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E  ersom Burlövs kommun ligger i en storstadsregion 
och nära kon  nenten är halterna av lu  föroreningar 
högre än  ll exempel på landsbygden. De högsta 
halterna av de lu  föroreningar som mäts återfi nns 
vid vägarna med hård trafi k och tät bebyggelse. Lu  -
föroreningar mäts bara där människor vistas mer en 
 llfälligt.

Olika lu  föroreningar har olika källor och påverkar 
människan och miljön olika. Gemensamt för de fl esta 
är a   trafi ken är en stor källa där människor vistas. I 
Burlövs kommun är de mest intressanta förorening-
arna ur e   hälsoperspek  v kvävedioxid (NO2) och 
par  klar.

Par  klar bedöms vara den lu  förorening som medför 
störst hälsoproblem i svenska tätorter. Olika par  k lar 
fastnar på olika platser i kroppen och de allra minsta 
kan ta sig genom lung väggar na, via blodom loppet 
och ut  ll känsliga organ. 

Sammanfa  ning
Kvävedioxid, används som må   på föroreningar i 
gatumiljö. Kvävedioxid är en skadlig förorening i sig, 
men även en vik  g markör för andra föroreningar 
från förbränning. 

EU och Sverige har därför sa   gränsvärden (miljö-
kvalitetsnormer) för vad som är en acceptabel nivå 
för människors hälsa och miljön. Par  kelhalterna och 
kvävedioxidhalterna som uppmä  es under 2014 låg 
långt under dessa gränsvärden. Halterna bör dock 
fortsa   mätas med enklare metoder.

Baserat på modelleringar och mätdata bedöms 
majoriteten av invånarna i kommunen i genomsni   
exponeras för halter av kvävedioxid och par  klar un-
der det lokala miljömålet under e   normalår. För de 
minsta par  klarna är dock sannolikt halterna männ-
iskor exponeras för högre än miljömålet.
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Inledning
Burlövs kommun ligger i en storstadsregion. I och i närheten av kommunen 
fi nns betydande infra struktur i form av stora vägar, järn vägar och industrier, 
vilka bidrar  ll den lu   kvalitet som råder i kommunen. Enligt miljöbalkens 5:e 
kapitel och förordningen om lu  kvalitetsnormer har kommunen ansvar för 
a   kontrollera a   gällande miljö kvalitets normer e  erlevs. Där  ll har kom-
munen och läns styrelsen antagna miljömål för lu  , som kommunen strävar 
e  er a   uppnå. Till skillnad från miljö kvalitets nor merna är miljömålen inte 
juridiskt bindan de.

I Burlövs kommun sker kontrollen av miljökvalitets normerna (MKN) genom 
mätningar, be räkningar och objek  va ska  ningar. År 2006 genomfördes en 
större studie av lu  en, vilken visade a   kommunen behövde mäta par  klar 
(PM10) kon  nuerligt. Lu  kvaliteten avseende par  klar har sedan dess blivit 
bä  re och lags   ningen förändrats vilket innebär a   de  a krav inte längre 
står kvar. Idag är de mest intressanta föroreningarna a   mäta kvävedioxid 
och par  klar. Lu   kvaliteten rapporteras årligen  ll natur vårdsverket och i 
lu  rapporterna samt redovisas i kommunens miljö bok slut.

Vädret 2014
Enligt Malmö stads rapport Lu  kvaliteten i Malmö 2014 var det e   rekord-
varmt år. Det föll cirka 884 mm nederbörd vilket innebär a   nederbörds-
mängderna var nästa 50 procent större än normalt. Den förhärskande 
vindriktningen under 2014 var i högre grad än  digare ostlig.  Noterbart är 
a   antalet dygn med låg vindhas  ghet var fl er än under 2013, vilket innebär 
a   lu  utbytet blir lägre som i sin tur kan leda  ll sämre lu  kvalitet.1
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1 Då meteorologiska data relaterat  ll lu  kvalitet i Burlöv saknas används förhållan- 
 dena i Malmö då de kan anses jämförbara se   på årsbasis.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för 
lu   an ger den nivå som 
männi skor och natur kan 
ut sä  as för utan a   risk för 
olägen  heter upp kommer. 
Nor merna bestäms av EU 
och står inskrivna i miljö-
lag  s   ningen (5 kap miljö-
bal ken). Det är kommunens 
skyl dighet a   se  ll a   nor-
merna klaras i samband med 
exempel vis plan er,  llsyn och 
 llstånds pröv ningar. Varje 

kommun ska kont roll era a   
miljö  kvali tets  normerna inte 
över   skrids inom kommunen. 
Om det be hövs för a   en 
miljö kvalitetsnorm ska kunna 
upp fyllas, ska e   åt gärds  -
program upprä  as.

Miljökvalitetsmål
Lu  en skall vara så ren a   
männi skors hälsa 
samt djur, 
växter och kultu r-
värden inte skadas.
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Resultat från mätningar 2014

Par  klar – PM10- och PM2,5
Under 2014 mä  es par  klar som är mindre än 2,5 och 10 μm (PM2,5 respek-
 ve PM10) intermi  ent, dvs 15 minuter varje  mme samlat  ll veckomedel-

värde för respek  ve frak  on. Mät ningarna skedde vid PRO-huset i gaturum 
(ej helt slutet), på Lunda vägen 35 i Arlöv, det vill säga där det förväntas vara 
höga halter och där människor vistas mer än  llfälligt. 

PM10
Mätningarna av PM10 genomfördes med en halv automa  sk månadsprov-
tagare, utrustad med två fi lterförsedda prov tagnings kanaler, framtagen av 
IVL2. Filtren, som lu  en passerar, skickas  ll IVL för analys av par   kelhalten i 
lu  en.

Årsmedelhalten var i nivå med det lokala miljömålet. Resultaten från 2012-
2014 bygger på enklare mätmetoder jämfört med övriga år, men anses 
fungera väl som indika  va jämförelser mellan åren. Årsmedelhalten av PM10 
var ca 18 μg/m3 (viktat). I jämförelse med miljökvalitets normen (40 μg/m3) är 
de  a klart lägre än  llåtna halter (< 50%). Årsmedelhalterna var också under 
den nedre utvärderings tröskeln3 (20 μg/m3).

PM10-halter i förhållande  ll miljökvalitetsnormer och miljömål. Förkortningar: MKN = Miljö-
kvalitetsnorm, NUT = nedre utvärderingströskeln, ÖUT = Övre utvärderingströskeln. 
* 2012-2014 års resultat avser intermi  enta mätningar. Resterande mätresultat bygger på 
konituerliga dygnsmedelvärden. ** Bedömning av överskridande baserat på  digare års 
90-percen  l. Gul färg innebär a   värdena bedöms strax under eller över tröskeln. Röd färg 
betyder a   en norm, tröskel eller mål beräknas a   överskridas.

Sammanfa  ande tabell över PM10-halter i Burlövs kommun sa   i förhållande  ll  digare MKN 
och miljö mål. *Ny   delmål 2009.

2 IVL Svenska Miljöins  tutet AB
3 Förutom miljökvalitetsnormer fi nns det även övre och undre utvärderingströsklar,  
 som används för a   avgöra vilken typ av lu  övervakning som krävs i e   område.  
 Trösklarna är aktuella i områden där en norm inte överskrids, men där halterna är  
  llräckligt höga för a   mo  vera kontroll av lu  kvaliteten. Det kan röra sig om olika  
 kombina  oner av mätning, beräkning eller uppska  ning som ska användas.

2006 2007 2008 2009 Miljömål lokalt MKN

PM10 (årsmedelvärde) 20 μg/m3 19 μg/m3 18 μg/m3 17 μg/m3 18 μg/m3* 40 μg/m3

Dygn över 30 μg/m3 33 dygn 40 dygn 28 dygn 24 dygn 35 dygn* 7 dygn (ÖUT)

Dygn över 35 μg/m3 31 dygn 28 dygn 14 dygn 13 dygn 37 dygn (na  onellt) -

Dygn över 50 μg/m3 3 dygn 4 dygn 1 dygn 1 dygn - 35 dygn

Utsikt från mätsta  on på Lundavägen 
35.

 2010 2011 2012* 2013* 2014* Mål lokalt MKN
PM10 (årsmedelvärde) 16,5 μg/m3 20 μg/m3 17 μg/m3 16,5 μg/m3 18,1 μg/m3 18 μg/m3 40 μg/m3

Dygn över 25 μg/m3 43 dygn 82 dygn ** ** ** - 35 dygn (NUT)

Dygn över 30 μg/m3 20 dygn 54 dygn ** ** ** 35 dygn -

Dygn över 35 μg/m3 8 dygn 34 dygn ** ** ** - 35 dygn (ÖUT)

Dygn över 50 μg/m3 3 dygn 9 dygn ** ** ** - 35 dygn
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Under 2014 mä  es inte PM10 på dygnsbasis varför antalet toppar av höga 
dygnshalter inte kan ses. Erfarenhetsmässigt i jämförelse med år med lik-
nande årsmedelvärde och fördelning av föroreningar4 över året uppska  as 
a   nedre utvärderingströskeln för PM10 överskrids medan övriga gränsvär-
den och lokala miljömål underskrids.

PM2,5
Perioden 2012  ll 2014 mä  es PM2,5 i gaturum (intermi  ent). Resultaten 
visar på låga halter (< 50 %) i jämförelse med MKN. Även miljömål och utvär-
deringströsklar underskreds.
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PM2,5-mätningar i Urban bakgrund
Sedan 2009 har kommunen e   samarbete med Natur vårds verket och IVL 
för a   bevaka bakgrundshalterna av patriklar mindre än 2,5 μm (PM2,5) i 
tätorter. Mät ningarna genomförs för a   kon trollera a   Sverige följer de nya 
miljökvalitets normerna om exponering av PM2,5. Mä tningar, likt denna, 
sker endast på e   fåtal platser  ll i Sverige. Provtagningen sker med Leckel 
Sequen  al sampler SEQ47/50, vilket ger halter med dygnsupplösning. Under 
2014 fl y  ades mätsta  onen från Svenshögskolans tak  ll taket på försam-
lingshemmet i Arlöv. Fly  en berodde på nybygget av Svenshögskolan. Båda 
kan ha ha   inverkan på resultaten.

 2010 2011 2012 2013 2014 Delmål lokalt MKN
PM2,5 

(årsmedelvärde μg/m3) 8,2 11,7 7,9 / 8,8* 7,7 / 9,1* 10,1 / 8,5* 10 μg/m3 25 μg/m3

ÖUT  8,2 11,7 7,9 / 8,8* 7,7 / 9,1* 10,1 / 8,5* - 17 μg/m3

NUT  8,2 11,7 7,9 / 8,8* 7,7 / 9,1* 10,1 / 8,5* - 12 μg/m3

Dygn över 25 μg/m3 11 dygn 31 dygn 11 dygn 8 dygn 24 dygn 3 dygn** -

PM2,5-halter i förhållande  ll MKN och miljömål. *PM2,5 intermi  ent i gaturum, Lundavägen 
35. Dygnsmedelvärde kommer ifrån mätningar i urban bakgrund. Ny tolkning av naturvårds-
verket 2014,  digare tolkade man det som 35 dygn.

4 Medelvärdet (2006-2011) från respek  ve års kvot 90-percen  l och årsmedelvärde  
 mul  plicerat med respek  ve års (2012-2014) årsmedelvärde.

Par  klar 
Anledningen  ll a   man 
mäter så pass små par  klar 
(mindre än 2,5 och 10 μm) 
är a   de trans porteras förbi 
svalget och ner i lungorna vid 
inandning. 

De främsta källorna är för-
bränning av bränslen, bland 
annat vid energiproduk  on, 
uppvärmning eller fordons-
trafi k, men även slitage mot 
vägbanan. I många stadsmil-
jöer dominerar väg-trafi kut-
släppen. Skåne är dock den 
del av Sverige som har högst 
andel intransport av par  klar 
från omgivande regioner. 
(Urklipp från Malmö stad, 
Lu  kvaliteten i Malmö 2014)

Det fi nns omfa  ande bevis 
för a   lu  burna par  klar i 
våra tätorter har allvarliga 
eff ekter på människors hälsa. 
Bland de hälsoeff ekter som 
 llmäts störst betydelse för 

folkhälsan hör en  digare än 
förväntad dödlighet i hjärt- 
och kärlsjukdomar såväl som 
lungsjukdomar,  ll följd lång-
 dsexponering för lu  föro-

reningar med förhöjda halter 
av par  klar. Befolkningen i 
våra större städer riskerar 
en förkortningav livslängden 
med fl era månader. Även 
dygnsvaria  oner i par  kel-
halter påverkar dödligheten 
samt antalet nyinlagda 
på sjukhus.  (Urklipp från 
Lu  guiden 2014, Naturvårds-
verket)
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Resultaten från 2014 års mätningar av PM2,5 i urban bakgrund visar på 
högre halter än 2013. Miljökvalitetsnormen underskrids underskrids med 
god marginal (< 50%) i både gaturum och urbanbakgrund. Även utvärderings-
trösklarna innehålls fast då med mindre marginal. I urban bakgrund över-
skreds dock miljömålet för framförallt ”högsta dygn”.
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Kvävedioxid i gaturum
Genom modelleringar och indika  va månadsmätningar har kvävedioxid-
halterna (NO2) beräknats vara nära utvärderingströsklarna. För a   utreda 
halterna av kvävedioxid i kommunen mä  es halterna kon  nuerligt i gaturum 
(Lundavägen 35) med dygnsupplösning under 2012 och 2013. Årsmedelvär-
dena låg strax under 14 μg/m3, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av MKN 
och häl  en av nedre utvärderingströskeln. Den svåraste normen a   nå är 
dygnsnormen på 60 μg/m3 maximalt 7 dygn. I Burlövs kommun överskreds 
aldrig denna. Nedre utvärderingströskeln överskreds 3 dygn år 2012 och 8 
dygn 2013, vilket får ses som i nivå eller under den nedre utvärderingströs-
keln över  d.

Nackdelen med platsen är a   gaturummet inte är helt slutet, det vill säga 
byggnader fi nns på båda sidor om vägen, vilket höjer halterna för NO2 mer 
än  ll exempel par  kelhalterna. Halterna bedöms vara något högre vid Arlövs 
livs/biblioteket på Lundavägen och på en del ställen vid Dalbyvägen.

2012 2013 2014* Lokalt mål MKN

NO2 (årsmedelvärde) 14 μg/m3 14 μg/m3 14 μg/m3 20 μg/m3 40 μg/m3

Dygn över 36 μg/m3 3 8 ** - 7 dygn (NUT)

Dygn över 48 μg/m3 0 0 ** 35 dygn 7 dygn (ÖUT)

Dygn över 60 μg/m3 0 0 ** - 7 dygn

Sammanfa  ande tabell över NO2-halter i Burlövs kommun (Lundavägen 35) sa   i förhållande 
 ll MKN och miljö mål. * indika  va mätaningar med månadsupplösning. ** Bedömning enligt 

nästa tabell. Gul färg innebär a   värdena bedöms strax under eller över tröskeln. Röd färg 
betyder a   en norm, tröskel eller mål beräknas a   överskridas.

Under 2014 mä  es därför NO2 indika  vt på fem platser i kommunen. Prov-
metodiken var IVL:s diff usionsprovtagare för månadsmedelvärden. Den sam-
lade mätosäkerheten för diff usionsprovtagarna för NO2 är 10 %. Resultaten 
visar på årsmedelvärden under MKN och miljömål. 

Olika typer av NO2-mätningar. Den övre 
bilden visar kon  nuerlig mätning i gatur-
rum (2012-2013) och den undre visar 
passiv månadsprovtagning.

NO2 - Kvävedioxid
Kvävedioxid är en skadlig 
förorening i sig, men även en 
vik  g markör för andra föro-
reningar från förbränning. En 
ökning av NO2-halten, som 
markör för tätortens lu  föro-
reningar, med 10 μg/m3 ger 
en ökad för  da dödlighet på 
12-14 procent vilket mot-
svarar ca 3 000  digarelagda 
dödsfall årligen för Sverige 
totalt. De nega  va hälsoef-
fekterna av kvävedioxid i sig 
på kort sikt bedöms i första 
hand vara a   allergiska ast-
ma  ker kan uppleva en ökad 
känslighet samt få förvärrade 
reak  oner vid kvävedioxidni-
våer som väsentligen övers  -
ger miljökvalitetsnormen.

Även vid rela  vt låga lu  -
föroreningshalter, mä   som 
kvävedioxid, observeras
påverkan på barns lu  vägs-
hälsa. (Urklipp från Lu  gui-
den 2014, Naturvårdsverket)
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Objek  v ska  ning av NO2
Enligt beräkningar av antal dygnsöverskridanden (98-percen  l) kan det ske 
överskridande av nedre utvärderingströskeln vid Arlövs livs längs Lundavä-
gen.
 

Bågevägen Kronetorp Lundav 35 Arlövs livs Vilan

Årsmedelvärde (μg/m3) 14,6 12,0 13,9 18,6 12,6 MKN >60

Beräknade 98-per. (μg/m3) ÖUT >48

Hög (malmö) 98% (2,3) 34 28 32 43 29 NUT >36

Låg (malmö) 98% (1,6) 26 21 24 33 22 <NUT <36

Medel GR n=35, 98% (2,0) 29 24 28 37 25

Medel UB, n=79, 98% (2,3) 34 28 32 43 29
Viktade årsmedelhalter NO2 jämfört med miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar. 
Uppska  ad 98-percen  l används här för a   bedöma om MKN eller utvärderingströsklar för 
dygn överskrids. GR = gaturum, UB = Urban bakgrund, n = antal helårsmätningar som använts, 
(X,X) = mul  pliceringsfaktor. Gult anger a   NUT beräknas a   överskridas. Beräkningarna av är 
gjorde percen  ler är gjorde ute  er  llgängligt underlag i Skåne på totalt 114 (35+79) poster.

För a   bedöma halterna y  erligare beräknades kvoten mellan 98-percen  len 
och årsmedelvärdet för samtliga helårsmätningar i Skåne under 2000-talet. 
Årsmedelvärdet för Arlövs livs mul  plicerades med samtliga mätningar kvo-
ter i gaturum för a   se i hur många av beräkningsfallen överskridande ske   
av utvärderingströsklar. Samma beräkning gjordes för Bågevägen med urbana 
bakgrundsmätningar som grund. 

Vid Arlövs livs beräknas 1 av 35 fall  överskrida övre utvärderingströskeln. 13 
av 35 beräkningsfall ger överskridande av nedre utvärderingströskeln.

För Bågevägen i Åkarp ger inget av beräkningsfallen överskridande av övre 
utvärderingströskeln. 17 av 79 beräkningsfall ger överskridande av nedre 

utvärderingströskeln.

Vägtrafi k är en stor källa  ll diverse 
föroreningar.
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Karta över mätlokaler
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Karta över mätplatser och vad som mä  s 2012-2015 och planeras a   mätas 2016 i Burlövs 
kommun. 

Exempel från Burlövs kommun på slutna 
gaturum där lu  föroreningarna riskerar 
a   koncentreras. Överst ses Lundavägen 
där gaturummet på en kort sträcka är 
helt slutet, dvs har höga byggnader på 
vardera sida av vägen. På den undre 
bilden visas Dalbyvägen som är ”halv”-
slutet.
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Analys av lu  kvaliteten i Burlövs kommun 2014
2014 var, enligt Malmö stad, e   år med lägre halter kvävedioxid men högre 
par  kelhalter än normalt. I Burlövs kommun ses samma trend avseende 
par  klar men de resultat för kvävedioxid som fi nns  llgängliga visar inte på 
några större skillnader gentemot  digare mätningar.

Par  kelhalten under 2014 var något högre än vad vi vant oss vid de senaste 
åren. Under början av mars var halterna med kommunens må   mä   mycket 
höga (40-60 μg/m3), vilket återspeglar sig även i årsmedelvärdet. Under 
denna perioden är det sannolikt a   par  kelhalterna e   fl ertal dygn var över 
50 μg/m3, vilket är miljökvalitetsnormen för dygn. Det är dock inte sannolikt 
a   det under året skedde fl er än de  llåtna 35 dygnsöverskridandena. På 
fi lterna från början av mars noterades en gråak  g sörja. Samma fenomen såg 
man även i bland annat Malmö och Lund. 

”Under e   par dagar i månadsski  et februari/mars kom det 
stabila vindar från syd-syd-väst där lu  massan som transporte-
rats över gränsen mellan Polen och Tyskland under e   par dagar 
kunde ta upp stora mängder lu  föroreningar som sedan fördes 
in över södra Sverige.”5

Årsmedelvärdet för PM10 låg 2014 långt under själva miljö kvalitets normen 
(<50%). Sannolikt överskreds nedre utvärderingströskeln med avseende på 
antal dygnsöver skridande men inte för årsmedelvärde. Till följd av a   den 
nedre utvärderingströskeln de senaste åren överskridits och sannolikt även 
2014, måste det fortsa   ske en kontroll av halterna genom t.ex. indika  va 
mätningar. Om dessa mätningar visar på högre halter kan det bli aktuellt a   
återuppta de kon  nuerliga mätningarna av PM10, som kommunen  digare 
varit tvungna a   genomföra. 

Baserat på modelleringar och mätdata bedöms majoriteten av invånarna i 
kommunen i genomsni   exponeras för par  kelhalter under det lokala miljö-
målet om 18 μg/m3 avseende PM10 under e   normalår. Enligt preciseringen 
av det na  onella miljömålet fram  ll år 2020 ska årsmedelhalten vara högst 
15 μg/m3 och dygnsmedelhalten vara högst 30 μg/m3. Sannolikt är halterna 
strax över den na  onella preciseringen avseende årsmedelhalten i urbana 
bakgrundsmiljöer i Burlövs kommun, men under dygnshalterna se   som 
90-percen  l6. Betänkas bör dock a   medelhalten över tre år (2010-2012) för 
Vavihill (regional bakgrundslu   utan lokal påverkan) var ca 15 μg/m3. Burlövs 
kommun kan därmed inte nå det na  onella målet även om de lokala emissio-
nerna skulle vara i princip noll.

Resultatet under 2014 för PM2,5 visar på rela  vt låga och se   över åren 
stabila halter jämfört med MKN och nivåer uppmä  a i Malmö. Medelhal-
ten i Burlöv under året var ca 10 μg/m3 i urban bakgrund och 8,5 μg/m3 i 
gaturums mätningarna. I Malmö var årsmedelhalten ca 11 μg/m3 (urban 
bakgrund) respek  ve 12 μg/m3 (gaturum). Resultaten visar a   Burlövs kom-
mun inte ligger över vare sig MKN (<50%) eller utvärderingströsklarna under 
e   normalt  år.
 
5 Malmö stad, Lu  kvaliteten i Malmö 2013
6 90-percen  len är det värdet som innefa  ar 90 % av mätresultaten. De  a motsvarar  
 ungefär det 35:e högsta dygnsmedelvärdet under e   år.

Nådde Burlöv miljö-
målen för lu   under 
2014?
2009 antog Kommunfull-
mäk  ge Miljöprogram 2009 
-2015. Under miljökvali tets-
målet Frisk lu   antog man 
delmål om; Svavel dioxid, 
kvävedioxid, par  klar, VOC 
och Bens(a)pyren.

Svaveldioxid = 
Halten i lu  en bedöms ligga 
betydligt läg re än uppsa   
delmål på 5 μg/m3.

Kvävedioxid = 
Uppmä  a halter visar på a   
målet om 20 μg/m3 klaras.

Par  klar = 
Mätningar PM2,5 visar a   
både årsmedelvärde inne-
hålls, både i jämförelse med 
na  onella och lokala mål. 
På dygnsbasis klaras dock 
inte PM2,5 halterna.Det 
lokala miljömålet för PM10 
innehålls sannolikt både med 
avseende på årsmedelvärde 
och dygnsmedelvärde. Med 
den nya na  onella preci-
seringen överskrids dock 
årsmedelvärdet.

Bens[a]pyren =  
Studier från 2007-2008 i 
Malmö visar på halter under 
miljömålet. Det är osannolikt 
a   Burlövs kommun skulle ha 
högre halter än vad Malmö 
hade 2007-2008.
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Det lokala miljömålet och den na  onella preciseringen för PM2,5 klarades 
i gaturum men inte i urban bakgrund avseende årsmedelvärde eller fram-
förallt högsta dygn (99-percen  l). Enligt naturvårdsverkets nya tolkning av 
preciseringen för ”högsta dygn” ska de  a tolkas 99-percen  l, vilket innebär 
a   PM2,5 får överskrida 25 μg/m3 motsvarande 3 dygn. Med denna tolkning 
klarade Burlövs kommun inte miljömålet för dygnsöverskridanden. Baserat 
på mätdata och objek  va ska  ningar bedöms majoriteten av invånarna i 
kommunen i genomsni   exponeras för par  kelhalter över den na  onella pre-
ciseringen för miljömålet avseende PM2,5 under e   normalår.

Noterbart är a   resultatet från den urbana bakgrundsmätningen har hö-
gre årsmedelhalter under 2014 än gaturumsmätningen, vilket normalt inte 
förekommer. Skillnaden förklaras av perioden i månadsski  et februari-mars 
där sannolikt fi ltret i gaturum på något sä   blivit mä  at av den höga par  kel-
koncentra  onen samt a   fl y  en av den urbana bakgrundssta  on orsakade 
dri  stopp under perioder med låga halter av PM2,5.

Kvävedioxid (NO2) har  digare både mä  s indika  vt och beräknats i kommu-
nen. Mätningar eller beräkningar har  digare inte visat a   halterna överskri-
der övre utvärderings trösklar. NO2 har därför inte mä  s kon  nuer ligt. För a   
utreda halterna vidare mä  e kommunen NO2 kon  nuerligt med dygnsupp-
lösning vid Lundavägen 35 i Arlöv 2012-2013. Dessa mätningar tyder på a   
varken årsmedel- eller dygnsmedelhalterna överskrider miljökvalitetsnormer 
eller utvärderingströsklar över  d. När det gäller NO2 spelar dock gaturum-
mets u  ormning stor roll för om halterna blir höga eller låga. På Lundavägen 
vid Arlövs livs och på Dalbyvägen där lu  en kan stängas in i högre utsträck-
ning förväntas halterna vara högre än vid övriga platser, då dessa är kommu-
nens enda slutna gaturum. Under 2014 mä  es NO2 indika  vt på fem platser i 
kommunen, bland annat i höjd med Arlövs livs på Lundavägen, för a   utvär-
dera om större mä  nsatser krävs.

Resultaten från 2014 års mätningar av NO2 visar på a   halterna längs Lunda-
vägen generellt är låga men a   halterna blir högre om gaturummet stängs 
som exempelvis vid Arlövs livs. Halterna vid Bågevägen påverkas tydligt av 
E6 men halterna här bedöms ändå inte nå upp  ll några utvärderingströsklar 
eller miljökvalitetsnormer under 2014. 

I området längs Lundavägen vid Arlövs livs återfi nns de högsta halterna som 
uppmä  es under 2014. I de  a område bedöms dygnshalterna ligga under 
eller i nivå med övre utvärderingströskeln. Endast i e   beräkningsfall av 35 
överskrids dock övre utvärderingströskeln7. I 13 av 35 beräkningar överskrids 
dock övre utvärderingströskeln. Med ledning av resultaten och beräkningar-
na bedöms inte övre utvärderingströskeln ha överskridits i Burlövs kommun. 
Nedre utvärderingströskeln överskrids dock sannolikt baserat på beräkningar 
av medel-98-percen  ler och a   häl  en av beräkningsfallen visar på högre 
nivåer. Den sammanlagda bedömningen är a   kommunen bör mäta halterna 
indika  vt även 2016.

Kvotberäkningar för 98-percen  l och medelvärden visar på större kvoter när 
det gäller urban bakgrund än gaturum. Mätningarna och beräkningarna på 

7 Beräkningsfallen är gjorda e  er förhållandet mellan årsmedelvärde och 98-percen  l  
 på olika platser och år i gaturum. Se resultatdel.
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Bågevägen visar på halter som är under eller i närheten av nedre utvärde-
ringströskeln både avseende medelpercen  ler och det faktum a   endast 17 
av 79 beräkningsfall överskrider tröskeln.

Halterna i Kronetorpsområdet utan direkt påverkan från vägar (urban bak-
grund) är låga, vilket förväntades. Mätningarna kan fungera som underlag  ll 
fram  da spridningsberäkningar i området i samband med exploatering.

Resultaten från Hvilan och Lundavägen visar på låga halter i gaturummen (ej 
helt slutna), vilket ses som posi  vt och delvis förväntat.

Fortsa  a indika  va mätningar av NO2 föreslås på nuvarande sta  oner vid 
Bågevägen, längs Lundavägen vid Arlövs Livs samt PRO Lundavägen 35 (refe-
renssta  on).

I jämförelse med andra indika  va mätningar av NO2 u  örda i kommunen och 
modelleringar är det sannolikt få platser, där människor vistas mer än  llfäl-
ligt, som har högre årsmedelvärde än miljömålet. 

Övriga ämnen med MKN
Tidigare mätningar (2009) av VOC8 vid Hamngatan har visat på a   lu  en här 
är betydligt bä  re än vad miljö kvalitetsnormerna kräver med avseende på 
bensen. Bensen, toluen och xylen var också lägre än de lågrisknivåer Ins  -
tutet för miljömedicin har tagit fram för livs  ds exponering. Även i de mest 
trafi kintensiva områdena i Malmö (Dalaplan) är halterna lägre än miljökvali-
tetsnormerna.

Halterna av svaveldioxid i Burlövs kommun bedöms också vara betydligt 
lägre än både miljökvalitetsnormer och utvärderings trösklar. Svavel halten 
i lu  en har sjunkit kra  igt i Sverige under senare år och är generellt långt 
under miljö kvalitets normen och miljömålet. Även i de mest trafi kintensiva 
områdena i Malmö (Dalaplan) är halterna lägre än miljökvalitetsnormerna.

Även halten av kolmonoxid och tungmetaller i par  klar be döms vara betyd-
ligt lägre än miljökvalitets normen, då undersökningar i Malmö visar a   hal-
terna är be tydligt lägre än normen även i de mest trafi kintensiva områdena.

De högsta halterna av marknära ozon nås i regel utanför tätorterna då bilar-
nas utsläpp av kväveoxid minskar hal terna. För a   marknära ozon ska bildas 
krävs solljus, kolväten och kväveoxider. Under de senare åren har halterna 
marknära ozon ökat i t.ex. Malmö. I Malmö uppnåddes inte normen för 
marknära ozon under 2013 och 2014. Mätningar av ozon är dock e   statligt 
ansvar. Om en miljökvalitetsnorm inte följs ska som huvudregel e   åtgärds-
program upprä  as. Naturvårdsverket gör dock bedömningen a   e   åtgärds-
program inte behövs ta fram. (Malmö stad, Lu  kvaliteten i Malmö 2014)

8 VOC, Lä   lyk  ga organiska ämnen
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Lu  program 2016-2018
• A   under 2016 mäta NO2 indika  vt på tre platser i kommunen. Kostnad 

ca 15 000 kr. 
• Beroende på vad resultaten visar, eventuellt förbereda för kon  nuerliga 

mätningar av NO2 i en ny sta  on år 2017 (kostnad utreds under 2016).
• A   mäta par  klar intermi  ent för veckomedelvärde vid Lundavägen 35. 

Kostnad ca 60 000 kr.
• A   bevaka frågan om förslag  ll samverkan mellan kommunerna.
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Ordlista och förkortningar
Gaturum Gata i en tätort där människor sannolikt exponeras 

för förhållandevis höga halter av en förorening.

MKN (miljökvalitetsnorm) Gränsvärde för hur hög koncentra  on e   ämne får 
ha i lu  en. Regleras av  Lu  kvalitetsförordningen 
(2010:477).

NO2 Kvävedioxid, används som må   på föroreningar i 
gatumiljö. Kvävedioxid är en skadlig förorening i 
sig, men även en vik  g markör för andra förore-
ningar från förbränning. Ämnet har gränsvärde 
enligt Lu  kvalitetsförordningen (2010:477).

NUT (nedre utvärderingströs-
keln)

Nivå som anger omfa  ningen av kontrollen för
en miljökvalitetsnorm. Grunden är indika  va 
mätningar.

Percen  l Den matema  ska defi ni  onen av en percen  l 
är a   det är värdet på en variabel, som en viss 
procent av observa  onerna av variabeln är lägre 
än. Med 90-percen  len menas därför a   90 % av 
observa  onerna av variabeln har e   värde som är 
lägre än de  a värde.

PM10 Par  klar mindre än 10 μm. Par  klar bedöms vara 
den lu  förorening som medför störst hälsopro-
blem i svenska tätorter. Ämnet har gränsvärde 
enligt Lu  kvalitetsförordningen (2010:477).

PM2,5 Par  klar mindre än 2,5 μm. Par  klar bedöms vara 
den lu  förorening som medför störst hälsopro-
blem i svenska tätorter. Ämnet har gränsvärde 
enligt Lu  kvalitetsförordningen (2010:477).

Regional bakgrund Område på landsbygd eller liknande på långt av-
stånd från källor som trafi k och industri.

Urban bakgrund De områden och platser i en tätort där förore-
ningsnivåerna är representa  va för den expone-
ring som befolkningen i allmänhet är utsa   för.

VOC Lä   lyk  ga organiska ämnen, i gruppen av ämnen 
ingår bland annat bensen som har en miljökvali-
tetsnorm.

ÖUT (övre utvärderingströs-
keln)

Nivå som anger omfa  ningen av kontrollen för
en miljökvalitetsnorm. Grunden är kon  nuerliga 
mätningar.
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Burlövs kommun
Box 53, 232 21 Arlöv 
Besöksadress Kärleksgatan 6
Växel 040-625 60 00
www.burlov.sekommun
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