBA. Äldre personer hade högst risk liksom personer 
som inte hade nedsatt hörsel. 
 
Bluhm och medarbetare (2001) presenterade en enkätstudie om samband mellan väg-
trafikbuller och hypertoni hos befolkningen i Sollentuna. Det fanns en tendens till 
samband mellan vägtrafikbuller, över 55 dB (LAeq), och hypertoni, speciellt bland 
kvinnor och i yngre åldersgrupper. Vid boendetid mer än 10 år var sambandet statis-
tiskt signifikant. 
 
I en rapport om tågbuller och hälsa (Nordling 2002) fann man ingen ökad förekomst 
av högt blodtryck eller kärlkramp.  
 
En fall-kontrollstudie (Babisch et al 2005) visade att män med en boendetid på mer än 
10 år på den aktuella adressen hade en ökad risk för hjärtinfarkt (OR 1,8, 95 % kon-
fidensintervall 1,0-3,2) vid exponering dagtid för vägtrafikbuller överstigande 70 dBA 
(referenskategori: < 60 dBA). Kvinnor hade ingen ökad risk. 
 
Huvudhypotesen för att förklara hur buller påverkar risken för blodtrycksjukdom eller 
annan hjärt-kärlsjukdom är att buller framkallar stress genom fysiologiska och/eller 
psykologiska mekanismer. Van Kempen et al (2002) beskriver hur långvariga effekter 
av stress på t.ex. hormoner som ökar blodkärlens motstånd, kan orsaka hypertoni. 
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Mekanismerna, om det rör sig om ett orsakssamband, är dock till stor del okända och 
sannolikt komplexa. 
 
Avdelningen för miljömedicin, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionens 
Miljömedicinska Centrum (VMC) genomförde 2004 en omfattande studie av samband 
mellan bullernivåer vid bostad och störningar hos boende i Lerums kommun. Studien 
presenteras i rapporten ”Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, 
tåg och flyg i Lerums kommun” (Öhrström et al 2005). Sammanfattningsvis visas 
att effekter av buller från olika trafikslag är omfattande. Vid samtidiga höga buller-
nivåer (över LAeq, 24 h 55 dB) från både vägtrafik och tåg, är störningar från var och en 
av bullerkällorna mer omfattande än då endast en av bullerkällorna förekommer. Det 
syns påtagliga effekter av buller på aktiviteter, både av vägtrafikbuller och av tåg-
buller. Effekter utgjordes av att inte kunna ha sovrumsfönster eller andra fönster 
öppna, störd utomhusaktivitet i form av avkoppling, samtal samt användning av ute-
plats/balkong. De främsta störningarna inomhus var därutöver påverkan av vägtrafik 
på vila, avkoppling och sömn samt för tågbuller även påverkan på samtal. Det förelåg 
ett samband mellan bullernivå från vägtrafik och tåg och de boendes psykosociala 
välbefinnande. Förekomsten av olika symptom (trött, osällskaplig, irriterad/vresig, 
obehagskänslor i magen samt stress) ökade med ökad bullernivå. Resultaten ger där-
med ytterligare stöd för tidigare studier som visat att vägtrafikbuller kan leda till 
stressrelaterade symptom. 
 
I en delstudie inom huvudrapporten (Öhrström et al 2005) var syftet att undersöka 
eventuella samband mellan buller och förekomst av hypertoni. Denna rapport presen-
terar resultaten av delstudien. 
 
 
 
 
Material och metoder  
 
En utförlig beskrivning av Lerumsstudiens metoder vad avser bullerkartering, urval av 
försökspersoner samt postala enkäter framgår i huvudrapporten (Öhrström 2005), men 
sammanfattas här.  
 
 
 
 
Kartläggning av bullernivåer i Lerum och studiepopulation 
 
Bullerkartläggningen gjordes i Lerums kommun 2003 av Ingemansson Technology 
AB. Kartläggningen omfattar beräkning av buller från vägtrafik, tåg och flyg samt 
punktkällor vilka alstrar buller. LAeq- och LAmax-nivåer har beräknats för varje enskild 
bullerkälla samt för total exponering för samtliga trafikslag. Beräkningspunkterna 
ligger på 15 meters avstånd och redovisas i ljudutbredningskartor i 5 dBA-intervall. 
Beräkning av ljudnivå vid bostäder gjordes för 7000 fastigheter på dess mest expone-
rade sida, 2 meter över mark. Koppling till fastighetsregister gjordes, och eventuella 
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felkällor (fastighetens utformning, byggnadens storlek och läge) granskades med hjälp 
av kartor och på plats. 
 
Från kommunens befolkningsregister valdes alla personer i åldern 18-75 år som bott 
på adressen i minst 6 månader och som bodde i bostäder med bullernivåer från både 
tåg- och vägtrafik utanför bostaden på LAeq, 24h 45 dB eller högre. Dessa personer 
delades in i olika kategorier baserat på bullernivå utanför bostaden från vägtrafik 
respektive tåg (LAeq, 24h 45-50, 51-55, 56-60, 61-72 dB). Urvalet minskades genom att 
halvera antalet personer i de fyra exponeringskategorier (≤ 55 dB) där det fanns flest 
personer. I urvalet ingick därutöver 52 personer inom det kartlagda området, vilka var 
exponerade för flygbuller över LAmax 70 dB. Ett antal personer tillkom vars fastigheter 
ej kommit med i det ursprungliga urvalet och det slutliga urvalet blev 2905 personer. 
79 personer av de svarande fick utgå (pga. sjukdom, flytt etc.) och målgruppen upp-
gick därför till 2826 personer. Av dessa erhölls svar från 2011 personer (71 %). 
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Bullerkartläggning i undersökningsområdet i Lerum. 

nkät om bakgrundsfaktorer, störningar och sjukdomar inklusive 

en postala enkäten baserades på de enkäter som tidigare använts i olika större epi-
-

 

 

 
 
 
 
E
hypertoni 
 
D
demiologiska studier av bullerstörningar i Sverige (Öhrström 1995, 2004, Miljöhälso
rapport 2001). I enkäten ingick frågor om bostad och boendemiljö, buller från väg-
trafik, flygtrafik, tågtrafik, sömn och sovvanor samt hälsa och välbefinnande. Avse-
ende hypertoni löd frågorna: ”Har Du av läkare fått diagnosen högt blodtryck?”, ”Om
ja, vilket år?”, ”Använder Du någon medicin mot högt blodtryck?” samt ”Har/hade 
någon av dina föräldrar eller syskon högt blodtryck?” Frågor om längd, vikt, rökning
samt buller på arbetet ingick också. 
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Bullerexponering och bakgrundsfaktorer 

i redovisar i tabell 1 den bullernivå som de svarande i studiepopulationen var utsatta 

tabell 2 visas bakgrundsfaktorer för de svarande i populationen vid redovisning av 
t 

ka 

n 

abell 1. Bullerexponering hos de svarande i studiepopulationen, LAeq,24h  för väg-
l 

åg LAeq, 24h (dB) 45-50 51-55 56-60 61-72 Totalt väg 

 
V
för. Gruppen som exponerades för flygbuller LAmax 70 dB eller högre var liten, liksom 
en grupp med lågbullerexponerade (tågbuller LAeq, 24h 46-57 dB, resp. vägtrafikbuller 
över 45 dB). Dessa grupper utgjordes av 35 respektive 23 svarande, och de redovisas 
ej här.  
 
I 
bullernivå för kombinerat tåg- och vägtrafikbuller LAeq,24h. Det fanns ingen signifikan
gruppskillnad för ålder. För ägande av egen bostad (hus eller bostadsrätt) fanns en 
signifikant skillnad (lägre andel egen bostad vid ökat buller; p<0,001) mellan de oli
bullerkategorierna. I tabell 3 visas samma faktorer då vägtrafikbuller analyseras för 
sig. Samma förhållanden avseende ägande av egen bostad gällde vid analys av väg-
trafikbuller som ovan vid kombinerat tåg- och vägtrafikbuller. För medelålder sågs e
tendens till högre ålder med ökande bullerexponering vid analys av vägtrafikbuller 
separat, men denna var inte statistiskt signifikant.  
 
 
 
T
trafik resp. tåg samt LAeq, 24h, för  vägtrafik och tåg kombinerat. Tabellen visar anta
bullerexponerade individer från vägtrafik resp. tåg samt kombinerat. 
 

T

 45-50 455 192 88 27 762 

51-55 294 158 89 49 590 Väg (dB) 
LAeq, 24h 

 

56-60 134 126 108 66 434 

61-70 42 31 46 48 167 

 Totalt tåg 925 507 331 190 1953 

Väg och tåg kombinerat, LAeq, 24h (dB) 

 

 48-52 53-57 58-62 63-72 Totalt 
 452 726 530 245 1953 
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Tabell 2. Bakgrundsfaktorer i olika kategorier för kombinerad exponering för väg-
trafik/tågbuller. Rökare avser summan av dagligrökare och de som röker, men ej dag-
ligen. 
 

Kombinerat tåg/väg LAeq, 24h (dB) Totalt 48-52 53-57 58-62 63-72 

Antal deltagare 1953 452 726 530 245 

Medelålder 49 50 49 49 48 

Kön (%)      

    kvinna 53 55 54 52 49 

    man 47 45 46 48 51 

Eget bostadsägande (%) 84 86 89 83 72 

Bronkit/emfysem (%) 3 3 2 3 4,5 

Astma (%) 6 6 6 5 8 

Hereditet för hypertoni (%) 33 35 34 31 30 

Rökare (%) 18 15 16 19 26 

Ex-rökare (%) 31 32 31 32 28 

BMI 25 25 25 25 25 

Buller i arbetet (%) 35 38 32 36 37 

Utbildning <12år (%) 50 48 48 52 53 

Universitetsutbildning ≥ 3år (%) 24 27 27 21 21 
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Tabell 3. Bakgrundsfaktorer i olika exponeringskategorier för vägtrafikbuller. Rökare 
avser summan av dagligrökare och de som röker, men ej dagligen. 
 

Väg LAeq, 24h (dB) Totalt 45-50 51-55 56-60 61-70 

Antal deltagare 1953 762 590 434 167 

Medelålder 49 49 48 50 51 

Kön (%)      

    kvinna 53 55 51,5 52 52 

    man 47 45 48,5 48 48 

Eget bostadsägande (%) 84,5 82 89 91 62 

Bronkit/emfysem (%) 3 3 2 3 4 

Astma (%) 6 5 6 6,5 8 

Hereditet för hypertoni (%) 33 33 35 30 33 

Rökare (%) 18 17 15 23 22 

Ex-rökare (%) 31 31 31,5 32 28 

BMI 25 25 25 25 25 

Buller i arbetet (%) 35 35,5 36 36 31 

Utbildning <12 år (%) 50 48 46 54 56 

Universitetsutbildning ≥ 3 år (%) 24 25 27 22 19 
 
 
 
Statistiska metoder 
 
Prevalens för hypertoni och medicinering mot hypertoni i olika bullerkategorier har 
jämförts med Mantel-Hanzel χ2-test för trend. Relativ risk för hypertoni och medicine-
ring har skattats som prevalenskvot och prevalensoddskvot med konfidensintervall 
och lägsta bullerkategorin som referensgrupp. Vid multivariata analyser där hänsyn 
tagits även till ålder, hereditet för hypertoni m.m. har oddskvot använts som riskmått 
och beräkningarna gjorts med logistisk regression. 
 
 
 
 
Resultat 
 
I figur 1 och 2 redovisas resultaten från enkäten för självrapporterad hypertoni och 
hypertonimedicinering i olika bullerkategorier. Det enda signifikanta utfallet är en 
trend till ökad andel hypertonimedicinering vid ökande vägtrafikbuller i de fyra olika 
bullerkategorierna (p=0,04). Tendens till ökad prevalens av hypertoni var inte statis-
tiskt signifikant (p=0,10). 
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Figur 1. Prevalens självrapporterad hypertoni i olika vägtrafik- och tågbullerkatego-
rier samt för kombinerat vägtrafik- och tågbuller, samtliga redovisade i LAeq, 24h. 
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Figur 2. Prevalens självrapporterad hypertonimedicinering i olika vägtrafik- och tåg-
bullerkategorier samt för kombinerat vägtrafik- och tågbuller, samtliga redovisade i 
LAeq, 24h. 
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För de personer som bott i bostaden i mer än 10 år fanns ett statistiskt signifikant 
samband mellan hypertonimedicinering och vägtrafikbuller (p=0,02). För tågbuller 
eller kombinerat vägtrafik- och tågbuller sågs inga motsvarande trender. 
 
Vid separat redovisning avseende kvinnor och män sågs en tendens till ökad hyper-
tonimedicinering (p=0,06) med ökande vägtrafikbuller endast hos män (se figur 3 och 
tabell 4). Vid en sammanslagning av bullerkategorierna till LAeq, 24h ≤  55 dB respek-
tive > 55 dB fanns en statistiskt signifikant skillnad i förekomst av hypertonimedici-
nering (prevalenskvot 1,45 med 95 % konfidensintervall 1,02-2,05) hos män. Vid 
beräkning av oddskvoter i stället för prevalenskvoter ses liknande resultat. 
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Figur 3. Prevalens självrapporterad hypertoni samt hypertonimedicinering hos män. 
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Tabell 4. Prevalens och prevalenskvoter av självrapporterad hypertoni samt hyper-
tonimedicinering hos män i olika kategorier vägtrafikbuller. 
 

Bullernivå från vägtrafik LAeq, 24h 
 45-50 dB 51-55 dB 56-60 dB 61-70 dB Totalt 

Hypertoni (%)  14,2 14,7 16,3 21,3 15,4 

Prevalenskvot  
(95 % KI)  

1,0 
 

1,03 
(0,71-1,51) 

1,15 
(0,77-1,71) 

1,50 
(0,91-2,45) 

 

Medicinering (%)  10,8 10,9 15,3 16,5 12,3 

Prevalenskvot  
(95 % KI)  

1,0 
 

1,01 
(0,64-1,59) 

1,42 
(0,92-2,21) 

1,53 
(0,85-2,74) 

 

 
 
 
 
Samband mellan hypertoni, bakgrundsfaktorer och vägtrafikbuller, 
multivariata analyser 
 
Vi finner som väntat ett statistiskt signifikant samband mellan å ena sidan hypertoni 
och å andra sidan ålder, kön, BMI samt hereditet för hypertoni. Däremot sågs ingen 
signifikant inverkan av pågående rökning, bostadstyp, utbildning eller buller i arbetet. 
 
Då ålder, kön, hereditet, BMI, utbildning (mer/mindre än 12 års skolgång) samt buller 
i arbetet (endast hos män) togs med i beräkningen sågs hos män en signifikant ökad 
oddskvot för hypertoni i den högsta vägtrafikbullerkategorin (tabell 5).  
 
För män som fått hypertoni mer än 10 år efter inflyttning till den aktuella bostaden 
sågs förhöjda oddskvoter för den högsta bullerkategorin avseende hypertoni och för 
de två högsta avseende hypertonimedicinering, se tabell 5. För kvinnor fanns inget 
samband med vägtrafikbuller. 
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Tabell 5. Oddskvoter för hypertoni och hypertonimedicinering hos män med 95 % 
konfidensintervall (95 % CI) vid logistisk regression. I modellen inkluderades ålder, 
BMI, hereditet för hypertoni, rökning, utbildning (mer/mindre än 12 år) samt buller i 
arbetet. 
 

Vägtrafikbuller -
kategori  

  N Hypertoni 
OR (95 % CI) 

Medicinering 
OR (95 % CI) 

Ojusterade oddskvoter (män) 

45-50 dB  
51-55 dB  
56-60 dB  
61-70 dB  

345 
286 
209 
  80 

1,0 
1,0 (0,67 – 1,62) 
1,2 (0,73 – 1,89) 
1,6 (0,89 – 3,02) 

1,0 
1,0 (0,61 – 1,68) 
1,5 (0,90 – 2,49) 
1,6 (0,82 – 3,24) 

Justerade oddskvoter (män) 

45-50 dB  
51-55 dB  
56-60 dB  
61-70 dB  

319 
260 
186 
  78 

1,0 
1,1 (0,6 – 1,9) 
1,1 (0,6 – 2,0) 
2,2 (1,01 – 4,8) 

1,0 
1,0 (0,5 – 1,8) 
1,4 (0,7 – 2,7) 
2,1 (0,9 – 4,8) 

Justerade oddskvoter hos män som bott > 10 år i bostaden 

45-50 dB 
51-55 dB 
56-60 dB 
61-70 dB 

161 
123 
  73 
  25 

1,0 
1,1 (0,5 – 2,3) 
1,7 (0,8 – 3,9) 
4,0 (1,3 – 13) 

1,0 
1,6 (0,7 – 3,6) 
2,7 (1,1 – 6,6) 
5,3 (1,5 – 19) 

Justerade oddskvoter för hypertoni efter > 10 år i aktuell bostad (män) 

45-50 dB  
51-55 dB  
56-60 dB  
61-70 dB  

161 
123 
  73 
  25 

1,0 
1,5 (0,6 – 3,7) 
2,7 (0,99 – 7,4) 
10,8 (3,0 – 39) 

1,0 
1,9 (0,6 – 5,4) 
3,2 (1,02 – 10,3) 
13,2 (3,2 – 55) 
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Diskussion 
 
Sammanfattningsvis finner vi för män som fått hypertoni då de bott i bostaden mer än 
10 år, starkt förhöjda oddskvoter för hypertoni och hypertonimedicinering vid väg-
trafikbuller över 60 dB, när hänsyn tas till ålder, kön, ärftlighet, BMI samt buller i 
arbetet. För tågbullerexponerade sågs inget samband. Inte heller för kvinnor fanns 
någon påvisbar inverkan av vägtrafik- eller tågbuller vid multivariat analys. 
 
Specifikt för vår undersökning är att vi kunnat titta på kombinationen av två buller-
källor. Vi har studerat effekterna vid samtidigt vägtrafik- och tågbuller i omgivningen. 
Detta har analyserats som kombinerat buller respektive separat vägtrafik- eller tåg-
buller. Gruppen exponerad för flygbuller var för liten för att inverkan på hypertoni 
kunde undersökas.  
 
En styrka i studien är en omfattande bullerkartläggning för varje bostad. Vår studie-
population var slumpvis utvald, och vi hade god deltagandefrekvens (71 %). Andra 
faktorer som kan ha inverkan på blodtrycket, såsom hereditet, BMI samt rökning togs 
hänsyn till. Som mått på social tillhörighet användes utbildningsnivå. Vi har också 
frågat efter bostadstyp: eget ägande eller ej. Vi har tagit hänsyn till självrapporterade 
höga bullernivåer på arbetet då detta visats ha inverkan på blodtrycket (van Kempen 
et al 2002). Vi har från uppgifter i enkäten också kunnat ta hänsyn till tidpunkten för 
insjuknande i hypertoni i relation till boendetid på den aktuella adressen. Så vitt vi 
känner till har detta inte gjorts i tidigare studier. Detta ger också möjlighet att beräkna 
incidensen (antalet nyinsjuknade i hypertoni per år med hänsyn till antal personer och 
ålder), något som dock inte gjorts i denna rapport. 
 
Det fanns fler äldre personer boende nära trafikleden genom Lerum. Det kan finnas en 
selektionsbias (skevhet i urvalet) om bullerkänsliga personer har flyttat från bostäder 
med hög bullernivå ifall dessa skulle insjukna i hypertoni lättare vid exponering för 
buller. I så fall har vi underskattat den sanna risken för hypertoni på grund av buller. 
 
En brist är att hypertonidiagnosen endast är självrapporterad. En validering av enkät-
svar för självrapporterad hypertoni publicerades från The National Health and Nutri-
tion Examination Survey i USA (Vargas et al 1997). Man redovisade sensitivitet 
(andel av de sant sjuka som fångades med enkät) 71 %, specificitet (andel sant friska 
som förnekade hypertoni i enkät) 90 %, positivt prediktivt värde (andel av enkätsvar 
med hypertoni som faktiskt hade det) 72 %, och negativt prediktivt värde (andel av 
enkätsvar utan hypertoni som faktiskt var friska) 89 %. En trubbig diagnostik borde 
dock försvaga ett observerat samband mellan buller och hypertoni. 
 
En faktor som talar för att vägtrafikbuller ökar risken för blodtryckssjukdom är att vi, 
liksom Bluhm et al (2001) fann en ökad risk hos dem som bott länge i aktuell bostad. 
Vidare stöds misstanken om ett orsakssamband av liknande fynd när det gäller buller i 
arbetet, samt studier av hypertoni och flygbuller (van Kempen et al 2002). Babisch et 
al (2005) såg ökad risk för hjärtinfarkt hos män som bott länge i bostaden. 
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Vi finner en ökad risk för hypertoni hos män, medan ovan nämnda studie av Bluhm 
ser en ökad risk hos kvinnor. Det är svårt att se någon logisk förklaring till könsskill-
naderna. 
 
En uppskattning visar att ett 15-tal extra fall av hypertoni kan finnas i Lerum pga. 
buller överstigande 55dBA. 
 
Sammanfattningsvis styrker studien det i vissa undersökningar tidigare iakttagna sam-
bandet mellan hypertoni och vägtrafikbuller. Sambandet är i vår studie starkast hos 
män som fått hypertoni efter att ha bott i bostaden mer än 10 år, och som exponeras 
för vägtrafikbuller över 60 dB.  
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