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Disposition

• Allmänt om forskning kring gröna miljöer

• Trafikbuller och upplevelser av grönområden i närmiljön

• Något kort om pågående forskning kring upplevd 

trygghet, gröna miljöer och fysisk aktivitet



Forskningssamarbete kring

trafikbuller, gröna miljöer och hälsa

• Lunds universitet

– Forskarnätverken Metalund och SIMSAM

– Ljudmiljöcentrum

• SLU Alnarp

• Region Skåne

• Partner i ett nytt EU-projekt, BlueHealth, 

www.bluehealth2020.eu
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Vad är natur / gröna områden?

Nationalparker (Söderåsen)

och naturreservat
Gröna tak (busskur i Malmö)

Och allt däremellan? 



Vad är natur?

(SvD 2013-11-10)



All natur är inte grön...

http://www.ecehh.org/
...och grön natur är 

inte alltid grön



Varför bibehålla och utveckla 

gröna miljöer i storstaden?

• Ekologisk balans

• Minskad klimatpåverkan

• Bullerdämpande, bättre luft

• Estetik

• Rekreation, trivsel

• Hälsa- och välmående

• Dämpa sociala skillnader



Naturmiljöer och välmående
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Grönska i urbana miljöer och 

välmående – Exempel från Toronto

(Karden et al. Nature Scientific Reports 2015)



Extra vinst av fysisk aktivitet i grön miljö?

• 11 (kontrollerade men inte alltid randomiserade) studier 

(n=833, mestadels unga vuxna)

• Förbättrad mental hälsa (momentant) i flertalet studier

• Metodologiska svagheter

2011



Välmående och överlevnad

(Steptoe et al. Lancet 2015)



Forskningsresultaten möter en 

(ibland) cynisk verklighet

Gröna tak förhöjer livskvaliteten i städer och erbjuder intressanta 

vyer från höga byggnader och skyskrapor. Om de gröna taken är 

tillgängliga för de boende eller allmänheten skapas en plats för 

rekreationssyfte. Genom användning av det gröna taket kan 

fastighetsägare spara in kostnader genom att slippa köpa värdefull 

mark vid marknivå

(Leverantör av gröna tak – hemsida 2014)



Trafikbuller och upplevelser av 

grönområden i närmiljön

• Ja, indirekt genom att gröna närmiljöer 

också är mindre bullriga

• Vid en given bullernivå är svaret inte lika självklart

– Tidigare och pågående forskning 

visar motstridiga resultat

Kan grönområden i närmiljön minska 

störningen från trafikbuller?



Trafikbuller och upplevelser av 

grönområden i närmiljön

(Manus inskickat för publicering juni 2016)



Bullerstörning – vardagliga aktiviteteter

Minst två svar - Ja, ofta eller ibland - av sex klassades som störd av trafikbuller

Folkhälsoenkät i Skåne år 2010 (n=7065) 



Vägtrafikbuller och störning i Skåne

- Andelen störda i minst två vardagliga aktiviteter

- Ljudnivå utanför fastigheten modellerade utifrån 

tillgängliga vägtrafikdata



Upplevda kvaliteter i utemiljön
Frågor som används i folkhälsoenkäter i Skåne (FHS)

FHS 2008

FHS 2010

FHS 2012

FHS 2016



Upplevda kvaliteter 

i utemiljön  Grönpoäng

Aggregering av svar till 1 km2-rutor

Justering för faktorer på individnivå 

som påverkar rapporteringen 

”Grönpoäng”

Scania Green Score (SGS)



Grönpoäng (Scania Green Score) 
(Medelvärde = 0, standardavvikelse = 1)

Skanör (SGS = 3,1) Genarp (SGS = 3,3)

Veberöd (SGS = 1,0) Åkarp (SGS = - 3,1)

Kroksbäck, Malmö (SGS = -2,9)



Mindre vägtrafikbuller i områden 

i Skåne som får höga grönpoäng

(Stoltz et al. – Inskickat för publicering. Data avser Skåneenkät år 2010, n=7065)

Ökande grönska



Störningen vid en given bullernivå är 

inte mindre i gröna områden

(Stoltz et al. – Pågående arbete. 

Data avser Skåneenkät år 2010, n=7065)

Resultaten kvarstår efter

justering för individfaktorer

som påverkar bullerstörningen

Vägtrafikbuller 

< 45 dB(A)

(n = 2 049)

Vägtrafikbuller 

45 – 54 dB(A)

(n = 3 594)

Vägtrafikbuller 

≥ 55 dB(A)

(n = 1 422)



Trafikbuller och upplevelser av

grönområden i närmiljön - Slutsatser

1. Ja – det är mindre vägtrafikbuller i områden som 

upplevs som gröna

2. Nej - störningen vid en given bullernivå 

är inte mindre i områden som upplevs som gröna

3. Satsningar på grönytor nära bostäderna kan inte 

förväntas leda till minskad bullerstörning om inte 

bullernivån också sänks

4. Tidigare resultat kan ha varit drivna av att samma 

individer rapporterat om tillgång till grönska och

störning från trafikbuller (single-source bias)



Upplevd trygghet, grönpoäng och 

fysisk aktivitet

(Pågående arbete – manuskript)



Upplevd trygghet i närmiljön, grönpoäng 

och fysisk aktivitet – Preliminära resultat

(Pågående arbete baserat på folkhälsoenkäten i Skåne 2012– Weimann et al. manuskript)

N OR 95% KI P-värde

Total 20151 1,06 1,02 – 1,10 0,005

Hög upplevd 

säkerhet

17319 1.07 1,02 – 1,11 0,004

Låg upplevd 

säkerhet

2619 0,89 0,79 – 1,00 0,06

Samband mellan grönpoäng (SGS Scania Green Score)

och fysisk aktivitet modifieras av individens upplevelse 

av trygghet/säkerhet

Oddskvot (OR) > 1 innebär positivt samband, < 1 negativt samband

Försiktig slutsats – hälsofrämjande effekter av gröna miljöer förutsätter att 

man känner sig trygg att vistas i dem




