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Agenda 

- Något om hälsa och transport 
 

- Vad är PASTA projektet? 
 

- Resultat från PASTA projektet 
 

- Hälsokonsekvensverktyg 
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PASTA-projektet handlade om hälsa men vad har det 
med transport att göra? 

”Hälsa är ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt 
välbefinnande, och icke 
enbart frånvaro av 
sjukdom eller svaghet” 
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WHO. (1946).  



Mer fysisk aktivitet ger bättre hälsa 
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Fysisk aktivitet är så bra att det finns 
rekommendationer för det 

 
1. Vuxna: minst 150 min 

måttligt aktiv fysisk aktivitet 
per vecka 
 

2. Barn och unga i åldern 5–
17 år behöver minst 60 
minuters måttligt intensiv 
fysisk aktivitet om dagen.  
 

3. Fysisk aktivitet utöver det 
ger ytterligare hälsovinster. 
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Om man klarar rekommendationen, 
får man sin belöning 

• Fysisk aktivitet minskar 
risken för: 
– diabetes,  
– hjärt- och kärlsjukdomar,  
– tjocktarmscancer,  
– fetma,  
– depression  
– mm 

• Och förbättrar våra 
förmågor:  
– immunförsvar,  
– kondition  
– muskelstyrka 

 

v 

Haskell, W., I. Lee, et al. (2007). "Physical activity and public health: Updated 
recommendation for adults from the American College of Sports Medicine." 
Circulation 116(9): 1081-1093. 

 



Hur mycket 
minskar risken då? 



Hälsoeffekter av aktiv mobilitet 
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Men, Få vuxna klarar rekommendationerna! 

(World Health Organisation Europe, 2006) 



PASTA – samhällsplanering för bättre hälsa 
Fyra år 
16 partners 
12 000 studiedeltagare 
6,6 miljoner Euro 

Projektet har fått finansiering från EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration enligt avtal nr 602624-2 och av Trafikverket @EUPASTA #EUPASTA   
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PASTA-projektet i korthet 

- Den hittills största studien om stad, trafik och hälsa 
 

- Tagit fram ett ramverk av faktorer som påverkar aktiv mobilitet 
 

- Goda exempel och rekommendationer för policy 
 

- Hälsoeffekter av elcyklar 
 

- Risk för krock/krash vid gång och cykel 
 

- Uppdaterat hälsoekonomiverktyget HEAT 
- Med mera 
 

@EUPASTA #EUPASTA   
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Syftet med PASTA 

Hur får vi mer aktiv mobilitet? 
 
Vad är det värt? 
 
Hur kan vi integrera hälsa i trafikplaneringen? 
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Deltagare från akademi, städer, företag och WHO 
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De sju PASTA-städerna 
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Projektdesign - metod 

| 15 

Workshops & 
intervjuer 

 
Nyckelaktörer 
inom trafik och 

hälsa 
 

Longitudinell 
studie 
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Litteraturstudie 
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Longitudinell webbenkät i de sju PASTA-städerna 
 
• Före/efter, trender 
• Aktiv mobilitet och fysisk aktivitet över tid 
• Omfattande frågebatteri 

Baseline Q 
 

Socio-d. 
Commute route 
Health status 

GPAQ 
Mobility scale 

Travel D 
Psychology 

Top measure 

FU short 
Mobility –scale 
PA single item 
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FU long 
 

GPAQ 
Travel-D 
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Crash Q 
(only in case of crash or 

near-miss) 

FU short 

Participant 

burden 



Några resultat 
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Litteraturstudie: 
Faktorer som 
påverkar aktiv 
mobilitet 
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Resultat: Workshops och intervjuer i de 7 PASTA-städerna 

• Det saknas etablerat samarbete mellan transport- och 
hälsosektorn 
 

• Kopplingen mellan hälsa och transporter 
uppmärksammas inte; transportfrågorna prioriterades inte 
i stadens hälsoarbete och vice versa 
 

• Hälsoargument behöver lyftas fram i policys och planer 
för stadsutveckling 
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Resultat från den longitudinella studien 
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Cyklister väger i snitt 4 kg mindre än vanebilister 
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Den psykiska hälsan blir bättre om man cyklar 

- Cyklister är den trafikantgrupp som 
själva upplever sig som friskast 
 

- har bättre psykisk hälsa,  
 

- lägre stressnivåer  
 

- känner sig mindre ensamma än andra 
trafikanter.  
 

- Resultat baserat på ca 4000 deltagare 
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Hälsoeffekter av elcyklar 

• Elcyklister cyklar längre sträckor 
• Elcyklister får samma dos av fysisk 

aktivitet, jämfört med vanliga cyklister 
 
 Elcyklar bidrar med hälsofrämjande 

fysisk aktivitet, särskilt för grupper där 
fysisk aktivitet är extra viktigt såsom 
äldre 
 

12.2 

5.1 

20.4 

9.3 

Distance per day (km) Distance per trip (km)

Distance covered by e-bikes vs. non-
electric bikes 

Non-electric bike E-bike
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Innebär ökad aktiv mobilitet mer fysisk aktivitet? 
JA: aktiv mobilitet bidrar till högre nivåer av fysisk aktivitet  
 

Raser et al 2018, European cyclists' travel behavior: Differences and similarities between seven European (PASTA) Journal of Transport & Health Volume 9, Pages 244-252 
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Vi ställde också frågor om olyckor och incidenter 
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Liten risk för krock/krasch vid cykling, per cyklade tusen kilometer 
 

Travel Diary Sub-Sample (participants = 2,101 ; crashes = 496 ) 
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Resultat: set finns ett samband km-cykelnät och cykelandel 

Andel resor med cykel på 25% 

Mueller N. Et al. 2018 Health impact assessment of cycling network expansions in European citiesPreventive Medicine109 p 62-70 
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Sammanställning av goda exempel från Europa 
Transportsektorn Hälsosektorn 

Strategisk policy Improving the health of Londoners, 
Transport action plan, UK 

Bristol har anställt folkhälsoexperter för att 
integrera hälsofrågan i trafikplaneringen 

Fysisk miljö Köpenhamns nätverk av 28  
”super-cykelvägar” 

Walking cities programme, UK 

Social miljö För att förbättra tillgängligheten till 
kollektivtrafiken har Göteborg genomfört 
projektet KOLLA  

Cykling på recept för att uppmuntra fler att 
cykla för att förbättra sin hälsa  

Regelverk Frankrikes stödsystem för cykelpendlare, 
som innebar att cyklisterna fick återbäring 
för varje cyklad kilometer 

The Active Travel Act 2013 innebär ett 
lagstadgat krav för lokala beslutsfattare i 
Wales att kartlägga och planera för lämpliga 
rutter för aktivt resande 

| 28 Footer 



www.pastaproject.eu 

Handbok med goda exempel på 
hur man kan uppmuntra gång 
och cykling 
 
Finns att hämta på 
www.pastaproject.eu 
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Hälsokonsekvensverktyg 
Vad är det värt? 
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Val av färdmedel påverkar hälsan 
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Buller 

Luftföroreningar 

Olyckor 

Fysisk aktivitet 

 Stillasittande 



Hälsoeffekter av aktiv mobilitet 

17 Health impact assessments (2015) 

Müller N et al. (2015): Health impact assessment of active transportation: A systematic review, Preventive Medicine 76, July 2015: 103–114.  
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PASTA-modellen för att beräkna nyttor och risk 
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Exempel på tillämpning av PASTA-modellen: 
Vad är det värt om Örebro skulle nå sina trafikmål?  

Indata:  
• Färdmedelsfördelning 
• Per färdsätt, för Örebro: 
• Antal resor per dag 
• Färdlängder, restider, hastigheter 
• Antal dödade i trafiken per år 
• För befolkningen/staden 
• Dödlighetstal 
• Andel med tillräcklig fysisk aktivitet 
• Bakgrundshalter av luftföroreningar 
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• Vi testade PASTA –
modellen på scenariot att 
Örebro skulle nå sina 
trafikmål 

• Vad skulle det ge i hälsa? 
• Och i pengar? 

Footer | 35 
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Exempel:  
Vad är det värt om Örebro skulle nå sina trafikmål? 

• Nuläge: 46% gång, cykel och kollektivtrafik 
• Mål: 60% gång, cykel och kollektivtrafik 

 
 
 
 
 
 
 

• Värde: 1,75 miljarder kronor per år! 
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Sparade liv 

Trafikolyckor -1,1 

Luftföroreningar -0,3 

Fysisk aktivitet 45,7 

Totalt 44 sparade liv per år 
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PASTA bidrog också till att uppdatera ”HEAT” 
= WHO Health Economic Assessment Tool for Walking and Cycling 
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HEAT, http://www.heatwalkingcycling.org 
 
Om X personer går/cyklar Y minuter på de flesta dagar, vad är 
det samhällsekonomiska värdet av de hälsoeffekter som fås i 
form av minskad mortalitet (dödlighet)? 
 
Verktyget kan användas för att bedöma: 
• NULÄGE: Vad är värdet av dagens gående och cyklande? 
• SCENARIER: Vad vore värdet av att stadens cyklande 

fördubblades eller blev som I Nederländerna? 
• FÖRE-EFTER: Vad är värdet av den ökning av gång och 

cyklande vi har uppmätt (eller minskning)? 
 
 
 
 

http://www.heatwalkingcycling.org/
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http://www.heatwalkingcycling.org 
 



www.pastaproject.eu 

Tips på webinarium om HEAT! 22 oktober 17-18 

• Europeiska cyklistfederationen 
ordnar utbildning om HEAT 

• Utan kostnad 
• https://ecf.com/civicrm/event/info?re

set=1&id=102 
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PASTA: en kort sammanfattning 

- Den hittills största studien om stad, trafik och hälsa 
- Ett ramverk av faktorer som påverkar aktiv mobilitet 
- Effektsamband 
- Goda exempel och rekommendationer för policy 
- Hälsoeffekter av elcyklar 
- Risk för krock/krash vid gång och cykel 
- Uppdaterat HEAT 
 

@EUPASTA #EUPASTA   



 
 
Tack för uppmärksamheten! 
Fil. Dr. Erik Stigell, Trivector 
Erik.stigell@trivector.se 
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