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Förord 

Syftet med hälsorelaterad miljöövervakning är att långsiktigt övervaka fak-
torer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa. Den häl-
sorelaterade miljöövervakningen ska även ge underlag för uppföljning av de 
miljökvalitetsmål som regering och riksdag beslutat om. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gett Västra Götalandsregionens 
Miljömedicinska Centrum (VMC) i uppdrag att föreslå ett program för den 
hälsorelaterade miljöövervakningen. I första hand diskuteras miljöövervak-
ning där det finns ett klart samband mellan miljöfaktorer och hälsoeffekter 
och där åtgärder i miljön förväntas påverka människors hälsa. Speciellt fo-
kus har lagts vid miljöfaktorer som har allvarliga hälsoeffekter t.ex. dödlig-
het eller cancer, som kvantitativt har stor betydelse eller är av speciellt 
intresse för Västra Götaland. 

I rapporten föreslås lämpliga miljöövervakningsprojekt kopplat till miljö-
målen, lämpliga hälsoindikatorer, med uppskattning av kostnader och för-
slag på samarbetspartners. 

Gudrun Törnström 
Programområdesansvarig 
Hälsorelaterad miljöövervakning 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Sammanfattning

Den hälsorelaterade miljöövervakningen är ett viktigt verktyg för att övervaka männi-
skors hälsa relaterat till tillståndet i miljön och för uppföljning av de av riksdagen 
beslutade miljömålen. Hälsofrågorna har tydligast koppling till miljömålen Frisk luft, 
Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö.
Dessa miljömål finns också i målområdet Sunda och säkra miljöer och produkter i folk-
hälsoarbetet. På regional nivå har Länsstyrelsen det övergripande ansvaret för att sam-
ordna miljöövervakningen i länet och att utarbeta och driva regionala program. Västra 
Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum har på uppdrag av Länsstyrelsen före-
slagit ett program för den regionala hälsorelaterade miljöövervakningen.  

Den viktigaste miljöfaktorn i regionen är trafiken som generar luftföroreningar och 
buller som berör många människor fr.a. i Göteborg och andra större tätorter. Luft-
föroreningar har allvarliga hälsoeffekter med påverkan på dödlighet och sjuklighet i 
hjärta/kärl och luftvägar i samband med kortsiktiga förändringar i haltnivåer, men även 
på längre sikt. Särskilt känsliga grupper är barn och äldre med kroniska sjukdomar. 
Viktiga programförslag rör undersökning av dödlighet relaterat till partikelhalter och 
luftföroreningars inverkan på sjuklighet i luftvägssjukdomar hos små barn. Buller är den 
miljöfaktor som berör flest människor och särskilt oroande är den stadigt ökande 
trafikmängden i och runt Göteborg med flera genomkorsande trafikleder. I ett av 
programförslagen föreslås en uppföljning av det s.k. Lerumprojektet om cirka 5 år, 
vilken ger en unik möjlighet att följa upp utvecklingen av bullersituationen i regionen 
och i ett annat viktigt förslag föreslås en kartläggning av andelen störda av trafikbuller.

Radon och UV-strålning är två andra viktiga miljöfaktorer i regionen som kan orsaka 
lung- respektive hudcancer. Det förebyggande arbetet med radonsanering av bostäder 
går tyvärr långsamt och särskilt oroande är också den fortsatta ökningen av 
insjuknandefrekvensen i hudcancer. Viktiga programförslag är en fortsatt kartläggning 
av radonhalten i regionens kommuner, respektive insjuknandefrekvensen i hudcancer 
för att följa utvecklingen i regionen och som underlag för förebyggande åtgärder.  

Kadmiumbelastning är ett betydande problem speciellt för medelålders kvinnor där en 
hög andel ligger över de nivåer där påverkan på njurfunktionen kan befaras. Halterna av 
metylkvicksilver och persistenta organiska miljöföroreningar i bröstmjölk visar en fort-
satt sjunkande tendens, men ligger fortfarande i nivåer där effekter på foster inte kan 
uteslutas vilket motiverar kostråd för gravida och ammande kvinnor. Det bedöms som 
angeläget med fortsatta mätningar för att följa trender, men sannolikt är den kartlägg-
ning som pågår inom ramen för den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen till-
fyllest. 

Cancerframkallande ämnen i luft bedöms orsaka ett fåtal fall av cancer, men frågeställ-
ningen om inomhus- eller utomhusmiljön spelar störst roll för den personliga expone-
ringen tas upp i ett föreslaget projekt som en komplettering till den nationella övervak-
ningen. Föroreningar i grundvatten bedöms inte orsaka några betydande hälsoeffekter i 
regionen. Beträffande radon i dricksvatten bedöms den huvudsakliga exponeringen be-
tingas av avgång av radongas till inomhusluften. Exponeringen för uran och dess even-
tuella effekter på njurfunktionen har kartlagts i begränsad omfattning och i ett utveck-
lingsprojekt föreslås en undersökning av uran i dricksvatten och njurmarkörer hos en 
befolkningsgrupp med höga uranhalter i dricksvatten. 
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Inledning

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län har gett Västra Götalandsregionens Miljö-
medicinska Centrum (VMC) i uppdrag att föreslå ett program för den hälsorelaterade 
miljöövervakningen i Västra Götaland. Ett underlag finns i Länsstyrelsens rapport 
2004:2 ”Program för miljöövervakning i Västra Götaland 2002-2006”. I uppdraget ingår 
prioritering av lämpliga övervakningsprojekt, inklusive kostnader och förslag på sam-
arbetspartners och relevanta indikatorer. Då uppdraget är begränsat till programområdet 
”hälsorelaterad miljöövervakning” diskuteras i första hand miljöövervakning där det 
finns ett klart samband mellan miljöfaktorer och hälsoeffekter och där åtgärder i miljön 
förväntas påverka människors hälsa. Speciellt fokus har lagts vid miljöfaktorer som har 
allvarliga hälsoeffekter t.ex. dödlighet eller cancer, som kvantitativt har stor betydelse 
eller är av speciellt intresse för Västra Götalandsregionen. Begreppet hälsa har inom 
miljömålsarbetet en bredare betydelse och innefattar även hälsofrämjande åtgärder 
(Socialstyrelsen 2003), men i denna rapport har en avgränsning gjorts till hälsorisker 
orsakade av biologiska, kemiska eller fysikaliska faktorer i miljön. 

I denna rapport redogörs för befolkningens exponering för relevanta miljöfaktorer i riket 
som helhet samt specifikt för Västra Götalandsregionen. Olika miljöfaktorers effekter 
på människors hälsa, speciellt påverkan hos särskilt känsliga grupper diskuteras och i de 
fall där det är möjligt görs en kvantitativ uppskattning av hur olika miljöfaktorer på-
verkar hälsan hos befolkningen i Västra Götaland. Erfarenheter från pågående miljö-
övervakningsprojekt nationellt och regionalt diskuteras och värderas, liksom lämpliga 
hälsoindikatorer för att följa utvecklingen. I rapporten föreslås slutligen lämpliga miljö-
övervakningsprojekt kopplat till miljömålen med uppskattning av kostnader och förslag 
på samarbetspartners. 

Rapporten har utarbetats i samarbete med: 

Gerd Sällsten, docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker (luftföroreningar, metaller)
Pär Ängerheim, miljöutredare (radon) 
Evy Öhrström, docent (buller) 
Lars Barregård, professor, överläkare (samtliga avsnitt) 

Göteborg den 11 februari 2005 

Gunilla Wastensson, specialistläkare 
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Bakgrund

Hälsorelaterad miljöövervakning 

Syftet med den hälsorelaterade miljöövervakningen är enligt Naturvårdsverket att: 

• ha ett antal mått som följer i vad mån människor exponeras för miljöföroreningar  

• mäta halter av miljöföroreningar i kroppen 

• följa miljörelaterade besvär och effekter. 

Miljömålen 

Riksdagen fastställde 1999 de 15 miljökvalitetsmålen som beskriver det önskade till-
ståndet i miljön i framtiden (Prop. 1997/98:145). Målsättningen är att målen som är all-
mänt hållna skall nås inom en generation. Riksdagen har också fastställt mer precisa 
delmål som är knutna till miljökvalitetsmålen och som skall nås redan 2005 eller 2010 
(Prop. 2000/01:130). Socialstyrelsen har pekat ut miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri 
miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö som de 
miljömål som har den tydligaste kopplingen till påverkan på människors hälsa (Social-
styrelsen 2003). Dessa miljömål finns också i målområdet Sunda och säkra miljöer och 
produkter i folkhälsoarbetet. De fem miljömålen som den hälsorelaterade miljööver-
vakningen främst utgår från beskrivs nedan. 

Frisk luft 
Miljömålet frisk luft innebär att halterna av luftföroreningar inte ska överskrida lågrisk-
nivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, 
djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med över-
känslighet och astma. Delmålen tar upp när önskvärda halter av svaveldioxid (2005), 
kvävedioxid (2010) och marknära ozon (2010) respektive utsläpp av flyktiga organiska 
ämnen (2010) ska vara uppnådda. 

Giftfri miljö 
Miljömålet giftfri miljö innebär att miljön skall vara fri från ämnen och metaller som 
skapats eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biolo-
giska mångfalden. Ett av delmålen rör utfasning av särskilt farliga ämnen såsom metall-
er (kvicksilver, kadmium och bly), persistenta organiska föroreningar och ämnen som 
påverkar arvsmassan, fortplantningen eller kan framkalla cancer. 

Säker strålmiljö 
Miljömålet säker strålmiljö innebär att människors hälsa ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning i den yttre miljön. Ett viktigt delmål med direkt koppling till 
människors hälsa är en minskning av antalet hudcancerfall orsakade av solen. 
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Grundvatten av god kvalitet 
Miljömålet grundvatten av god kvalitet innebär att grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag. Ett av delmålen som har koppling till hälsoeffekter är kvalitetskravet för 
dricksvatten.

God bebyggd miljö 
Miljömålet god bebyggd miljö innebär att städer och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en regionalt och globalt god miljö. 
Viktiga delmål rör minskat buller och minskade radonhalter i inomhusmiljön.  

Ansvar

För att få en tydlig ansvarsfördelning har regeringen utsett en ansvarig myndighet för 
vart och ett av de 15 miljökvalitetsmålen. Statens Strålskyddsinstitut (SSI) har ansvar 
för Säker strålmiljö, Kemikalieinspektionen för Giftfri miljö, Sveriges Geologiska 
Undersökning för Grundvatten av god kvalitet, Skogsstyrelsen för Levande skogar,
Jordbruksverket för Ett rikt odlingslandskap och Boverket för God bebyggd miljö. 
Naturvårdsverket har ansvar för de övriga nio målen men har också ett allmänt över-
gripande ansvar för miljömålsfrågor. Då det gäller övergripande miljömålsfrågor som 
rör människors hälsa har regeringen utsett Socialstyrelsen som ansvarig myndighet. 
Socialstyrelsens arbete är huvudsakligen inriktat på att utveckla indikatorer för att göra 
det möjligt att följa upp miljömålen samt att ta fram kunskapsunderlag för miljöns på-
verkan på människors hälsa, bl.a. i form av återkommande miljöhälsorapporter.

Naturvårdsverket har det övergripande samordningsansvaret för både den nationella och 
regionala miljöövervakningen. Alla data som samlas in inom ramen för den nationella 
och regionala hälsorelaterade miljöövervakningen lagras i en nationell databas som ägs 
av Naturvårdsverket men hanteras och uppdateras av Institutet för Miljömedicin. På 
regional nivå utförs miljöövervakningen av olika organisationer, t.ex. luft- och vatten-
vårdsförbund, kommuner, Västra Götalandsregionen och ideella organisationer. Läns-
styrelsen har det övergripande ansvaret att samordna arbetet och utarbetar regionala 
program på uppdrag av Naturvårdsverket. Den regionala miljöövervakningen i Västra 
Götaland är indelad i 10 programområden varav ett rör den hälsorelaterade miljööver-
vakningen. På lokal nivå utförs miljöövervakningen av kommunerna som utarbetar egna 
program för miljöövervakningen men också deltar i olika samverkansprojekt. 

Hälsorelaterade indikatorer 

Hälsorelaterade indikatorer är viktiga för att följa befolkningens hälsa relaterat till 
tillståndet i miljön. Traditionellt har man dock ofta använt indikatorer för exponering 
dvs. man har mätt halter av olika ämnen i miljön och speciellt i de fall där miljö-
faktorers inverkan på människors hälsa är ofullständigt kända. En indikator definieras 
som en variabel som utvisar eller mäter ett förhållande (Folkhälsoinstitutet 2000) och 
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uttrycks som ett enskilt tal, t.ex. antalet inträffade fall av hudcancer per år. Indikatorer 
är viktiga för analys av trender över tiden och utgör ett viktigt underlag för åtgärder. För 
att en indikator ska kunna användas måste den vara lätt att förstå, realistisk, mätbar och 
tydlig i vad den mäter. En indikator bör också mäta de mest viktiga och kritiska effek-
terna och ge tidiga signaler på förändringar och så att åtgärder kan sättas in. Ett problem 
är att effekter på sjuklighet i många fall uppträder först efter en lång latensperiod och 
ibland kan det också röra sig om sällsynta sjukdomar som inträffar så sällan att det inte 
fungerar att följa sjukdomsutvecklingen på regional nivå.  

Det pågår ett fortlöpande arbete med att ta fram lämpliga indikatorer inom EU (WHO 
2004) och i Sverige har de miljömålsansvariga myndigheterna tagit fram indikator-
presentationer på Miljömålsportalen (Sveriges miljömål 2004) som är ett gemensamt 
uppföljningssystem som innefattar den nationella och regionala miljömålsuppfölj-
ningen. Länsstyrelserna har i ett samarbetsprojekt arbetat med att ta fram ett gemensamt 
uppföljningssystem med indikatorer för den regionala uppföljningen (RUS 1999). Soci-
alstyrelsen som driver arbetet med att ta fram hälsorelaterade indikatorer har gett i upp-
drag till Arbets- och Miljömedicin i Stockholm (AMM) att lämna ett förslag på lämp-
liga hälsoindikatorer som presenterats i en rapport (Rosenlund m.fl., 2002). 

I förslaget har vi strävat efter att använda indikatorer som beskriver direkta effekter på 
ohälsa och dödlighet, men i vissa fall har vi bedömt det som mer lämpligt att använda 
exponeringsindikatorer. Befolkningens hälsotillstånd kan övervakas direkt genom att 
följa förändringar i t.ex. tumörsjuklighet i våra nationella register. Nackdelen med att 
följa sådana indikatorer är att de reagerar långsamt på förändringar i miljön och möjlig-
heten är begränsad till vissa sjukdomstillstånd. Genom att använda enkäter som med 
regelbundna intervall skickas till ett slumpmässigt urval i befolkningen kan man få 
information om hur vanligt det är med annan ohälsa såsom besvär av buller, lukter m.m. 
och följa förändringar över tid. För att följa hälsoeffekter av miljöexponeringar kan det 
ibland vara en fördel att följa särskilt känsliga grupper t.ex. barn och ungdomar som 
förutom att de ofta är extra känsliga också speglar aktuell exponering. 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 11 februari 2005 

Förslag till program för hälsorelaterad miljöövervakning i Västra Götaland 

 10 

Miljömålet Frisk luft 

Luftföroreningar

Exponering nationellt och i Västra Götaland  

Den svenska luftmiljön är god internationellt sett och har förbättrats under de senaste 
decennierna, fr.a. har halterna av NO2, SO2 och sot visat en fallande trend under hela 
1990-talet i svenska tätorter. Resultat från spridningsberäkningar av IVL visar att halt-
erna av NO2 sjunkit med 30 % i tätorter sedan början av 1990-talet och antal överexpo-
neringar jämfört med gällande gränsvärden har också minskat betydligt och år 2000 var 
endast cirka 0,3 % av befolkningen utsatta för högre halter än gränsvärdet (Naturvårds-
verket 2003). Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) och ozon har inte minskat 
och överskrider på många platser tidvis givna riktvärden. Vägtrafiken är den klart 
största källan till utsläpp av NO2 och även för partiklar i luft är vägtrafik (avgaser och 
uppvirvlat vägdamm) en viktig källa tillsammans med förbränning (kol, ved och olja). I 
tätorterna dominerar trafiken utsläppen av partiklar och man ser stegvist ökande expo-
neringsnivåer från bakgrundsnivåer i landet, taknivå och gatunivå i tätorter till väg-
tunnlar. Halterna av s.k. marknära ozon beror till stor del på utsläpp utanför Sverige och 
sambandet mellan lokala emissioner från vägtrafik och halterna av marknära ozon är 
komplicerat. 

Övervakning av luftföroreningshalter genom mätningar i allmänluften på stationära 
platser har pågått under många år i Göteborg för halterna av t.ex. NO2, SO2, PM10 och 
bensen. Nivåerna i Göteborg är likvärdiga med de nivåer, som uppmätts i Stockholm 
(MHR 2001). Luftföroreningarna i Göteborg är delvis lokalt genererade men en stor del 
utgörs av långdistanstransport från övriga Europa. Sett i ett europeiskt perspektiv är 
luftföroreningshalten måttlig i Göteborg. 

Luftföroreningarna innehåller cancerframkallande ämnen, bl.a. bensen som kommer 
från bilavgaser och vedeldning samt polyaromatiska kolväten (PAH) som till 30 % upp-
skattas komma från trafiken men som även bildas vid vedeldning. Det cancerfram-
kallande ämnet 1,3-butadien kommer också huvudsakligen från vägtrafiken. Data från 
den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen (personburen genomsnittsexpone-
ring) visar att bensenhalterna har sjunkit sedan 1999, sannolikt pga. att bensenhalten i 
bensin minskades från och med 2000-01-01. Exponeringen för bens(a)pyren ligger strax 
under det värde som WHO angivit som riktvärde, men det går inte att bedöma om 
exponeringen förändrats (Naturvårdsverket 2003). Allmänbefolkningens exponering i 
Göteborg för några cancerframkallande ämnen bl.a. bensen och PAH (bens(a)pyren) har 
undersökts med personburna mätningar, genomsnittsexponeringen låg under de lågrisk-
nivåer som angivits av IMM respektive EU (Sällsten m.fl., 2001, Sällsten m.fl., 2003a). 
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Hälsoeffekter

Det är vanligt med besvär av luftföroreningar, enligt MHR 2001 angav 10 procent att de 
minst en gång i veckan känt sig besvärade av luftföroreningar i, eller i närheten av 
bostaden. Kortsiktiga variationer i luftföroreningsnivåer utomhus har i många studier 
visat sig samvariera med dödlighet, sjukhusinläggningar pga. sjuklighet i hjärta/kärl och 
luftvägar och man har också sett en ökning av luftvägsbesvär och en försämrad lung-
funktion hos barn under dagar med höga luftföroreningshalter (MHR 2001). Samband 
mellan hälsoeffekter och halter av NO2 och ozon har belagts, men det finns starka indi-
kationer att det framför allt är exponeringen för partiklar som står för huvuddelen av 
hälsoeffekterna, fr.a. de fina partiklarna (PM2,5). För de grövre partiklarna (PM10) har 
man inte kunnat påvisa någon nedre gräns för hälsoeffekter vilka kan påvisas även vid 
luftföroreningshalter under miljökvalitetsnormen för PM10 (40 µg/m3 som årsmedel-
värde och 50 µg/m3 som dygnsmedelvärde, 90-percentil). Även för PM2,5 har hälso-
effekter påvisats under de riktvärden som en expertgrupp inom EU och WHO nyligen 
föreslagit för PM2,5 (årsmedelvärde i intervallet 12-20 µg/m3 och dygnsmedelvärde 
35 µg/m3 som 90-percentil).

Då det gäller långsiktiga effekter har man sett en förhöjd dödlighet i sjukdomar i hjärta 
och luftvägar i områden med högre luftföroreningsnivåer t.ex. nära en motorväg (Hoek 
m.fl., 2002) men andra studier har också visat att redan måttligt förhöjda luftförore-
ningshalter ökar dödligheten på lång sikt (Künzli m.fl., 2000). Polyaromatiska kolväten 
(PAH) och vissa flyktiga lätta kolväten (VOC) som t.ex. bensen är viktiga indikatorer 
på cancerframkallande ämnen i luft.

Riskgrupper är barn och äldre personer, speciellt personer med astma och kroniskt 
obstruktiv luftvägssjukdom, men även personer med kroniska sjukdomar i hjärta och 
kärl. En annan riskgrupp är personer med allergier som ofta har en ökad känslighet i 
luftvägarna och som utgör en stor grupp av befolkningen, cirka 20 procent.

Riktvärden

Miljömålet är avgränsat till luftkvalitet utomhus, dvs. halter av olika ämnen i luft och 
dess påverkan på människors hälsa fr.a. i tätorter. Det finns angivna delmål med rikt-
värden för svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen 
(VOC) och när målen skall vara uppnådda (tabell 1). För att uppfylla de krav som idag 
ställs på regionen enligt gällande miljökvalitetsnormer och EU-krav har Svenska 
Miljöinstitutet AB (IVL) föreslagit ett program för luftkvalitetsövervakning i Västra 
Götaland (Länsstyrelsen 2001). Enligt generationsperspektivet i miljökvalitetsmålet 
Frisk luft ska halterna av luftföroreningar inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller 
riktvärden för skydd mot sjukdomar. Riktvärdena är satta med hänsyn till personer med 
överkänslighet och astma. Institutet för Miljömedicin (IMM) har rekommenderat hälso-
baserade riktvärden eller s.k. lågrisknivåer för några cancerframkallande ämnen. WHO 
har angivit ”Air Quality Guidelines for Europe” (WHO 2000a). En sammanställning av 
aktuella, kommande och föreslagna normvärden för luftföroreningar i Sverige och 
Europa finns i MHR 2001.
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Halterna i bakgrundsluft återspeglar inte alltid den personliga exponeringen. Då männi-
skor vistas mer än 90 % av tiden inomhus kan halter i inomhusmiljön tänkas ha stor 
betydelse för människors exponering. Genom personburna mätningar kan man få en 
bättre bild av den individuella exponeringen och sådana undersökningar utförs redan 
inom den hälsorelaterade miljöövervakningen (se nedan). 

Tabell 1: Av riksdagen antagna delmål för luftföroreningar. 

Förorening Halter i 
mikrogram/m3

Tidpunkt när delmålet skall vara 
uppnått

Svaveldioxid 5 2005 (årsmedelvärde) 
Kvävedioxid 20 2010 (årsmedelvärde) 
Marknära ozon 120 2010 (åtta timmars medelvärde) 
Utsläpp av flyktiga organiska 
ämnen (VOC) 

241 000*  2010 *utsläpp i ton 

Källa: Miljöhälsorapport 2001. 

Riskbedömning och kvantitativ uppskattning av hälsopåverkan nationellt 
och i Västra Götaland 

Enligt vissa beräkningar kan luftföroreningar (speciellt partiklar) tänkas t.ex. orsaka ett 
par hundra dödsfall per år i Stockholm. Inom ramen för det s.k. APHEIS-projektet där 
Göteborg ingår som en av 26 europeiska städer har man beräknat att en sänkning av den 
urbana bakgrundshalten av partiklar med 5 mikrogram/m3 mätt som PM10 eller 3,5 
mikrogram/m3 av PM2,5 på sikt skulle minska antalet dödsfall med ungefär 2 % 
(APHEIS 2004). Detta innebär cirka 80-85 färre dödsfall per år i Göteborg varav mer än 
75 % är för tidig död i hjärt- och lungsjukdomar medan lungcancer svarar för en liten 
andel. Av de tidigarelagda dödsfallen kan drygt 25 % relateras till partikelhalten de 
senaste 40 dygnen och skulle kunna påverkas omgående om partikelhalten minskades. 
Merparten av dödsfallen, cirka 75 % sammanhänger dock med längre tids exponering 
och påverkas först på många års sikt. 

Man har uppskattat att något tusental av de totalt cirka 380 000 inläggningar som sker 
årligen i Sverige pga. sjuklighet i luftvägar, hjärta och kärl beror på tillfälliga variatio-
ner i luftföroreningar, då speciellt kopplat till nivåerna av partiklar, men även ozon och 
kvävedioxid (MHR 2001). Sambandet mellan partikelhalten mätt som medelvärdet av 
PM10 under de senaste två dygnen och akuta sjukhusinläggningar i andningsorganens
sjukdomar har också analyserats i APHEIS-projektet. I Göteborg ökade de akuta sjuk-
husinläggningarna med 4,4 % vid en ökning med 10 mikrogram/m3 av PM10 (APHEIS
2004).

I Sverige har man beräknat att 100-200 fall av lungcancer per år i landet kan ha expone-
ring för luftföroreningar (alla luftföroreningar) från vägtrafiken som bidragande orsak 
(MHR 2001). En nyligen genomförd riskberäkning för cancerframkallande ämnen i luft 
indikerar dock att maximalt cirka 10 cancerfall om året i Sverige orsakas av några 
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specificerade ämnen, varav 1-3 fall orsakade av bensen, 1-3 fall av 1,3-butadien och 1-3 
fall av PAH (inklusive benso(a)pyren). Detta gäller vid halter som ligger på eller i 
närheten av lågrisknivåerna (Levin 2004). 

Pågående projekt

Inom ramen för den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen undersöks expone-
ring för cancerframkallande ämnen (bensen, aldehyder, butadien, PAH) och kväve-
dioxid i tätortsmiljö enligt ett rullande schema. Allmänbefolkningens exponering under-
söks med personburen mätutrustning och mätningar sker också av halter i bakgrunds-
luften. Mätningar har under 2000 utförts i Göteborg, 2001 i Umeå, 2002 i Stockholm 
och 2003 i Lund/Malmö (Levin 2004). Undersökningen kommer att utökas med ett 
mindre samhälle i Örebroregionen och syftet är att vart femte år återkomma till samma 
stad. Förutom arbete inom det tidigare nämnda APHEIS-projektet har även besvärs-
studier gjorts där astmatikers luftvägsbesvär relateras till samtidigt uppmätta luftförore-
ningshalter. De tidigare dagboks- och enkätstudierna som genomfördes 1995 respektive 
år 2000 i Umeå kommer att upprepas under 2004 och 2005 som en del i miljöövervak-
ningen.

Hälsoindikatorer

I AMM:s rapport (Rosenlund et al, 2002) föreslås följande hälsoindikatorer för 
luftföroreningar: 

• sjukhusinläggningar för krupp/bronkit hos barn <2 år rensat för RS-virusepidemier 

• andelen som ofta (minst en gång i veckan) besväras av luftföroreningar. 

Förslag till hälsoindikatorer (luftföroreningar) i Västra Götaland 

Sjukligheten hos små barn är lämplig att följa, barn är dels en extra känslig grupp, deras 
sjuklighet speglar en aktuell exponering och indikatorn kan användas på regionnivå. 
Besvärsindikatorn finns i nationella miljöhälsoenkäten och kan relateras till andra frågor 
om besvär. Incidensen (insjuknandefrekvensen) av lungcancer är inte lämplig att 
använda som indikator. Dels är latenstiden för lång (10-30 år), dels är indikatorn ospeci-
fik och andra riskfaktorer som rökning och radonexponering har dessutom relativt större 
betydelse än luftförororeningar för insjuknandefrekvensen i lungcancer. Det bedöms 
som viktigt att ha med indikatorer som rör partikelhalter, speciellt PM2,5, även om dessa 
inte tas upp som något delmål. Inom EU har indikatorn ”Years of life expectancy lost 
due to PM exposure” föreslagits (WHO 2004a). Denna indikator innebär att man beräk-
nar “förlorade år” utslaget på den aktuella befolkningen relaterat till partikelhalten. Vi 
anser att en enklare och mer lättförståelig indikator är beräknat extra antal dödsfall per 
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år orsakat av partikelhalten (PM2,5). Som indikatorer för de personburna mätningarna 
kan några cancerframkallande ämnen, NO2 och PM2,5 användas.

Sammanfattningsvis föreslås på regionnivå följande indikatorer: 

• frekvensen sjukhusinläggningar för krupp/bronkit hos barn <2 år rensat för RS-
virusepidemier

• andelen som ofta (minst en gång i veckan) besväras av luftföroreningar  

• beräknat antal dödsfall per år pga. exponering för partiklar (PM2,5)

• exponering för cancerframkallande ämnen, NO2 och PM2,5 (personburna mätningar). 

Förslag till delprogram för miljömålet Frisk luft 

Sjukhusinläggningar av små barn följs vartannat år via sjukhusregister, resultatet analy-
seras och sammanställs i en rapport. Uppgifter om andelen med besvär av luftförore-
ningar kan hämtas från den nationella miljöhälsoenkäten för analys och bearbetning i en 
separat rapport, i enkäten finns förutom besvär av luftföroreningar även frågor om 
besvär specifikt från bilavgaser och vedeldningsrök. Ett alternativ är att göra en separat 
enkätstudie i Västra Götaland som kan riktas till en speciell befolkningsgrupp t.ex. 
boende i storstad. Ett större urval av personer i en regional enkät möjliggör också att 
man kan analysera eventuella skillnader t.ex. mellan Göteborg och andra städer i regio-
nen. I projektet där antalet dödsfall beräknas relaterat till partikelhalten hämtas vart-
annat år data från register angående mortalitet i Göteborg och angående PM2,5-halter.
Undersökningen kan eventuellt kompletteras till att omfatta ytterligare 1-2 tätorter i 
regionen för att få en bild av situationen utanför Göteborg och för en jämförelse, men 
förutsättningen är att stationära mätningar av PM2,5 pågår på de aktuella orterna. Per-
sonburna mätningar av cancerframkallande ämnen utförs som tidigare inom den natio-
nella hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI), men ett tillägg kan göras med statio-
nära mätningar inomhus och utanför bostad för att få kunskap om inomhus- eller utom-
husmiljön spelar störst roll för den personliga exponeringen. Slutligen föreslås ett 
utvecklingsprojekt med personburna mätningar av PM2,5 med syftet att ge ytterligare 
kunskap om individers exponering för PM2,5.
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Projekt Indikatorer Nivå
Möjliga
samarbets-
partners

Kostnad Typ av projekt

Sjukhusinlägg-
ningar hos små 
barn pga. luft-
vägssjukdomar 

Frekvensen
sjukhusinlägg-
ningar för 
krupp/bronkit
hos barn <2 år 
rensat för RS-
virusepidemier

R Länsstyrelsen 
Epidemiologiskt 
centrum 
VMC

75tkr Övervaknings-
projekt
(registerstudie) 

Bearbetning av 
nationella
miljöhälso-
enkäten
alternativt 
separat
enkätsstudie

Andelen som 
ofta (minst en 
gång i veckan) 
besväras av 
luftförorening-
ar

N
R

Socialstyrelsen 
Länsstyrelsen
VMC/
Göteborgs
universitet

75tkr alt 
500tkr

Övervaknings-
och
samverkans-
projekt

Antal dödsfall 
per år pga. 
exponering för 
partiklar i 
Göteborg

Beräknat antal 
dödsfall per år 
pga. expone-
ring för partik-
lar (PM2,5)

R Länsstyrelsen 
Epidemiolo-
giskt centrum 
VMC

75tkr Övervaknings-
projekt
(registerstudie) 

Personburna
mätningar i 
tätortsmiljö 
(HÄMI)

Cancerfram-
kallande
ämnen (några), 
NO2

N Naturvårds-
verket
Göteborgs
universitet

(1300
tkr)

Övervaknings-
projekt

Komplettering 
av HÄMI-
undersökning
med mätningar 
inomhus och 
utanför bostad 

Cancerfram-
kallande
ämnen (några), 
NO2

R Länsstyrelsen 
Göteborgs
universitet

200tkr Tillägg till 
övervaknings-
projekt

Personburna
mätningar av 
PM2,5

PM2,5 R Länsstyrelsen 
Göteborgs
universitet

750tkr Utvecklings-
projekt
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Miljömålet Giftfri miljö 

Tungmetaller

Exponering nationellt och i Västra Götaland 

Bly
Exponering sker huvudsakligen via kosten då livsmedel kontaminerats av bly från olika 
utsläppskällor. En rad åtgärder för att minska spridningen av bly i den yttre miljön, 
framför allt avvecklingen av bly i bensin, har lett till en minskad exponering för befolk-
ningen. En nedåtgående trend i blyhalten i blod som ger ett mått på blyexponeringen har 
noterats hos barn, från 60 µg/l i slutet av 60-talet till nuvarande ca 20 µg/l (Strömberg 
m.fl., 2003). En liknande trend har observerats hos den vuxna befolkningen där bly-
halterna i blod idag ligger i genomsnitt på 15-30 µg/l (MHR 2001). Marginalen mellan 
uppmätta blodblyhalter hos gravida och små barn och de nivåer vid vilken hälsoeffekter 
observerats (se nedan) är dock ganska liten. 

Kadmium
Den största exponeringskällan för kadmium hos personer som inte röker är via kosten. 
Även om utsläppen begränsats betydligt sedan 1970-talet sker fortfarande en nettotill-
försel av kadmium till åkermarken via nedfall. Inom ramen för den nationella miljö-
övervakningen har halterna av bly, kadmium och kvicksilver i blod följts mellan åren 
1990-1999 hos 600 män och kvinnor i åldrarna 25-74 år i Väster- och Norrbotten 
(Lundh m.fl., 2003). Analyser visade att kadmiumhalterna under den aktuella tids-
perioden hade minskat med 6 procent per år för män men inte för kvinnor. Kadmium-
halterna låg nära gränsen för njurtoxiska effekter. Kvinnor hade överlag högre halter av 
kadmium än män och rökarna hade högre kadmiumhalter än icke-rökarna, dessutom 
sågs ökande halter med stigande ålder. Fortsatta undersökningar planeras för att följa 
tidstrenden.

Kvicksilver
Trots mångåriga insatser för att begränsa utsläpp och användningen av kvicksilver i 
industrin och inom tandvården kvarstår problem med förhöjda kvicksilverhalter i 
miljön. Organiskt kvicksilver som ansamlas i fisk, fr.a. insjöfisk utgör en viktig expone-
ringskälla, men vi exponeras även för oorganiskt kvicksilver från egna amalgamfyll-
ningar. Kvicksilver utgör en risk fr.a. för gravida då det kan överföras till och skada det 
växande fostret. Resultat från den nationella miljöövervakningen visar att kvicksilver-
halterna i blod hos gravida kvinnor är generellt sett låga (Naturvårdsverket 2003), men 
marginalen till den högsta tolerabla exponeringsnivån är i vissa fall inte stor och fort-
satta studier behövs för att visa eventuella trender.

Nickel
Nickel är vanligt förekommande i närmiljön och kan orsaka sensibilisering t.ex. genom 
håltagning i öronen eller piercing. Föremål som avger nickel finns förutom i smycken 
även i klädesplagg som knappar eller nitar, i glasögon och kan orsaka allergi genom 
långvarig hudkontakt.
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Hälsoeffekter

Bly
Bly skadar nervsystemet vid mycket låga doser och speciellt barn och foster är extra 
känsliga. Vid blodblyhalter på cirka 100 µg/l och högre har fördröjd utveckling, nedsatt 
intellektuell kapacitet och beteendestörningar påvisats hos barn, som kvarstår även efter 
flera års uppföljning (WHO 1995). Vid ungefär samma exponeringsnivå har också 
hämmad blodbildning, nedsatt hörsel, njurpåverkan och minskad skelettillväxt påvisats 
hos barn (MHR 2001).

Barn som bor i områden med förhöjda blyhalter i marken har ansetts utgöra en speciell 
riskgrupp då de gärna stoppar föremål i munnen. Vid undersökningar av blyhalterna i 
blod hos 2-5 år gamla barn i Falun och Sala, där halten av bly väsentligt överskrider det 
generella riktvärdet för bly i mark (80 µg/g) fann man dock ingen väsentlig skillnad vid 
en jämförelse med barn i Stockholm. Barnen i Falun hade en genomsnittlig blodblyhalt 
på 31 µg/l, i Sala 19 µg/l och i Stockholm 28 µg/l (MHR 2001).  

Kadmium
Kadmium ansamlas i njurarna men elimineras långsamt. Vid konstant intag av kadmium 
ökar kadmiumhalten i njurarna med åldern. Skadliga effekter på njurar (ökad äggvite-
utsöndring) har påvisats vid kadmiumhalter på cirka 50 mg/kg i njurbarken och även 
minskad bentäthet har påvisats vid förhållandevis låga exponeringsnivåer (MHR 2001). 
I svenska studier har effekter på njurmarkörer (Järup m.fl., 1995) och minskad bentäthet 
(Alfvén m.fl., 2000) påvisats vid kadmiumhalter över 0,5 µg/g kreatinin i urin.

Kvinnor utgör en särskilt känslig grupp då kvinnor i fertil ålder ofta har låga järndepåer 
vilket ökar upptaget av kadmium som intas via födan. Rökare har cirka 1,5-3 gånger 
högre kadmiumhalter i njurbark (MHR 2001). Då förhöjda kadmiumnivåer kan leda till 
benskörhet är speciellt kvinnor i, eller efter menopaus, som har en minskande benmassa 
och speciellt kvinnor som röker, en viktig riskgrupp.

Kvicksilver
Metylkvicksilver (organiskt kvicksilver) är neurotoxiskt och det växande fostrets hjärna 
är extra känsligt och därför utgör gravida kvinnor en speciell riskgrupp (WHO 1990). 
Studier med långtidsuppföljning av barn till mödrar med högt intag av metylkvicksilver 
via fiskkonsumtion har visat risk för påverkan på barns kognitiva utveckling i början av 
skolåldern om mamman hade kvicksilver i hår över cirka 10 µg/g (Grandjean m.fl., 
1997).

Förutom gravida och ammande kvinnor utgör högkonsumenter av fisk, speciellt insjö-
fisk, en särskild riskgrupp. 

Nickel
Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi och man uppskattar att cirka 15 pro-
cent av kvinnorna och 2-5 procent av männen har nickelallergi som är livslång. Många 
drabbas av allergi redan i unga år. Av dem som sensibiliserats för nickel utvecklar 
30-40 % handeksem som ofta blir kroniskt och kan leda till svårigheter i arbete och 
ibland sjukskrivning och arbetsbyte (MHR 2001). Orsaken till att besvären ofta blir 
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kroniska är att det finns många nickelhaltiga föremål omkring oss t.ex. i mynt och 
verktyg, saxar, handtag m.m. som underhåller eksembesvären.  

Speciella riskgrupper är personer som tar hål i öronen eller använder piercingsmycken, 
speciellt om huden är sårig.  

Riktvärden

Enligt delmål 3, miljömålet Giftfri miljö, skall nyproducerade varor så långt det är möj-
ligt vara fria från särskilt farliga ämnen, för kvicksilver senast år 2003 och kadmium 
och bly senast år 2010. 

För bly är den huvudsakliga exponeringen via livsmedel, och FAO/WHO:s gemen-
samma expertkommitté för livsmedeltillsatser har angivit ett högsta tolerabla veckointag 
för bly hos barn till 25 µg/kg kroppsvikt vilket motsvarar cirka 50 µg/dag för ett litet 
barn på 15 kg och ca 200-250 µg /dag för en vuxen (WHO 1999). I Sverige är det 
genomsnittliga intaget endast cirka 15-20 µg /dag hos vuxna enligt undersökningar från 
mitten av 90-talet (MHR 2001). 

WHO/FAO har fastställt högsta tolerabla veckointag av kadmium till 7 µg/kg 
kroppsvikt (vilket motsvarar 60-70 µg per dag för en vuxen) baserat på att den kritiska 
koncentrationen i njure är 200 mg/kg (WHO 2003), men som tidigare diskuterats finns 
indikationer på njurpåverkan vid lägre nivåer, 50 mg/kg i njurbark, eller ännu lägre. I 
Sverige är det genomsnittliga intaget per dag ca 15 µg, men en liten del av befolkningen 
får i sig mer än 50 µg per dag (MHR 2001). 

För kvicksilver har FAO/WHO satt ett gränsvärde på 0,5 mg kvicksilver/kg fisk vilket 
överskrids i cirka hälften av Sveriges sjöar (Kemikalieinspektionen 2004a). FAO/WHO 
har angivit ett provisoriskt tolerabelt veckointag av metylkvicksilver på 1,6 µg/kg 
kroppsvikt (cirka 16 µg per dag för en vuxen person) vilket motsvarar en kvicksilverhalt 
i hår på cirka 2 mg/kg och i blod på cirka 8 µg/l (WHO 2003). EPA (Naturvårdsverket i 
USA) har angett en referensdos på 0,1 µg/g kvicksilver per kg kroppsvikt för dagligt 
intag med en säkerhetsfaktor på 10, vilket särskilt inte bör överskridas av kvinnor i fertil 
ålder. Med en säkerhetsfaktor på 10 skulle ett riktvärde för kvicksilver i hår bli cirka 
1 µg/g. Det dagliga intaget av metylkvicksilver varierar från <0,01 mg till cirka 0,5 mg, 
främst beroende på fiskkonsumtion (MHR 2001). I Sverige har Livsmedelsverket 
rekommenderat att gravida och ammande kvinnor avstår från att äta insjöfisk och den 
övriga befolkningen högst en gång per vecka. 

För nickel gäller sedan 2001 ett EG-direktiv som begränsar halten av nickel i stift och 
ringar som används under läkningstiden och i andra föremål som kommer i långvarig 
kontakt med huden. Enligt Kemikalieinspektionen (2004b) skärps reglerna ytterligare 
från 2005-09-01 för hur mycket nickel som piercingsmycken får avge. 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 11 februari 2005 

Förslag till program för hälsorelaterad miljöövervakning i Västra Götaland 

 19 

Riskbedömning och kvantitativ uppskattning av hälsopåverkan i Västra 
Götaland

Blyhalterna hos barn är generellt låga och har visat en nedåtgående trend i flera år som 
tidigare nämnts och det finns inga indikationer att situationen skulle vara annorlunda i 
Västra Götaland. Utom i undantagsfall (ofrivillig förgiftning) är bedömningen att inga 
barn i Västra Götaland har blodblyhalter som kan tänkas innebära negativa hälso-
effekter.

I en undersökning inom ramen för den nationella miljöövervakningen undersöktes 
kadmiumhalter i urin hos medelålders kvinnor (50-59 år) i Göteborg 2002 (Barregard 
m.fl., 2003). Man fann att 27 % av kvinnorna hade kadmiumhalter i urin över 0,5 µg/g, 
dvs. över den nivå där man i andra studier rapporterat effekter på njure och skelett. 
Dessutom sågs ett samband mellan kadmiumhalten i urin och utsöndring av en markör 
för njurpåverkan (NAG) i gruppen icke-rökare (figur 1). I en annan undersökning i 
Göteborg av yngre kvinnor (20-29 år) fann man endast 3,5 % med kadmiumhalter över 
0,5 µg/g (Sällsten m.fl., 2003b). Om man antar att samma andel av kvinnorna i åldern 
50-59 år i hela Västra Götaland (cirka 100 000 personer i Västra Götaland) har 
kadmiumhalter över 0,5 µg/g, innebär det att cirka 27 000 kvinnor utgör en riskgrupp 
för eventuell påverkan på njurar och skelett. För de yngre kvinnorna (cirka 93 000 
personer i Västra Götaland) blir motsvarande riskgrupp i hela Västra Götaland cirka 
3000 personer.

Figur 1. U-NAG (U/g kreatinin som funktion av kadmiumhalten i urin (U-Cd, µg/g 
kreatinin).

Källa: Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos medelålders kvinnor i 
Västsverige. Barregård m.fl., 2003.
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Inom ramen för den nationella miljöövervakningen har kvicksilverhalter i blod och hår 
undersökts hos gravida kvinnor i Västsverige (Rödström m.fl., 2004). I undersökningen 
som genomfördes under åren 2001-2002 fann man en medianhalt i blod på 1,2 µg/l för 
totalkvicksilver i blod i tidig graviditet, en svagt nedåtgående trend jämfört med tidigare 
år. I undersökningen sågs ett tydligt samband mellan kvicksilverhalter och fiskkonsum-
tion (figur 2). Medianhalten för kvicksilver i hår var 0,43 µg/g, men 4 procent av de 
gravida kvinnorna låg över 1 µg/g som är riktvärdet satt med en säkerhetsfaktor på 10 
för att undvika negativa effekter på fostret. För Västra Götaland (cirka 16 000 födda per 
år) innebär det enligt en grov uppskattning att 600-700 gravida kvinnor per år har 
kvicksilverhalter som ligger över den önskvärda gränsen 1 µg/g där negativa effekter 
hos det växande fostret inte kan uteslutas. 

Figur 2. Samband mellan kvicksilverhalter (Hg) och fiskkonsumtion hos gravida kvin-
nor i Västsverige. 

Källa: Hg i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige, Rödström m.fl., 2004. 
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Pågående projekt 

Inom den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen pågår mätningar av kvicksilver 
i blod och hår hos gravida kvinnor enligt ett rullande schema. Under 2000 gjordes 
undersökningen i Stockholm, 2001 i Göteborg, 2002 i Lund och senast 2003-2004 i 
Umeå. Kadmiumexponering hos en riskgrupp (kvinnor 50-59 år) har undersökts i Göte-
borg år 2002 (där även en jämförelsegrupp; kvinnor 20-29 år undersöktes), i Stockholm 
under 2003-2004 och planeras därefter under 2004-2006 i Lund och Umeå. Dessutom 
pågår (2004) även undersökningar för att uppskatta befolkningens exponering för arse-
nik, en fortsatt tidsserie av blyhalter hos barn i Lund samt en jämförande studie av 
kadmiumhalter hos män. Inga regionala projekt pågår f.n. i Västra Götaland. 

Hälsoindikatorer

AMM (Rosenlund et al, 2002) har föreslagit följande hälsoindikatorer för metaller: 

• förekomst av kadmium i urinen och tubulär proteinuri i vissa befolkningsgrupper 

• prevalens (förekomst) av nickelallergi. 

Kemikalieinspektionen (2003) har förslagit följande indikatorer för metaller: 

• kvicksilverhalt i insjöfisk 

• halter av vissa kemiska ämnen (bl.a. kvicksilver, bly och kadmium) i slam från 
reningsverk.

Som andra indikatorer av intresse för uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
och dess delmål att användas av andra myndigheter föreslår Kemikalieinspektionen 
(2003) följande: 

• förekomst av kadmium i urinen och tubulär proteinuri i vissa befolkningsgrupper 

• prevalens (förekomst) av nickelallergi. 

Förslag till hälsoindikatorer (metaller) i Västra Götaland 

Att följa andelen med kadmiumhalter i urinen >0,5 kreatinin i urin respektive tubulär 
proteinuri hos en riskgrupp (kvinnor) ger en bra uppfattning av exponeringssituationen 
och eventuella hälsoeffekter som kan följas över tiden. Förekomsten (prevalensen) av 
nickelallergi kan följas via enkät, men det bör observeras att svarsalternativet i NMHE 
99 inkluderar frågan ”ja, utan besvär, undviker kontakt” vilket gav en högre andel med 
nickelallergi jämfört med andra undersökningar, varför frågan bör korrigeras. För 
kvicksilver är det relevant att följa andelen gravida med kvicksilverhalter över rikt-
värdena som ger information om riskgruppen, vilket inte medel- eller medianhalter ger. 
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Om man väljer att inte följa både kvicksilver i blod och hår utan bara ett utfallsmått bör 
kvicksilver i hår användas. Följande hälsoindikatorer föreslås: 

• andelen kvinnor med kadmiumhalter i urinen >0,5 kreatinin i urin respektive tubulär 
proteinuri

• prevalens (förekomst) av nickelallergi 

• andel gravida med B-Hg >5 µg/l och/eller hår-Hg >1 µg/g. 

Persistenta organiska miljöföroreningar 

Exponering nationellt och i Västra Götaland 

Persistenta organiska miljöföroreningar (POP) är stabila föroreningar som är svåra att 
bryta ned när de väl släpps ut i miljön. Till dessa ämnen hör polyklorerade dibenso-p-
dioxiner (PCDD), dibensofuraner (PCDF), bifenyler (PCB) samt bl.a. DDT, toxafen och 
bromerade flamskyddsmedel (MHR 2001). Dioxiner bildas i spårmängder vid tillverk-
ning av vissa klorföroreningar eller vid förbränningsprocesser där klorinnehållande 
ämnen förekommer t.ex. vid sopförbränning. En betydande källa har varit pappersbruk 
med klorblekning av papper och kloralkalifabriker. Det finns flera s.k. kongener eller 
dioxinvarianter med olika toxicitet varför man använder TCDD-ekvivalensen (TEQ) där 
enskilda kongener relateras till den mest toxiska dioxinen, TCDD för intagsberäkningar 
och riskbedömningar. PCB har tidigare använts i flera produkter, bl.a. i byggmaterial 
och fogmassor och förbjöds 1978, men innebär fortfarande ett stort problem vid avfalls-
hantering. Flamskyddsmedel används i textilier, byggmaterial och elektroniska appara-
ter och når miljön genom läckage och spridning från avfallsupplag och spridning via 
nedfall från luften. Gemensamt för dessa ämnen är att de ackumuleras i näringskedjorna 
där de högsta halterna återfinns i fet fisk i förorenade områden och kosten, fr.a. intag av 
lax och strömming från Östersjön anses utgöra den största källan till människors expo-
nering. Resultat från den nationella miljöövervakningen visar att halterna av många 
persistenta organiska föroreningar inklusive PCB har minskat kontinuerligt från 1970 
fram till 2001 (Naturvårdsverket 2003). Ftalater är en grupp kemiska ämnen som 
huvudsakligen förekommer som mjukgörare i PVC-plaster och är allmänt spridda i 
miljön, men deras effekter på hälsan är ofullständigt kända (MHR 2001). 

Hälsoeffekter, känsliga grupper 

Dioxiner (TCDD) orsakar vid kontinuerlig lågdosexponering cancer, påverkan på 
immunsystemet, reproduktions- och utvecklingsstörningar och det växande fostret är 
extra känsligt. Kritiska effekter för PCB i djurförsök är beteendeförändringar, påverkan 
på immunsystemet och cancer. Några studier har indikerat lätta beteendeförändringar
hos barn. En del av dessa ämnen (dioxiner, vissa PCB) och det tidigare använda 
insektsgiftet DDT kan också orsaka hormonstörande effekter. Kunskapen om 
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bromerade flamskyddsmedel är ofullständig men kritiska effekter i djurförsök är 
påverkan på lever, sköldkörtelns funktion, allergier samt tumörer. Man har också 
påvisat effekter på reproduktion och fosterutvecklingen (MHR 2001). 

Riskgrupper är gravida kvinnor då fostret, som är extra känsligt, exponeras för POP via 
modern samt spädbarn som ammas. En annan riskgrupp är fritids- och yrkesfiskare och 
deras familjer som har en hög konsumtion av fet fisk från ostkusten eller insjöfisk.  

Riktvärden

Enligt delmål 3, miljömålet Giftfri miljö, skall utfasning av särskilt farliga ämnen ske 
(2003-2015) vilket innebär att nyproducerade varor så långt det är möjligt ska vara fria 
från nya organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande senast år 2005. 
Övriga organiska ämnen som är mycket långlivade och bioackumulerande skall vara 
utfasade senast år 2010 och för övriga långlivade och bioackumulerande organiska 
ämnen 2015. 

För dioxiner (inklusive dioxinlika PCB) har en nordisk expertgrupp beräknat ett tolera-
belt dagligt intag (TDI) på 5 pg TEQ/kg kroppsvikt grundat på cancerframkallande, 
immunologiska och reproduktionsstörande effekter med en säkerhetsfaktor på 200 
(Ahlborg m.fl., 1988). Utifrån nya data har dock WHO utfärdat ett TDI på 1-4 pg 
TEQ/kg kroppsvikt (van Leeuwen & Younes, 2000) och en expertgrupp från EU 
(Scientific Committee for Food) har nyligen föreslagit ett TDI på 2 pg TEQ/kg kropps-
vikt (SCF 2001). Det genomsnittliga intaget av dioxiner har minskat i Sverige och 
beräknas nu ligga på 1-1,4 pg TEQ/kg kroppsvikt och dag, men det finns en stor sprid-
ning och 12 % av den vuxna befolkningen beräknas ha ett dioxinintag som ligger över 
det av EU rekommenderade TDI (Livsmedelsverket 2002a). Små barn ligger 2-3 ggr 
högre, medan ammade barn som exponeras för relativt höga halter dioxiner via bröst-
mjölken har ett mycket högre intag, cirka 100 pg TEQ/kg kroppsvikt och dag. Som 
skydd för foster och spädbarn har Livsmedelsverket utfärdat kostrekommendationer för 
kvinnor i fertil ålder, ammande och gravida. 

Rekommenderat tolerabelt intag för PCB och bromerade flamskyddsmedel saknas. 

Riskbedömning och kvantitativ uppskattning av hälsopåverkan i Västra 
Götaland

Under 2001 undersöktes POP som PCB, PBDE och pesticider i bröstmjölk hos 
ammande mödrar i Göteborg (Aune m.fl., 2001). Preliminära resultat från undersök-
ningen visar förhållandevis låga halter och en fortsatt sjunkande trend med avseende på 
PCB, DDT och PBDE i överensstämmelse med andra undersökningar från Sverige. 
Som väntat hade äldre mödrar högre halter (figur 3). Det finns inget kunskapsunderlag 
att utifrån de uppmätta halterna göra en riskbedömning med avseende på effekter på 
människors hälsa.  
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Figur 3. Samband mellan PCB-halter i bröstmjölk och ålder hos ammande mödrar i 
Göteborg.

Källa: Organiska miljögifter i bröstmjölk från Göteborg 2001. Resultatrapport till 
Miljöövervakningen, Aune m.fl., 2001. 

Pågående projekt

Inom ramen för den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen undersöks persis-
tenta organiska föroreningar i bröstmjölk delvis koordinerat med den tidigare nämnda 
undersökningen av metaller hos gravida kvinnor och enligt samma rullande schema. I 
en annan undersökning i samarbete med Livsmedelsverket kommer halter av organiska 
miljöföroreningar i bröstmjölk regelbundet att mätas i Uppsalaområdet samt på andra 
platser (bl.a. i Göteborg, se ovan) i Sverige med målsättningen att följa tidstrender och 
eventuella regionala skillnader. En annan målsättning är att återkommande uppskatta 
exponering för miljöföroreningar via livsmedel, bl.a. ska nya intagsberäkningar för 
dioxiner och PCB göras (Naturvårdsverket 2004). Dessutom planeras en fördjupad 
analys av tidigare data av barns intag baserade på HULK-studien och intagsberäkningar 
på barn med utnyttjande av nya konsumtionsdata (kostvanestudien 2003-2004).
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Hälsoindikatorer

Kemikalieinspektionen (2003) har förslagit följande indikatorer för persistenta orga-
niska ämnen: 

• halter av persistenta organiska ämnen i bröstmjölk 

• halt av dioxin och dioxinlika PCB-kongener i animaliska livsmedel jämfört med 
satta gränsvärden. 

Förslag till hälsoindikatorer (persistenta organiska miljöföroreningar) i 
Västra Götaland 

Att följa halten av persistenta organiska ämnen i bröstmjölk fungerar bra för att upp-
skatta och följa riskgruppers (moder och det ammade barnet) exponering för potentiellt 
farliga ämnen. Om man pga. kostnader väljer att följa enbart enstaka ämnen föreslås 
mätningar av PCB som dominerar i koncentration i bröstmjölk. På regionnivå föreslås 
således följande indikator: 

• halter av PCB och eventuellt andra persistenta organiska föroreningar i bröstmjölk. 

Förslag till delprogram för miljömålet Giftfri miljö 

En betydande andel kvinnor utgör en riskgrupp för förhöjd kadmiumexponering och 
diskreta effekter på njurfunktionen varför det anses angeläget med fortsatta undersök-
ningar inom den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen eller med extra under-
sökningar i regional regi. Andelen gravida med förhöjda kvicksilverhalter kan också 
följas inom ramen för den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen alternativt 
med extra undersökningar i regional regi. Metodik för att mäta persistenta organiska 
ämnen i bröstmjölk finns också och löper inom ramen för den nationella hälsorelaterade 
miljöövervakningen, men en separat undersökning enligt ovan kan också göras på regi-
onal nivå. Det finns dock inga skäl till att göra tätare undersökningar än vart 3:e år 
(kadmium, kvicksilver, persistenta organiska ämnen). Uppgifter om prevalensen (före-
komsten) av nickelallergi kan hämtas från den nationella miljöhälsoenkäten för analys 
och bearbetning för en separat rapport.
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Projekt Indikatorer Nivå 
Möjliga
samarbets-
partners

Kost-
nader Typ av projekt 

Kadmium-
exponering
hos kvinnor 
i VGR 

Förekomst av 
kadmium i urin 
respektive
tubulär protein-
uri i vissa 
befolknings-
grupper

N
R

Länsstyrelsen
Naturvårds-
verket
Göteborgs
universitet

500tkr Övervaknings-
projekt

Kvicksilver 
i blod 
(och/eller 
hår) hos 
gravida

Andel gravida 
med B-Hg 
>5 µg/l eller hår-
Hg >1 µg/l 

N
R

Länsstyrelsen
Naturvårds-
verket
Göteborgs
universitet

600-
900tkr

Övervaknings-
projekt

Bearbetning 
av
nationella
miljöhälso-
enkäten

Prevalens av 
nickelallergi

N
R

Länsstyrelsen
Socialstyrelsen 
VMC

75tkr Övervaknings- 
och
samverkans-
projekt

Långlivade
organiska
ämnen i 
bröstmjölk 

Halter av 
långlivade 
organiska ämnen 
i bröstmjölk 
(PCB och 
eventuellt andra 
ämnen) 

N
R

Länsstyrelsen
Naturvårds-
verket
Göteborgs
universitet
Livsmedels-
verket

500tkr Samverkans-
projekt
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Miljömålet Säker strålmiljö 

UV-strålning

Exponering nationellt och i Västra Götaland 

Ultraviolett strålning (UV) finns naturligt i den strålning som kommer från solen, den 
huvudsakliga källan till exponering för de flesta människor och kan vara skadlig fr.a. för 
hud och ögon. UV-strålningen delas in i UVA, UVB och UVC beroende på våglängd, 
men den mest kortvågiga strålningen (all UVC och det mesta av UVB) absorberas i 
atmosfären, fr.a. i ozonskiktet, medan UVA-strålning är den UV-strålning som före-
kommer mest intensivt på jorden. Styrkan på UV-strålningen mäts med s.k. UV-index 
och varierar med breddgrad, årstid, väderförhållanden, tid på dygnet, etc. UVB-strål-
ningen, som är mest skadlig, varierar mer i intensitet än UVA-strålningen med sol-
höjden och är som starkast på sommaren och speciellt under de fyra timmarna mitt på 
dagen (11-15). Den faktiska exponeringen påverkas i hög grad av individens eget bete-
ende, t.ex. klädval, vistelse i skugga, fysisk aktivitet, m.m. Sedan 60-talet har en föränd-
ring skett i solvanorna där vi aktivt söker upp solen och reser till sydligare breddgrader 
och solar där UV-intensiteten kan var många gånger starkare än i Sverige. En artificiell 
källa till UV-strålning är solarier som främst ger UVA-strålning, men också lite UVB. 
UVA-strålning i solarier får vara 3-4 gånger intensivare än i naturlig sol. En annan 
orsak till ökad UV-exponering är uttunning av ozonlagret, men mätningar under den 
senaste 10-årsperioden har dock inte kunnat påvisa någon intensitetsökning av solljuset 
i Sverige (SSI 2003) . 

I Västra Götaland finns attraktiva kustområden som lockar till solbad och andra aktivi-
teter utomhus vilket innebär en ökad risk för exponering för skadlig UV-strålning och i 
kustkommunerna finns en fiskarbefolkning med hög UV-exponering i arbetet.  

Hälsoeffekter

Akuta effekter vid tillräckligt stark UV-strålning är rodnad, sveda och ibland blåsor i 
huden. Även ögats hornhinna kan skadas, s.k. fotokeratit. Hur stor skadan blir av UV-
strålning på huden beror till stor del på hudtypen. 

Kroniska effekter av UV-strålning innebär att huden skadas och blir grov och rynkig 
(elastos) med ojämn pigmentering. Den allvarligaste effekten är risken att utveckla hud-
cancer och det internationella cancerinstitutet (IARC) har klassat solstrålning som 
cancerframkallande (Group 1, carcinogenic to humans) och användning av solarier som 
troligen cancerframkallande (Group 2A, probably carcinogenic to humans). Skivepitel-
cancer som sällan är dödlig vid tidig behandling har starkt samband med sammanlagd 
kumulativ exponering för UV-strålning och är vanligare bland utomhusarbetare med 
cirka 3000 fall årligen. Malignt melanom, som är den allvarligaste formen av hudcancer 
med en dödlighet på 20 procent, orsakar årligen 1600-1900 fall. Båda cancerformerna 
har ökat betydligt sedan slutet av 50-talet. Malignt melanom är vanligare bland inom-
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husarbetare än utomhusarbetare och anses ha samband med kortvariga exponerings-
toppar och brännskador fr.a. under barn- och ungdomsåren. Basalcellscancer som är en 
ytligt belägen och ofarligare form av hudcancer har också samband med UV-strålning 
och antalet fall uppskattas till 25 000 årligen. 

Hög exponering för UV-strålning kan också orsaka grumling av ögats lins (grå starr) 
och speciellt utsatta är de människor som bor vid kusten eller vistas utomhus när mar-
ken är snötäckt. Kronisk lågdosexponering för UV-strålning har också visat sig kunna 
ge andra skador på ögat, bl.a. på hornhinnan (Arbetslivsinstitutet 2002). 

Känsliga grupper är barn som behöver hjälp att skyddas för skadlig UV-exponering. 
Brännskador i barn- och ungdomsåren anses öka risken för att utveckla vissa allvarliga 
former av hudtumörer senare i livet (se ovan). Utomhusarbetare som lantbrukare och 
sjömän löper en ökad risk att insjukna i vissa typer av hudcancer (Arbetslivsinstitutet 
2002). Ytterligare riskgrupper är personer med extra känslig hud samt solariebesökare. 

Riktvärden

Enligt miljömålet Säker strålmiljö, delmål 2 skall år 2020 antalet årliga fall av hud-
cancer orsakade av solen inte vara högre än år 2000. Ett problem med miljömålet är att 
det inte går att särskilja vilka fall av hudcancer som orsakas specifikt av UV-strålning 
från solen. 

Den individuella UV-exponeringen styrs i hög grad av vår livsstil och vanor. För att 
minska UV-exponeringen rekommenderas skydd för hud och ögon (täckande kläder, 
solskyddskräm, solglasögon). Man bör undvika att vistas direkt i solen då intensiteten är 
som högst på sommarhalvåret och speciellt mitt på dagen. Föräldrar uppmanas att 
begränsa barnens vistelse i solen till ett minimum för att undvika skador senare i livet. 
En annan rekommendation är att inte använda solarier mer än 10 gånger per år då det 
kan bidra till en ökad generell risk för UV-relaterade hälsoeffekter. Barn och ungdomar 
under 18 år, eller personer med extra känslig hud rekommenderas att inte använda 
solarier. SSI har gett ut råd och särskilda föreskrifter som omfattar solarier (SSI FS 
1998:2).

Riskbedömning och kvantitativ uppskattning av hälsopåverkan i Västra 
Götaland

Förekomsten av hudcancer anses till största delen bero på exponering för UV-strålning, 
främst från solljus. Båda formerna av hudcancer, malignt melanom och skivepitel-
cancer, uppvisar stora regionala skillnader med färre antal i norr än i söder. Sedan 1970 
har cancerfrekvensen ökat med 50 procent eller 1,5 gånger för alla typer av cancer, men 
detta gäller inte malignt melanom som är 3,5 gånger vanligare och skivepitelcancer som 
är mer än 4 gånger vanligare år 2002 jämfört med 1970 (SSI 2004) i hela riket. Enligt 
SSI:s skattning kommer antalet fall per år av malignt melanom år 2020 att vara 2400 
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och skivepitelcancer 4700 fall om inga förebyggande åtgärder genomförs. Om delmålet 
nås och antalet nya fall av hudcancer år 2020 är nere i nivån för år 2000 bedöms totalt 
12 000 sjukdomsfall ha förhindrats, varav 800 skulle ha lett till döden (SSI 2003).  

För Västra Götalands län (1,5 miljoner invånare) beräknas utifrån befolkningsmängd 
antalet fall per år av malignt melanom till drygt cirka 300 och antalet fall av skivepitel-
cancer till drygt 500 fall årligen. Enligt data från Socialstyrelsen (Folkhälsan i siffror) 
inträffade 356 fall av malignt melanom år 2002 i Västra Götaland och även insjuknande 
i skivepitelcancer var något högre än förväntat, år 2002 inträffade 594 fall i Västra 
Götaland. Insjuknande i malignt melanom och skivepitelcancer har blivit vanligare i 
Västra Götaland sedan 1970 i överensstämmelse med riket i övrigt (figur 4 och 5). Om 
inga förebyggande åtgärder genomförs innebär det att antalet fall av malignt melanom 
kommer att vara över 400 per år och antalet fall av skivepitelcancer cirka 800 i Västra 
Götaland år 2020. 

Figur 4. Antal nya fall av malignt melanom i Västra Götaland 1970-2002. Ålders-
standardiserad incidens (insjuknandefrekvens) per 100 000 enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen (Folkhälsan i siffror). 
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Figur 5. Antal nya fall av skivepitelcancer i Västra Götaland 1970-2002. Ålders-
standardiserad incidens (insjuknandefrekvens) per 100 000 enligt befolkningen 2000. 

Källa: Socialstyrelsen (Folkhälsan i siffror). 
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Förslag till hälsoindikatorer i Västra Götaland 

Andelen årliga fall av hudcancer i regionen är så pass många att indikatorn fungerar 
även på regional nivå. Det finns ett behov av mer omedelbara indikatorer men förslaget 
om enkätundersökningar bör utredas vidare:  

• antal årliga hudcancerfall (uppdelat på malignt melanom och skivepitelcancer).

Förslag till delprogram för miljömålet Säker strålmiljö 

Data angående incidensen (insjuknandefrekvensen) av hudcancer hämtas från register 
för analys och värdering i en separat rapport vartannat år. På sikt är det viktigt att mäta 
mer omedelbara effekter och möjligheten att genomföra en enkätundersökning av t.ex. 
ungdomars attityder och solvanor i ett utvecklingsprojekt på regional nivå, eventuellt i 
samarbetet med SSI, bör undersökas närmare. 

Projekt Indikatorer  Nivå Möjliga
samarbetspartners 

Kost-
nader Typ av projekt 

Incidens
av
hudcancer

Antal årliga 
hudcancerfall
uppdelat på 
malignt melanom 
och
skivepitelcancer

R Länsstyrelsen 
Epidemiologiskt 
centrum 
VMC

75tkr Övervaknings-
projekt
(register) 
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Miljömålet Grundvatten av god kvalitet 

Miljöföroreningar i dricksvatten 

Exponering nationellt och i Västra Götaland 

Vattenförsörjningen i Sverige är mycket god och i stort sett är kvaliteten på dricks-
vattnet bra. De flesta invånare i Sverige, 85 %, får sitt dricksvatten från kommunala 
anläggningar, som antingen använder renat och desinficerat vatten från ytvattentäkter 
vilket oftast är fallet då det gäller större anläggningar, alternativt grundvattentäkter. 
Enligt nationella miljöhälsoenkäten 1999 (MHR 2001) uppgav 6 % att dricksvattnet 
hemma kom från egen grävd brunn och 8 % att det kom från egen borrad brunn. Livs-
medelsverket har gett ut föreskrifter om hantering och kontroll av dricksvatten från all-
männa anläggningar (SLVFS 2001:30), men då det gäller de enskilda brunnarna finns 
ingen organiserad provtagning eller registrering. Enligt Livsmedelsverkets samman-
ställning och utvärdering från 2003 års rapportering från den kommunala dricksvatten-
tillsynen är dricksvattnet i allmänna anläggningar i Sverige i de flesta fall av god kvali-
tet och några större förändringar har inte skett de senaste 11 åren (Livsmedelsverket 
2003). Livsmedelsverkets bedömning är att det är de små allmänna, samt de förordnade 
anläggningarna som generellt sett har ett sämre vatten pga. av att det oftast är dessa 
anläggningar som går ut med kokningsrekommendationer. De kemiska hälsomässiga 
anmärkningarna beror till största delen på flouridanmärkningar. 

Smittspridning av sjukdomsframkallande bakterier, virus eller parasiter kan orsakas av 
inläckage av avloppsvatten eller förorenat ytvatten i dricksvattensystemet. De vanligaste 
orsakerna till vattenburna utbrott i Sverige de senaste 20 åren har varit campylobacter, 
giardia lamblia och calicivirus (MHR 2001). Nedfall av försurande luftföroreningar har 
i vissa områden medfört försurning av sjöar och grundvatten, speciellt i sydvästra 
Sverige där många områden har dåligt buffrande marklager. Försurat grundvatten kan 
orsaka urlakning av metaller från omgivande mark och förhöjda halter av bl.a. alumi-
nium och kadmium i vattnet, men kadmiumexponering via kosten ger i allmänhet ett 
litet bidrag till det totala intaget via kosten. Försurat vatten kan leda till ökad korrosion i 
rörledningar av koppar med förhöjda kopparhalter i vattnet som följd. I grävda brunnar i 
jordbruksbygder kan påverkan från gödsel och andra föroreningskällor orsaka förhöjda 
nitrathalter i vattnet och användning av bekämpningsmedel i jordbruket kan läcka till 
grundvattnet. I en stor undersökning som Livsmedelsverket gjort av bekämpningsmedel 
i dricksvatten med fokus på högriskområden fann man mest bekämpningsmedel i 
enskilda brunnar men vatten från kommunala vattenverk var genomgående bra. Ingen 
vattentäkt kom dock upp i hälsofarliga haltnivåer (Livsmedelsverket 2002b). 

I bergborrade brunnar kan det finnas höga halter av fluor och arsenik då dessa ämnen 
normalt förekommer i berggrunden i vissa områden. Begränsade undersökningar från 
områden med naturligt höga arsenikhalter i berggrunden har visat att 8 procent av de 
bergborrade och 1 procent av de grävda brunnarna hade arsenikhalter som låg över 
gränsvärdet >10 µg/l (MHR 2001).
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I Västra Götaland finns områden med höga uranhalter i berggrunden, speciellt vissa 
graniter och pegmatiter är uranrika vilket medför att grundvattnet i berget kan innehålla 
relativt höga uranhalter. Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushålls-
vatten men i vissa fall kan djupborrade brunnar ge vatten med höga radonhalter i områ-
den där det finns höga uranhalter i berggrunden. Stråldosen man får direkt via dricks-
vatten är en mycket liten del av den totala genomsnittsdosen och den största risken är att 
radon avgår från dricksvattnet till inomhusluften (SSI 2000). Då det gäller övriga radio-
aktiva ämnen har det nyligen genomförts en kartläggning av stråldoserna i svenskt 
kommunalt dricksvatten. Kartläggningen där 252 kommunala grundvattenverk och fyra 
ytvattenverk undersöktes visar att stråldoserna är låga och beräknades överskrida gräns-
värdet 0,1 millisievert endast vid två av vattenverken (SSI 2004). Vid en samtidig 
undersökning av uranhalterna hade nio vattenverk en uranhalt som låg över WHO:s 
provisoriska gränsvärde på 15 µg/l, som mest 41 µg/l, men under den nivå där man sett 
effekter på njurfunktionen. Slutligen kan problem med för höga salthalter i dricksvatten 
vara ett problem utmed kustområden och lokalt kan också saltning av vägar ge förhöjda 
kloridhalter som kan göra vattnet otjänligt.  

Hälsoeffekter

De vanligaste symptomen vid vattenburen smitta är diarréer, kräkningar och feber och 
påverkan på allmäntillståndet som i allmänhet är övergående på 1-3 dagar men ibland 
kan symptomen sitta i längre t.ex. vid infektion med campylobacter (MHR 2001). Sär-
skilt känsliga grupper är spädbarn och äldre personer speciellt om allmäntillståndet 
redan innan är nedsatt pga. andra sjukdomar.  

Personer med nedsatt njurfunktion som genomgått dialys där vatten med hög alumi-
niumhalt använts har drabbats av demenssjukdom, men det är oklart om även friska 
individer som exponeras för förhöjda aluminiumhalter i vattnet löper ökad risk för 
demenssjukdom (Edling 2000). Således utgör personer med nedsatt njurfunktion som 
har svårt att utsöndra aluminium en extra känslig grupp. Effekter av kadmiumexpone-
ring har tidigare diskuterats i avsnittet om metaller under miljömålet Giftfri miljö.
Dricksvatten som innehåller höga halter koppar pga. frisättning från vattenledningsrör 
kan orsaka irritation av magtarmkanalen och diarréer hos spädbarn som är en extra 
känslig grupp. Något samband mellan kopparhalten i dricksvatten och frekvensen späd-
barnsdiarréer sågs dock inte i en svensk undersökning (MHR 2001). Spädbarn är också 
en extra känslig grupp för exponering för förhöjda nitrathalter som kan orsaka s.k. 
methemoglobinemi som försämrar blodets syretransportförmåga (Miljöhälsoutred-
ningen 1996). Fluorhalter i vatten > 0,8 mg/l förebygger karies, men kan vid högre 
nivåer orsaka tandemaljfläckar (fluoros) där förskolebarn är en särskild riskgrupp 
(Miljöhälsoutredningen 1996). Kronisk exponering för oorganisk arsenik kan ge pig-
mentering och förtjockning av huden. Skador på perifera nerver och kärl har också rap-
porterats (WHO 2001). Arsenik har av WHO:s expertorgan för cancerforskning, Inter-
national Agency for Research on Cancer (IARC) klassats som cancerframkallande för 
människa (IARC, 2002) och har visats kunna ge cancer i lunga, hud och urinblåsa. Barn 
och personer med dålig näringsstatus är sannolikt extra känsliga grupper. 
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Hälsoeffekter av radon i dricksvatten hänför sig framför allt till ökad risk för lungcancer 
pga. inandning av radongas som avgått till inomhusluften. Stråldoserna från uran i 
dricksvatten har normalt mindre betydelse utan det är främst av dess egenskaper som 
tungmetall som orsakar hälsoeffekter. Exponering för höga halter uran i dricksvatten 
kan orsaka toxiska effekter på njurarna, framförallt är det funktionen i proximala tubuli 
som påverkas (WHO 2004b).  

Riktvärden

Enligt delmål 3 i miljömålet Grundvatten av god kvalitet skall alla vattenförekomster 
som används för uttag av dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt 
eller betjänar mer än 50 personer per år uppfylla gällande svenska normer för dricks-
vatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet 
senast år 2010.

Gällande svenska normer och gränsvärden för dricksvatten är fastställda i Livsmedels-
verkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) som harmoniserats med EU 
(tabell 3).

Socialstyrelsen har också gett ut allmänna råd med riktvärden för mikroorganismer, 
kemiska ämnen och fysikaliska parametrar som underlag för bedömning av dricks-
vattenprov från mindre vattenverk samt privata brunnar där Livsmedelsverkets före-
skrifter inte kan tillämpas (SOSFS 2003:17).  
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Tabell 3. Riktvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter samt hälsobaserade rikt-
värden enligt Socialstyrelsen för några kemiska och fysikaliska parametrar i dricks-
vatten för bedömningen otjänligt. 

Para-
meter Enhet

Rikt-
värde
enligt
SLVFS
2001:30

Rikt-
värde
enligt
SOSFS
2003:17

Kommentar 

Arsenik µg/l 10 10  
Fluorid mg/l 1,5 6,0 Risk för fluorinlagring i benvävnad över 

6,0 mg/l; från 1,3 mg/l risk för 
tandemaljfläckar (tjänligt med 
anmärkning)  

Kadmium µg/l 5,0 5,0  
Koppar mg/l 2,0 2,0 Baserat på risken för diarréer hos små 

barn
Nitrat mg/l  50 50 Baserat på risk för methemoglobinemi 

hos spädbarn 
Nitrit mg/l  0,5 0,5 Baserat på risk för methemoglobinemi 

hos spädbarn 
Radon* Bq/l >1000 >1000 >100 Bq/l gräns för tjänligt med 

hälsomässig anmärkning enligt SLVFS 
2001:30
>1000 Bq/l, mätning av radonhalten i 
inomhusluften bör göras enligt SOSFS
1999:22 (M)

Källa: Livsmedelsverket (SLVFS 2001:30) och Socialstyrelsen (SOSFS 2003:17). 

* För övriga radioaktiva ämnen förutom radon och dess sönderfallsprodukter, tritium 
och kalium-40 finns i SLVFS 2001:30 ett gränsvärde för Total Indikativ Dos (TID) på 
0,1 millisievert per år för bedömningen tjänligt med anmärkning. I Sverige finns inget 
gränsvärde för uran i vatten, men WHO rekommenderar ett värde på 15 µg/l (WHO 
2004b, SSI 2005). 

Riskbedömning och kvantitativ uppskattning av hälsopåverkan i Västra 
Götaland

Enligt grova skattningar orsakar arsenik i dricksvatten färre än 2 cancerfall per år i 
Sverige (MHR 2001). Då det gäller radon som avgår från hushållsvatten till inomhus-
luften beräknas enligt SSI att det kan ge upphov till några tiotal av de dödsfall i lung-
cancer som årligen orsakas av radon i Sverige (SSI 2004). Ett problem är att dricks-
vattnets kvalité i de enskilda brunnarna inte är känt över landet. Det är svårt att göra en 
kvantitativ bedömning av hälsoeffekter från andra miljöföroreningar i dricksvatten då 
det saknas tillräckligt underlag, men enligt vår bedömning orsakar sannolikt inte expo-
nering för miljöföroreningar i dricksvatten några betydande hälsoeffekter hos befolk-
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ningen i Västra Götaland. Ett undantag är smittspridning via dricksvatten som kan 
orsaka påtagliga konsekvenser både för den enskilde individen och för samhället. Enligt 
Livsmedelsverket insjuknade 200-735 konsumenter av vattenburen smitta i Sverige 
under åren 2000-2002 och enligt rapporteringen för 2003 insjuknade 3000 personer i ett 
stort utbrott där orsaken kunde fastställas till campylobacter och ett mindre utbrott med 
2 insjuknade där orsaken var okänd (Livsmedelsverket 2003), men inget av utbrotten 
berörde Västra Götaland. Sannolikt finns det även ett antal sporadiska sjukdomsfall 
orsakade av förorenat dricksvatten som inte rapporterats. 

Pågående projekt 

Inga pågående projekt regionalt f.n. 

Hälsoindikatorer

Miljömålet Grundvatten av god kvalitet diskuterades inte i AMM:s förslag till hälso-
relaterade indikatorer (Rosenlund m.fl., 2002) med hänvisning till att det saknades 
lämpliga effekter på hälsan som kunde följas i relation till miljömålet om god grund-
vattenkvalitet. På miljömålsportalen förslås indikatorn ”radon i dricksvatten”. Radon 
diskuteras dock huvudsakligen under miljömålet God bebyggd miljö då exponering för 
radon direkt via dricksvatten bedöms utgöra en mycket liten del av den totala genom-
snittsdosen. Inom EU har indikatorn ”drinking-water quality” rekommenderats och 
indikatorn ”outbreaks of waterborne disease” förslagits för vidare utveckling (WHO 
2004a).

Förslag till hälsoindikatorer i Västra Götaland 

Delmålet om god dricksvattenkvalitet är svårt att relatera till hälsoeffekter, då delmålet 
enbart är kopplat till kvaliteten på dricksvatten i större allmänna anläggningar medan 
det inte finns något system idag för att få en uppskattning av och följa dricksvattnets 
kvalitet i enskilda brunnar. Dessutom kan en koppling till hälsoeffekter bara göras till 
vissa specifika föroreningar. Det finns en systematisk rapportering av utbrott av vatten-
buren smitta med antal insjuknade som görs varje år till Livsmedelsverket från kommu-
nernas miljöförvaltningar, dessutom sker en parallell rapportering till Smittskydds-
institutet. Antalet utbrott är dock få och antalet sjuka kan variera kraftigt mellan olika 
utbrott vilket gör att indikatorn inte fungerar på regional nivå. Uranhalten i dricksvatten 
och markörer för njurskada skulle dock kunna vara en möjlig indikator att använda på 
regional nivå: 

• uranhalten i drickvattnet och påverkan på njurmarkörer hos en befolkningsgrupp.
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Förslag till delprogram för miljömålet Grundvatten av god kvalitet 

Då uranhalterna i dricksvatten är ofullständigt kartlagda men befaras vara höga i vissa 
områden i regionen skulle en undersökning av uranhalterna i dricksvatten och effekt-
markörer för njurskada hos boende i områden med hög uranhalt i berggrunden vara ett 
lämpligt utvecklingsprojekt. 

Projekt Indikatorer  Nivå
Möjliga
samarbets-
partners

Kostnader Typ av projekt 

Undersökning av 
uranhalter i 
dricksvatten och 
effektmarkörer 
för njurskada hos 
en
befolkningsgrupp

Uranhalten i 
dricksvattnet
och
påverkan på 
njurmarkörer 

R Länsstyrelsen 
Göteborgs
universitet

500tkr Utvecklings-
projekt
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Miljömålet God bebyggd miljö 

Radon

Exponering nationellt och i Västra Götaland 

Radon är en radioaktiv ädelgas som finns i vår berggrund och som bildas naturligt när 
uran i berggrunden successivt sönderfaller. Exponering för höga halter radon i inom-
husluften ökar risken att insjukna i lungcancer. Möjliga källor till radonexponering i 
våra bostäder kan vara från marken, byggnadsmaterial eller från hushållsvattnet. Den 
vanligaste källan är radonexponering från berggrunden. En annan vanlig källa till radon 
i bostäder och andra lokaler är vissa typer av byggnadsmaterial. Lättbetong baserad på 
alunskiffer (blåbetong), som innehåller betydligt högre halter av uran än andra berg-
arter, användes i tillverkningen av byggnadsmaterial mellan 1929 fram till 1975 och 
finns i cirka 10 procent av våra bostäder. Enligt SSI har 500 000 bostäder i Sverige 
förhöjda halter av radon, dvs. över 200 Bq/m3 och av dessa har 100 000 småhus samt 50 
000 lägenheter radonhalter som överstiger 400 Bq/m3. Uppskattningsvis 2500 skol- och 
förskolebyggnader ligger över 200 Bq/m3 (SSI 2004). Radonexponering från 
dricksvatten diskuteras under miljömålet Grundvatten av god kvalitet.

Två nationella undersökningar av bostadsradon har gjorts i Sverige. I en stor undersök-
ning (Pershagen m.fl., 1994) mättes radon i nästan 9000 bostäder i 109 kommuner varav 
17 kommuner i Västra Götaland mellan åren 1988-1992. Radonhalten var approximativt 
log-normalfördelad med geometriska och aritmetiska medelvärden på 61 respektive 
107 Bq/m3. I en annan nationell studie (Statens institut för byggnadsforskning 1993) 
mättes radonhalten 1991-1992 i totalt 1360 bostäder i 60 av landets kommuner varav 
8 kommuner i Västra Götaland. Det aritmetiska medelvärdet för radonhalten i alla 
bostäder var 108 Bq/m3 och radonhalterna i hus byggda efter 1980 var cirka hälften av 
nivåerna i hus som byggts tidigare.  

Speciellt för Västra Götaland är det framförallt de stora områdena med så kallad bohus-
granit längs kusten som innebär risk för ökad radonhalt i byggnader. Det finns dessutom 
områden i Skaraborg med alunskiffer samt ett antal grusåsar med hög markradonhalt. 
Till detta kommer, liksom i övriga landet, ett betydande antal äldre hus som innehåller 
byggnadsmaterial av blå lättbetong som avger radongas. Förutom de nämnda områdena 
med förhöjda markradonhalter finns det inga hållpunkter för att den genomsnittliga 
exponeringen för radon i bostäder skulle vara högre i Västra Götaland jämfört med riket 
som helhet utifrån den undersökning som gjordes 1990. 
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Figur 6. Genomsnittshalter av bostadsradon 1990 i riket och 13 kommuner i Västra 
Götaland.

Källa: SSI. 

Hälsoeffekter

Radongasen sönderfaller till andra radioaktiva ämnen, s.k. radondöttrar som vid inand-
ning fastnar i luftvägarna och avger skadlig alfastrålning som kan orsaka lungcancer. 
Andra organ i kroppen får också en viss stråldos men risken för skada är betydligt 
mindre. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. I 
svenska studier (Pershagen m.fl., 1994, Lagarde m.fl., 1997) har man uppskattat att 
andelen lungcancerfall orsakade av radon är cirka 16 procent av det totala antalet lung-
cancerfall i Sverige. Strålskyddsinstitutet (SSI 2004) har beräknat att cirka 500 personer 
varje år insjuknar i lungcancer orsakad av radon med nuvarande bostadsradonnivåer, 
rökvanor och insjuknandefrekvens i lungcancer. Riskbedömningen grundar sig främst 
på den ovan nämnda svenska studien men en metaanalys (sammanvägningsstudie) 
omfattande åtta bostadsstudier (Lubin och Boice, 1997) och en nyligen utförd samman-
ställning av 13 fall-kontrollstudier i Europa av radon i bostäder och lungcancer (Darby 
m.fl., 2005) har visat resultat som stämmer väl överens med den svenska studien. 

Den absoluta risken att få lungcancer är särskilt stor för rökare som är en extra känslig 
grupp då de från början har en mycket högre (cirka 10 ggr, för storrökare 25 ggr) bak-
grundsrisk att få lungcancer. De flesta, närmare 90 procent av dem som drabbas av 
lungcancer från radon är rökare och att inte börja röka är den effektivaste åtgärden att 
minska sin personliga risk att drabbas av lungcancer på grund av radon. 
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Riktvärden

Enligt delmål 8, inom miljömålet God bebyggd miljö skall radonhalten vara lägre än 
200 Bq/m3 luft i alla skolor och förskolor år 2010 och i samtliga bostäder år 2020. 
Sedan 1980 finns gränsvärden för bostäder och byggnadsmaterial satta av Socialstyrel-
sen och Boverket. Riktvärdena för radonhalter i bostäder och lokaler där kommunerna 
har tillsyn enligt miljöbalken är kopplade till begreppet olägenhet för människors hälsa. 
De gränsvärden och riktvärden för radon i luft som gäller för allmänbefolkningen finns 
nedan (tabell 2). 

Tabell 2. Gränsvärden och riktvärden för radonhalter i luft. 

200 Bq/m3

(riktvärde) 

Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för 
allmänna ändamål; Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:6 (M)
samt SOSFS 1999:22 (M).

200 Bq/m3

(gränsvärde) 
Högsta radonhalt i nya byggnader; föreskrifter BFS 1993:57 Med 
ändringar t.o.m. BFS 2000:19, BBR 10. 

Källa: Rikt- och gränsvärden för radon. SSI, 2005.

Riskbedömning och kvantitativ uppskattning av hälsopåverkan i Västra 
Götaland

SSI har sammanställt ett underlag för att bedöma den relativa risken för lungcancer vid 
olika exponeringsintervall utifrån den nationella bostadsstudien (SSI 2001). Den rela-
tiva riskökningen per 100 Bq/m3 bedöms vara lika stor för rökare som icke-rökare. 
Risken för en icke-rökare att någon gång i livet drabbas av lungcancer skattas av SSI till 
cirka 0,5 % då det inte finns någon radon i bostaden. Då den relativa riskökningen 
skattas till cirka 15 % per 100 Bq/m3 (Lagarde m.fl., 1997, Darby m.fl., 2005) är livs-
tidsrisken för en icke-rökare att drabbas för lungcancer ungefär 1,0 % vid 400 Bq/m3.
Motsvarande skattning kan göras för en rökare som har samma relativa risk (tabell 4). 

Tabell 4. Livstidsrisk (%) för lungcancer vid olika radonhalter i bostaden. 

Radongashalt (Bq/m3)
0 100 200 400 

Alla 1 1,1 1,2 1,4 
Icke-rökare 0,5 0,6 0,7 0,9 
Rökare 10 12 14 16 
Källa: SSI och Darby m.fl., 2005. 

Om man vid mätning har konstaterat förhöjda radonhalter, kan man beroende på var 
radonet kommer ifrån med rätt insatta åtgärder (t.ex. förbättrad ventilation) effektivt 
minska exponeringen. Arbetet med radonsaneringen går dock långsamt och bara ett 
fåtal av alla bostäder med förhöjda radonhalter är identifierade och ännu färre 
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åtgärdade. Enligt SSI skulle radonsänkande åtgärder i alla bostäder med radonhalter 
över 400 Bq/m³ beräknas kunna spara upp till 150 dödsfall i lungcancer per år. Genom 
att sänka halterna i bostäder med radonnivåer mellan 200- 400 Bq/m³ skulle ytterligare 
ett femtiotal dödsfall kunna förhindras. För beräkningarna gäller att radonhalten efter 
åtgärd sänkts till ca 100 Bq/m³. Av de 500 fall av lungcancer per år som man beräknar 
bero på radonexponering i inomhusluften är källan till exponeringen i nästan samtliga 
fall markradon eller blåbetong. 

År 2002 insjuknade enligt data från Socialstyrelsen 474 personer i lungcancer i Västra 
Götaland varav cirka 75-80 uppskattas bero på exponering för bostadsradon. Om ande-
len bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³ överensstämmer med riket i stort innebär 
det att cirka 30 fall av lungcancer per år i Västra Götaland skulle kunna förhindras om 
radonsänkande åtgärder vidtas i alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³ och 
radonhalten sänks till 100 Bq/m³. 

Pågående projekt 

I Lysekils kommun i Västra Götaland har man nyligen utfört mätningar i bostäder hos 
slumpvis utvalda personer. År 2001 var det geometriska medelvärdet 84 Bq/m3 jämfört 
med 100 Bq/m3 1990, men skillnaden var inte statistiskt signifikant (Länsstyrelsen 
2004). Radonmätningar har nyligen utförts i Skövde kommun i Västra Götaland, preli-
minära resultat från denna undersökning tyder på att radonhalterna där sjunkit markant 
jämfört med tidigare mätningar. De aktuella kommunerna låg båda över riskgenom-
snittet 1990 och för att kunna bedöma i vilken omfattning radonhalterna sjunker behövs 
mätdata från fler kommuner. 

Hälsoindikatorer (radon) 

AMM (Rosenlund m.fl., 2002) har föreslagit följande hälsoindikatorer för radon: 

• andel som vistas i förskolor och skolor respektive bostäder, med radon >200Bq/m3

• den genomsnittliga radonhalten i landets bostäder. 

Förslag till hälsoindikatorer (radon) i Västra Götaland 

Det bör finnas en särskild indikator för förskolor/skolor där barn vistas. För att kunna 
uppskatta andelen barn och ungdomar som vistas i lokaler med radonhalter >200 Bq/m3

krävs att man mäter tämligen heltäckande i länet. En indikator är andelen för-
skolor/skolor där man mätt radonhalten vilket kan kopplas till andel förskolor/skolor 
med uppmätta radonhalter >200 Bq/m3. För bostäder bör det finnas en indikator för 
andel med radonhalter >200 Bq/m3 för uppföljning av miljömålet men också en indika-
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tor för den genomsnittliga radonhalten i bostäder då det inte finns någon nedre gräns för 
hälsoeffekter utan risken för lungcancer börjar redan från 0 Bq/m3:

• andel förskolor/skolor där man har mätt radonhalten  

• andel förskolor/skolor där man har mätt radonhalten och halten är >200Bq/m3

• andel av befolkningen som exponeras för radonhalter >200Bq/m3 i regionens 
kommuner 

• den genomsnittliga radonhalten i regionens kommuner. 

Buller

Exponering nationellt och i Västra Götaland 

Samhällsbuller, särskilt buller från olika trafikslag, är ett utbrett miljöproblem och den 
störning som berör flest antal människor i Sverige. Ljud/buller mäts i decibel (dB) i en 
logaritmisk skala. En skillnad i bullernivå på cirka 10 dB upplevs som en fördubbling 
av ljudstyrkan. Maximalnivån anger den högsta ljudnivån (Lmax) under en viss tids-
period och ekvivalentnivån (Leq) avser medelljudnivå under en viss period, t.ex. ett dygn 
(LAeq, 24h). Ett bullermått som baseras på summering av ljudenergin (t.ex. det vanliga 
ekvivalentmåttet Leq) räcker inte för att beskriva de vanliga bullermiljöerna. Det är lika 
viktigt att också mäta och ta hänsyn till den maximala ljudnivån i ett varierande buller 
och till antalet bullerhändelser. I Sverige beräknades år 1998 drygt 2 miljoner männi-
skor vara exponerade för trafikbuller (vägtrafik, tåg och flyg) vid sin bostad över LAeq
55 dB utomhus (MHR 2001). Det dominerande problemet är höga bullernivåer i 
bostadsbebyggelse i närheten av stora trafikleder och exponeringen från vägtrafikbuller 
beräknades år 2000 beröra nästan 1,5 miljoner människor. Någon större förändring har 
inte skett sedan 1992 enligt data från den nationella miljöövervakningen (Naturvårds-
verket 2003). År 1998 var 840 000 personer utsatta för trafikbuller över riktvärdena (se 
nedan) inne i sina bostäder (MHR 2001). Andelen störda (störd ganska mycket, mycket 
eller oerhört mycket) från olika trafikslag i landet var enligt en undersökning från SCB 
(2003) cirka 16 % eller ungefär 1,4 miljoner människor i landet. 

Om man gör antagandet att samma andel i Västra Götaland som riket i stort är expone-
rade för ljudnivåer över riktvärdena innebär detta att 330 000 personer i Västra Göta-
land är utsatta för trafikbuller vid sin bostad över LAeq 55 dB utomhus varav cirka 
250 000 (75 %) från vägtrafiken. I cirka 15 500 av länets lägenheter utsätts cirka 33 000 
boende för en bullernivå över LAeq 65 dB utomhus enligt länsstyrelsens uppskattning 
(2005). Vidare uppskattas att 140 000 personer i länet är utsatta för trafikbuller över 
riktvärdena inne i sin bostad. Om man antar att antalet störda från olika trafikslag 
motsvarar riket i stort (cirka 16 % enligt SCB 2003) innebär det att 240 000 personer är 
störda av olika trafikslag i Västra Götaland. Någon särredovisning för Västra Götaland 
gjordes inte i SCB:s rapport, men andelen störda i NMHE 99 där frågan var annorlunda 
formulerad visade inte någon avvikelse för Västra Götaland gentemot riket i övrigt. 
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Exponering för buller är speciellt knutet till stadsmiljöer och i Västra Götaland finns 
rikets andra största stad som bl.a. korsas av flera stora trafikleder. Enbart i Göteborg bor 
ca 80 000 personer i miljöer där de utsätts för bullernivåer utanför fasad på mer än 
LAeq 24h 55 dB. Utav dessa utsätts omkring 12 000 för en bullernivå på mer än LAeq, 24h
65 dB, och 1500 för en nivå över LAeq, 24h 70 dB. Utanför Göteborg finns dessutom två 
stora flygplatser som är den dominerande bullerkällan i närliggande områden och anta-
let utsatta för flygbuller uppskattas till cirka 10 000 (Länsstyrelsen 2005). I flera 
kommuner vilka genomkorsas både av stora trafikleder och järnvägar är bullerexpone-
ringen och dess effekter mycket komplex. Enligt Banverkets inventering finns cirka 
2280 bostäder i länet som utsätts för tågbuller över Lmax 55 dB inomhus (Länsstyrelsen 
2005). Utanför de större städerna bör man uppmärksamma och följa bullersituationen i 
kustområden där det byggs vindkraftverk som kan upplevas mycket störande av de när-
boende trots att ljudnivåerna är relativt sett låga. 

Hälsoeffekter

Samhällsbuller orsakar främst olika besvärs- och störningseffekter som innebär negativ 
påverkan på livskvalitet och hälsa t.ex. genom sömnproblem, stressrelaterade symptom 
samt koncentrations- och inlärningssvårigheter. I svårare fall kan det uppstå hörsel-
skador och fysiologiska effekter på hjärt- och kärlsystemet. 

De kritiska effekterna av samhällsbuller är: 

• samtalsstörningar 
• sömnstörningar 
• besvärsupplevelser
• påverkan på olika aktiviteter 
• försämrad hörsel  
• möjlig ökad risk för blodtryckssjukdom. 

Förmågan att uppfatta och förstå tal påverkas negativt av bullriga miljöer men olika 
personer har olika förutsättningar att uppfatta tal. Under ett samtal med normal röst-
styrka krävs att det störande ljudet inte är högre än cirka 35 dBA för att talet ska kunna 
uppfattas till fullo och högst 45 dBA för någorlunda bra uppfattning. Störningar av 
sömnen (insomningssvårigheter, uppvaknande och försämrad sömnkvalitet) leder till 
ökad trötthetskänsla och nedsatt prestationsförmåga. Avgörande betydelse för upp-
komsten av sömnstörningar är den maximala bullernivån och antal bullerhändelser. 
Buller under insomningsskedet upplevs som särskilt störande. Vid maximala ljudnivåer 
på 45 dBA kan människor ha svårt att somna och blir lätt väckta. Allmänna störnings-
reaktioner och påverkan av olika aktiviteter förekommer även om riktvärden för buller 
från olika trafikslag inte överskrids. Redan vid en ljudnivå på LAeq, 24h 55 dB är mellan 
10 och 30 procent ganska eller mycket störda av buller enligt dos-responssamband base-
rade på data från ett stort antal internationella undersökningar (Socialstyrelsen 2004). 
Exponering för miljö- och fritidsbuller förväntas inte orsaka hörselförsämring hos det 
stora flertalet av befolkningen vid exponering om ljudtrycksnivån är högst LAeq, 24h
70 dB vid livslång exponering. En speciell riskgrupp är dock ungdomar som besöker 
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konserter och diskotek där ljudnivåerna kan vara mycket höga, > LAeq 100 dB vilket kan 
vara hörselskadande vid ofta återkommande exponering. En möjligen ökad risk för 
negativa effekter på hjärt-kärlsystemet har också diskuterats vid långvarig exponering 
för bullernivåer från LAeq, 24h 65-70 dB av flyg- och vägtrafik (MHR 2001) vilket stöds 
av nyare studier (Babisch m.fl., 2005). 

Känsliga personer är barn- och ungdomar under 15 år, personer med annat modersmål 
eller hörselnedsättning som behöver upptill 5 dB lägre bakgrundsnivå för att de skall 
uppfatta tal bra. En person som både har nedsatt hörsel och talar annat språk behöver 
upptill 10 dB lägre bakgrundsnivå än en normalhörande person. I förskolor och skolor 
är de kritiska effekterna taluppfattbarhet, läsförståelse och störningsupplevelse. Under 
sovstunden i förskolor är också sömnstörning en kritisk effekt.  

Riktvärden

Med underlag från de effekter (besvärseffekter, sömnstörningar etc.) som samhällsbuller 
har på människor har riksdagen antagit riktvärden för vägtrafikbuller. Dessa riktvärden 
bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse, eller vid nybygg-
nation eller annan väsentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen tabell 5). De riktvärden 
som antagits av riksdagen stämmer väl överens med andra riktvärden för samhälls-
buller, t.ex. WHO guidelines (2000) och Socialstyrelsens allmänna råd om buller inom-
hus och höga ljudnivåer (SOSFS 1996:7).  

Tabell 5. Av riksdagen antagna riktvärden för samhällsbuller. 

Inomhus Utomhus 
Ekvivalent ljudnivå dB LAeq, 24h

30 55 (vid fasad)

Maximal ljudnivå dB Lmax 45 (nattetid) 70 (vid uteplats i 
anslutning till bostad) 

Källa: Miljöhälsorapport 2001. 

Riskbedömning och kvantitativ uppskattning av hälsopåverkan i Västra 
Götaland

Enligt delmål 3 skall antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar över-
stigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ha minskat 
med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998. Om delmålet nås år 2010, dvs. en 
minskning av antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar som överstiger 
riksdagens riktvärden innebär det att knappt 17 000 färre personer kommer att vara 
utsatta för trafikbuller vid sin bostad över LAeq, 24h 55 dB utomhus och uppskattningsvis 
7000 färre utsatta för trafikbuller över riktvärdena inomhus i sin bostad i Västra Göta-
land. Vad detta innebär för andelen störda är dock mycket osäkert och svårt att upp-
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skatta då det i hög grad beror på var åtgärder sätts in och på hur och var antalet utsatta 
minskar. Det finns också indikationer att långvarig exponering för samhällsbuller kan 
orsaka allvarlig sjukdom, fr.a. hjärt-kärlsjukdom. Effekterna på hjärt-kärlsystemet är 
inte helt klarlagda och det finns i dagens läge inte tillräckligt underlag för att kvantifiera 
och bedöma eventuell ökad risk för hjärt-kärlsjuklighet. 

Pågående projekt

Inom ramen för den nationella miljöövervakningen har det genomförts undersökningar 
vart femte år för att uppskatta antalet boende i Sverige som utsätts för en ljudnivå över 
LAeq, 24h 55 dB utomhus, den senaste undersökning genomfördes år 2000 (Naturvårds-
verket 2003).

I Västra Götaland pågår en besvärsstudie avseende trafikbuller i Lerums kommun i 
samarbete mellan kommunen, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och 
Göteborgs Universitet. En av målsättningarna med projektet är att ta fram metodik som 
gör det möjligt att studera och bedöma risken för uppkomst av olika hälsoeffekter rela-
terat till bullerexponering från vägtrafik, tåg- och flygtrafik var för sig eller i olika kom-
binationer. Projektet skall även utmynna i nya hälsoindikatorer för buller. Metodiken är 
tänkt att kunna användas i arbetet med uppföljningen av miljömålet God bebyggd miljö,
delmål buller, och i den hälsorelaterade miljöövervakningen. Arbetet med projektet som 
pågår beräknas vara slutfört april 2005. 

Hälsoindikatorer (buller) 

AMM (Rosenlund m.fl., 2002) har föreslagit följande hälsoindikatorer för buller: 

• andelen ofta* sömnstörda pga. av buller 

• andelen som ofta* störs av buller i bostaden 

• andelen som inte kan sova med öppet fönster på grund av buller. 

* minst en gång i veckan 

F.n. pågår det ett arbete inom Boverket som är ansvarigt för miljömålet God bebyggd 
miljö att ta fram lämpliga hälsoindikatorer. Boverket gör bedömningen att indikatorer 
om trafikbuller att lägga ut på miljömålsportalen slutgiltigt bör fastslås när resultatet av 
pågående forskningsarbete om bullerindikatorer har redovisats (beräknas till april 
2005).
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Förslag till hälsoindikatorer (buller) i Västra Götaland 

Det är viktigt att hälsoindikatorerna även mäter effekter (andelen störda) av samhälls-
buller och inte enbart andelen exponerade. För att det ska vara möjligt att följa upp om 
delmålet nås behövs således en indikator både för andelen exponerade över riktvärdena 
och en indikator för andelen som upplever sig störda i olika grad av buller. För andelen 
exponerade över riktvärdena bör det finnas flera nivåer (LAeq >55 dB och >65 dB) bl.a. 
med tanke på att allvarligare hälsoeffekter som påverkan på hjärt- och kärlsystemet fr.a. 
setts vid nivåer >65 dB. För Västra Götaland föreslås en indikator för andelen expone-
rade över riktvärdena och en eller flera indikatorer som mäter andelen störda där en 
viktig effekt bedöms vara sömnstörning pga. buller. För andelen störda av buller före-
slås att man använder störningsgrad i enlighet med ISO specifikation (2003).  

Som lämpliga indikatorer att använda på regional nivå föreslås följande: 

• andelen exponerade för trafikbuller över riktvärdena (LAeq >55 dB och >65 dB) 

• andelen som störs av trafikbuller i bostaden (störs inte alls, störs inte särskilt 
mycket, störs ganska mycket, störs mycket, störs oerhört mycket) 

• andelen sömnstörda av trafikbuller i bostaden (störs inte alls, störs inte särskilt 
mycket, störs ganska mycket, störs mycket, störs oerhört mycket). 

Andra faktorer i inomhusmiljön 

Exponering nationellt och i Västra Götaland 

Besvär som relateras till inomhusmiljön är mycket vanliga, i MHR 2001 uppgav så 
många som 1 miljon (eller 18 % i åldrarna 19-81 år ) besvär eller symptom relaterade 
till inomhusmiljön. Luftföroreningar från utomhusluften kan tränga in i bostäder och 
kan i vissa fall utgöra en mer betydande exponeringskälla än utomhusluften. Allergen
sprids via pälsdjursägare till andra inomhusmiljöer, t.ex. skolor och kan orsaka besvär 
hos individer med utvecklad allergi. S.k. sjuka hus med förekomst av fukt och mögel-
angrepp utgör cirka 10-20 procent av bostadsbeståndet även om kunskapen om exakt 
vilka faktorer som kan orsaka hälsoproblem är ofullständig. Problem med undermålig 
ventilation kan bidra till ”sjuka hus” problem; enligt ELIB-undersökningen (1993) hade 
86 % av boende i småhus (4 miljoner) respektive 50 % av boende i flerbostadshus 
(1,5 miljoner) undermålig ventilation. Förekomst av kvalster är inte ovanligt i bostäder 
med fuktproblem och otillräcklig ventilation och kan betraktas som en indikator på en 
ohälsosam inomhusmiljö. I Sverige uppger 9 procent av den vuxna befolkningen (19-81 
år) överkänslighetsbesvär som hänförs till kvalster, störst är problemen i södra Sverige 
och Stockholmsregionen (MHR 2001).  

En annan viktig faktor är miljötobaksrök, enligt MHR 2001 uppgav 11 procent av 
befolkningen (19-81 år) att de dagligen utsattes för miljötobaksrök. Exponeringen 
väntas dock sjunka, dels har andelen rökare, speciellt bland män stadigt minskat de 
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senaste åren, dels genom successiv skärpning av förbud mot rökning i offentliga 
miljöer.  

Hälsoeffekter

Det finns en väl belagd ökning av astma och allergisjukdomar hos både barn och vuxna 
de senaste 20 åren och även om det inte är klarlagt vilka faktorer som är kopplade till 
ökningen misstänker man att olika miljöfaktorer delvis kan ha bidragit. Luftförore-
ningar, speciellt höga halter NO2 från utomhusluften eller gasspis i bostaden kan ge 
upphov till akuta luftvägsbesvär hos astmatiker och medför en ökad risk för nedre luft-
vägssjukdomar hos små barn (MHR 2001). Vistelse i fukt och mögelskadade hus har 
samband med s.k. ”sjuka hus” symptom och har också samband med uppkomst av 
astma i tidiga barnaår (MHR 2001). Studier har också visat att det finns ett samband 
mellan undermålig ventilation och ohälsa, bl.a. ”sjuka hus” symptom, astmabesvär, ökat 
antal luftvägsinfektioner och korttidsfrånvaro (Wargocki m.fl., 2002). Helt klart är att 
vistelse i byggnader med fukt och mögelskador, exponering för allergen (pollen, 
pälsdjur, kvalster) och irritanter som t.ex. tobaksrök och luftföroreningar kan utlösa 
besvär hos personer med allergi och astma (MHR 2001). Barn och ungdomar är en 
särskild riskgrupp för utveckling av kvalsterallergi som kan ge symptom som allergisk 
snuva och leda till astmautveckling. 

Klara samband finns också mellan exponering för miljötobaksrök och ökad risk för 
insjuknande i lungcancer och hjärt-kärlsjukdom. Små barn är en särskilt känslig grupp 
och samband har påvisats mellan miljötobaksrök och ökat antal luftvägsinfektioner och 
episoder med pip och väsande andning, men också astmautveckling på sikt hos barn. 
Exponering för miljötobaksrök ökar dessutom risken för plötslig spädbarnsdöd (MHR 
2001). Personer med utvecklad astma är också en riskgrupp, en av sex astmatiker får en 
signifikant sänkt andningskapacitet vid exponering och 61 % av astmatikerna upplever 
besvär i dammiga och rökiga miljöer (MHR 2001).  

Riktvärden

Enligt delmål 8 skall samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under en längre 
tid senast år 2015 ha en dokumenterat fungerande ventilation och senast år 2020 ska 
byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. 

År 1992 infördes förordningen om obligatorisk funktionskontroll av ventilationen, 
OVK, vilken grovt går ut på att ventilationen vid kontroll uppfyller de krav som ställdes 
vid senaste bygglovet. Som tidigare nämnts finns restriktioner mot rökning i offentliga 
lokaler, men önskvärt är att ingen skall behövas utsättas för passiv rökning vare sig i 
hemmet eller på andra platser. I övrigt saknas enhetliga kriterier för vad som kan 
betecknas som en god inomhusmiljö i en byggnad utifrån hälsomässiga aspekter. 
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Riskbedömning och kvantitativ uppskattning av hälsopåverkan i Västra 
Götaland

Det finns inget underlag för att göra en bedömning av hälsoeffekter om delmålen nås då 
sambanden med vilka eventuella faktorer i inomhusmiljön som bidrar till uppkomsten 
av allergi och astma inte är klarlagda. Det finns dock ett samband mellan förekomst av 
fukt och mögel i byggnader och ohälsa även om man inte lyckats identifiera någon 
enskild bakomliggande orsaksfaktor (Bornehag m.fl., 2004). Åtgärder för att förbättra 
inomhusklimatet förväntas ha positiva effekter för personer med redan utvecklad allergi 
och astma, varav de senare utgör cirka 10 procent av den vuxna befolkningen (MHR 
2001). För miljötobaksrök har man gjort beräkningen att 20-40 fall av lungcancer och 
800 fall av hjärtinfarkt bland icke-rökare orsakas av passiv rökning varje år i Sverige 
(MHR 2001). Vid antagandet att exponeringen i Västra Götaland motsvarar riket i stort 
innebär det uppskattningsvis 5 fall av lungcancer respektive >100 fall av hjärtinfarkt i 
regionen varje år hos icke-rökare som orsakas av miljötobaksrök. Baserat på äldre stu-
dier från 80-talet har man skattat att 20-30 procent av s.k. småbarnsastma beror på 
miljötobaksrök (MHR 2001). 

Pågående projekt 

Inga pågående regional projekt f.n. 

Hälsoindikatorer

AMM (Rosenlund m.fl., 2002) har föreslagit följande hälsoindikatorer för andra 
faktorer i inomhusmiljön: 

• andelen bostäder med fukt, mögel eller mögeldoft 

• andel som exponeras för miljötobaksrök i bostaden, på arbetet eller i andra miljöer. 

Förslag till hälsoindikatorer (övriga faktorer i inomhusmiljön) i Västra 
Götaland

Enligt ovanstående resonemang kan andelen som vistas i bostäder med fukt eller 
mögelproblem användas som en indikator på hur många som exponeras för en hälso-
mässigt ogynnsam inomhusmiljö. Inom EU har indikatorn ”Dampnes/Mould growth” 
rekommenderats (WHO 2004a). Andelen som exponeras för miljötobaksrök som har väl 
belagda och allvarliga hälsoeffekter är viktig att följa, även om exponeringen förhopp-
ningsvis är i sjunkande: 

• andel som vistas i bostäder med fukt, mögel eller mögeldoft 
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• andel som exponeras för miljötobaksrök i bostaden, på arbetet eller i andra miljöer. 

Förslag till delprogram för miljömålet God bebyggd miljö 

För radon kan andelen förskolor/skolor där man mätt radonhalten kartläggas med årliga 
enkäter till kommunerna. Fortsatt kartläggning av radonsituationen i bostäder i länet 
sker enligt den metodik som utvecklats och fortsättningsvis bör minst en kommun 
undersökas varje år.

För bullerexponerade över riktvärdena bör både andelen exponerade över LAeq >55 dB 
och >65 dB kartläggas. Vi föreslår att en komplettering görs i samverkan med Natur-
vårdsverket i samband med kommande bullerkartläggningar. Andelen bullerstörda kan 
kartläggas med hjälp av tilläggsfrågor i samband med den nationella miljöhälsoenkäten, 
alternativt kan en separat kartläggning (enkätstudie) göras i Västra Götaland. För att 
följa utvecklingen då det gäller bullersituationen i länet föreslås en uppföljning av 
Lerumprojektet om cirka 5 år. 

För andelen som vistas i bostäder med fukt och mögelproblem respektive andelen expo-
nerade för miljötobaksrök finns uppgifter som kan hämtas från den nationella miljö-
hälsoenkäten för analys och bearbetning för en separat rapport för Västra Götaland, 
alternativt en separat enkätstudie.  
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Projekt Indikatorer  Ni-
vå

Möjliga
samarbets-
partners

Kost-
nader Typ av projekt 

Radon-
expone-
ring i 
skola/
förskola

Andelen
förskolor/skolor
där man har mätt 
radonhalten
respektive
andelen
förskolor/skolor
där man har mätt 
radonhalten med 
halten
>200 Bq/m3

R
K

Länsstyrelsen
Kommuner

100tkr Övervaknings-
projekt

Radon-
expone-
ring

Andel av 
befolkningen
som exponeras 
för radonhalter 
>200 Bq/m3 i 
regionens
kommuner 

Den
genomsnittliga 
radonhalten i 
regionens
kommuner 

R
N

Länsstyrelsen
Göteborgs
Universitet
(Kommuner) 

400tkr/
kommun 
(ca 100 
bostäder)

Övervaknings-
projekt

Andel
buller-
expone-
rade

Andelen
exponerade för 
trafikbuller över 
riktvärdena

N

R

Naturvårds-
verket
Länsstyrelsen

200tkr? Övervaknings-
projekt
(tillägg) 

Andel
buller-
störda

Andelen störda 
respektive
andelen
sömnstörda av 
trafikbuller
(i bostaden) 

N
R

Länsstyrelsen
Socialstyrelsen 
VMC
Alt Länsstyrelsen 
Göteborgs
Universitet

100tkr
(tillägg
till Miljö-
hälso-
enkäten)
Alt
500tkr
(egen
enkät)

Samverkans-
projekt
(Miljöhälso-
enkät)
alt
Övervaknings-
projekt

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Projekt Indikatorer  Ni-
vå

Möjliga
samarbets-
partners

Kost-
nader Typ av projekt 

Kartlägg-
ning av 
buller-
situatio-
nen i en 
kommun i 
Västra
Götaland

Andelen
exponerade för 
trafikbuller över 
riktvärdena

Andelen störda 
respektive
andelen
sömnstörda av 
trafikbuller
(i bostaden) 

R Länsstyrelsen 
Göteborgs
Universitet

1000tkr Övervaknings-
projekt

Bearbet-
ning av 
nationella
miljö-
hälso-
enkäten
alternativt 
separat
enkät-
studie

Andelen som 
vistas i bostäder 
med fukt, mögel 
eller mögeldoft 
respektive
andelen som 
exponeras för 
miljötobaksrök i 
bostaden, på 
arbetet eller i 
andra miljöer 

N
R

Socialstyrelsen 
Länsstyrelsen
VMC/Göteborgs
Universitet

75tkr alt 
500tkr

Övervaknings-
och samverkans-
projekt
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Bilaga 1. Sammanställning av förslag till hälsorelaterad 
miljöövervakning

Förslag 1. Sjukhusinläggningar hos små barn pga. luftvägssjukdomar
Typ av projekt: Övervakningsprojekt (registerstudie)
Indikatorer: Frekvensen sjukhusinläggning för krupp/bronkit hos barn <2 år rensat för 
RS-virusepidemier 
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Epidemiologiskt centrum, VMC 
Kostnad: 75tkr, föreslås vartannat år
Nivå: R 

Förslag 2. Bearbetning av nationella miljöhälsoenkäten alternativt separat 
enkätstudie avseende besvär av luftföroreningar 
Typ av projekt: Övervaknings- och samverkansprojekt 
Indikatorer: Andelen som ofta (minst en gång i veckan) besväras av luftföroreningar 
Möjliga samarbetspartners: Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, VMC/Göteborgs 
Universitet
Kostnad: 75tkr (tillägg till Miljöhälsoenkäten) alt 500tkr (egen enkät) 
Nivå: N, R 

Förslag 3. Antal dödsfall per år pga. exponering för partiklar i Göteborg
Typ av projekt: Övervakningsprojekt (registerstudie) 
Indikatorer: Beräknat antal dödsfall per år pga. exponering för partiklar (PM2,5)
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Epidemiologiskt centrum, VMC 
Kostnad: 75tkr, föreslås vartannat år
Nivå: R 

Förslag 4. Personburna mätningar i tätortsmiljö (HÄMI)
Typ av projekt: Övervakningsprojekt
Indikatorer: Cancerframkallande ämnen (några), NO2
Möjliga samarbetspartners: Naturvårdsverket, Göteborgs Universitet 
Kostnad: (1300tkr) 
Nivå: N 

Förslag 5. Komplettering av HÄMI-undersökning med mätningar inomhus och 
utanför bostad
Typ av projekt: Tillägg till övervakningsprojekt
Indikatorer: Cancerframkallande ämnen (några), NO2
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet
Kostnad: 200tkr
Nivå: R 

Förslag 6. Personburna mätningar av PM2,5
Typ av projekt: Utvecklingsprojekt 
Indikatorer: PM2,5
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet 
Kostnad: 750tkr
Nivå: R 
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Förslag 7. Kadmiumexponering hos kvinnor
Typ av projekt: Övervakningsprojekt 
Indikatorer: Förekomst av kadmium i urinen respektive tubulär proteinuri i vissa 
befolkningsgrupper
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Göteborgs Universitet 
Kostnad: 500tkr
Nivå: N, R 

Förslag 8. Kvicksilver i blod (och/eller hår) hos gravida 
Typ av projekt: Övervakningsprojekt 
Indikatorer: Andel gravida med B-Hg >5 µg/l eller hår-Hg >1 µg/g
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Göteborgs Universitet 
Kostnad: 600-900tkr
Nivå: N, R 

Förslag 9. Bearbetning av nationella miljöhälsoenkäten med avseende förekomst 
av nickelallergi 
Typ av projekt: Övervaknings- och samverkansprojekt 
Indikatorer: Prevalens (förekomst) av nickelallergi 
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, VMC 
Kostnad: 75tkr 
Nivå: N, R 

Förslag 10. Persistenta organiska miljöföroreningar i bröstmjölk 
Typ av projekt: Samverkansprojekt 
Indikatorer: Halter av persistenta organiska ämnen i bröstmjölk (PCB och eventuellt 
andra ämnen) 
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Göteborgs Universitet, 
Livsmedelsverket 
Kostnad: 500tkr
Nivå: N, R 

Förslag 11. Incidens (insjuknandefrekvens) av hudcancer i Västra Götaland 
Typ av projekt: Övervakningsprojekt (register) 
Indikatorer: Antal årliga hudcancerfall uppdelat på malignt melanom och 
skivepitelcancer
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Epidemiologiskt centrum, VMC 
Kostnad: 75tkr, föreslås vartannat år 
Nivå: R 

Förslag 12. Undersökning av uranhalter i dricksvatten och effektmarkörer för 
njurskada hos en befolkningsgrupp
Typ av projekt: Utvecklingsprojekt 
Indikatorer: Uranhalten i dricksvattnet och påverkan på njurmarkörer  
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Göteborgs universitet 
Kostnad: 500tkr 
Nivå: R 
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Förslag 13. Radonexponering i skola/förskola 
Typ av projekt: Övervakningsprojekt 
Indikatorer: Andel förskolor/skolor där man har mätt radonhalten och andel 
förskolor/skolor där man har mätt radonhalten med halten >200Bq/m3

Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Kommuner 
Kostnad: 100tkr, föreslås årligen 
Nivå: R, K 

Förslag 14. Radonexponering i bostäder
Typ av projekt: Övervakningsprojekt 
Indikatorer: Andel av befolkningen som exponeras för radonhalter >200Bq/m3 och den 
genomsnittliga radonhalten i regionens kommuner 
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, (Kommuner) 
Kostnad: 400tkr/kommun (ca 100 bostäder), föreslås en kommun årligen 
Nivå: R, N 

Förslag 15. Andel bullerexponerade i Västra Götaland
Typ av projekt: Övervakningsprojekt (tillägg) 
Indikatorer: Andelen exponerade för trafikbuller över riktvärdena 
Möjliga samarbetspartners: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen 
Kostnad: 200tkr? 
Nivå: N, R 

Förslag 16. Andel bullerstörda i Västra Götaland 
Typ av projekt: Samverkansprojekt (Miljöhälsoenkät) 
Indikatorer: Andelen störda respektive andelen sömnstörda av trafikbuller (i bostaden) 
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, VMC alternativt 
Länsstyrelsen och Göteborgs Universitet 
Kostnad: 100tkr (tillägg till Miljöhälsoenkäten) alternativt 500tkr (egen enkät) 
Nivå: N, R 

Förslag 17. Kartläggning av bullersituationen i en kommun i Västra Götaland
Typ av projekt: Övervakningsprojekt 
Indikatorer: Andelen exponerade för trafikbuller över riktvärdena samt andelen störda 
respektive sömnstörda pga. av trafikbuller (i bostaden) 
Möjliga samarbetspartners: Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet 
Kostnad: 1000tkr, föreslås som en uppföljningsundersökning av Lerumsprojektet om ca 
5 år 
Nivå: R 

Förslag 18. Bearbetning av nationella miljöhälsoenkäten alternativt separat 
enkätstudie
Typ av projekt: Övervaknings- och samverkansprojekt 
Indikatorer: Andelen som vistas i bostäder med fukt, mögel eller mögeldoft respektive 
andelen som exponeras för miljötobaksrök i bostaden, på arbetet eller i andra miljöer 
Möjliga samarbetspartners: Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, VMC/Göteborgs universitet 
Kostnad: 75tkr alt 500tkr
Nivå: N, R 
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