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Vi är nu halvvägs in i programtiden för Miljöprogram 2003-2008. I detta mil-
jöbokslut för år 2005 gör vi därför en avstämning för att se hur långt vi kom-
mit i att realisera åtgärderna enligt programmet. Glädjande nog är resultatet
övervägande positivt, de flesta åtgärderna är påbörjade eller genomförda, men
naturligtvis finns det en del kvar att arbeta med!    
I årets bokslut har vi valt att fokusera på miljömålet God bebyggd miljö.Av de
numera 16 miljömålen är det förmodligen detta som påverkar Burlövs invåna-
re mest. God bebyggd miljö var även det miljömål som tillsammans med Frisk
luft, placerades överst i prioritering när kommunens anställda och invånare lis-
tade målen i den Agenda 21 utbildning som kommunen höll åren 2001-2002.
Miljömålet God bebyggd miljö innefattar bland annat buller, tätortsnära natur
och avfallshantering – samtliga områden där kommunen lägger en stor del av
sina resurser. Exempel på sådana insatser kan ni läsa mer om i detta bokslut!

FÖRORD

IInnggeerr  BBoorrggeennbbeerrgg
Ordförande
Miljö- och räddningsnämnden
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INLEDNING

År 1999 antog Sveriges riksdag 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskri-
ver det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbart på lång sikt. I slutet av 2005 antogs ett 16:e miljömål för att skydda och
bevara den biologiska mångfalden, benämnt ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Miljökvalitetsmålen ska vara vägledande i de beslut som tas på såväl nationell
som kommunal nivå.
Sveriges kommuner har fått i uppdrag av riksdag och länsstyrelser att utifrån de
nationella miljökvalitetsmålen utforma lokalt anpassade mål. Burlövs kommun
var bland de första att ta fram ett program för detta. Kommunstyrelsen antog år
2003 Burlövs kommuns Miljöprogram 2003-2008. I programmet har mål och
delmål formulerats för den lokala nivån och målen har knutits till ett digert
åtgärdsprogram.
Miljöprogrammet följs årligen upp i ett miljöbokslut. Här redovisas vilka åtgär-
der kommunen genomfört och hur vi ligger till i förhållande till de mål vi anta-
git.
I årets miljöbokslut summeras även i korthet samtliga åtgärder enligt program-
met för att få en bild av hur långt vi kommit, nu när vi är halvvägs in i pro-
gramtiden.Vi gör även djupdykningar i hur vi arbetar med miljömålet ”God
bebyggd miljö”.
För den som vill läsa mer om kommunens miljömålsarbete hänvisas till kom-
munens hemsida (www.burlov.se) där man finner miljöprogrammet och tidiga-
re års miljöbokslut. Kontakta miljö- och räddningsförvaltningen för mer infor-
mation och för att få trycksaker, telefonnummer 040-43 94 42 (exp.) eller e-
post: miljo.raddning@burlov.se.
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HUR ARBETADE KOMMUNEN
MED MILJÖPROGRAMMET UNDER 2005?

Barn- och utbildningsnämnden

Bygg- och anläggningsnämnden

Kommunstyrelsen

Nämnden har deltagit i pågående arbete inom Folkhälsorådet
/Brottsförebyggande rådet.

Arbetet med att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Arlöv har påbörjats.
Kommunstyrelsen har fortsatt verka
för att Södra stambanan ska förläggas
i tunnel genom Åkarp, bland annat
genom att svara på Banverkets remiss
inför tillåtlighetsprövningen av stam-

banans utbyggnad. Dessutom påbör-
jades arbetet med att ta fram en ny
energiplan för kommunen under
2005. Ett föredrag om miljö- och
energibesparande åtgärder, exempel-
vis ekokörning, hölls vid ett frukost-
möte för kommunens näringsliv. Ett

Under 2005 har Bygg- och anlägg-
ningsförvaltningen byggt om
Lommavägen till miljöprioriterad
genomfart samt anpassat gatorna runt
Tågarpskolan för att få en bättre tra-
fikmiljö för främst de oskyddade tra-
fikanterna. Projekteringen av Bok-
lunden, parken vid det nya bibliote-
ket, är klar och anläggandet har
påbörjats. En ny park i Arlöv kom-
mer att bidra till en vackrare och
trevligare miljö för ortens invånare.
En upprustning av parkmiljön i
Rinnebäcksområdet samt nyanläg-
gande av Domherreparken vid
Tågarpskolan gjordes också under

året. Saneringen av Strandängen är i
sitt slutskede och kommer att avslutas
under 2006. För att öka energieffek-
tiviteten i kommunens fastigheter har
styr- och driftövervakning installerats
på Svenshögs- och Dalslunds försko-
la samt Medborgarhuset, Dalslund-
skolan och Tågarpskolan. För att för-
bättra bebyggelsemiljön i kommunen
har tilläggsbestämmelser till detaljpla-
nerna efter bevarandeplanen gjorts
för Arlöv. Bygg- och anläggningsför-
valtningen arbetar i all sin detaljpla-
nering efter miljökvalitetsmålet
”God bebyggd miljö”.

■■■ Här följer en redovisning av de viktigaste åtgärderna
som kommunens nämnder utfört vidtagit under år 2005,
enligt kommunens Miljöprogram 2003-2008.
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Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och räddningsnämnden

Guidade turer har hållits för kommu-
nens invånare längs natur- och kul-
turstråket, då man informerat om
natur- och kulturvärden. I samband
med designåret 2005 bjöd man in
gästföreläsare till biblioteket som tala-
de om boendemiljö. Förenings- och
aktivitetskatalogen har tagits fram
och skickats ut till alla kommuninvå-
nare. Stöd till lokala idrottsföreningar
med ungdomsverksamhet har utbeta-
lats och ett extra bidrag på 3 kr/del-

tagartillfälle delades ut till alla ung-
domsföreningar under året. Hälsa och
friskvård utvecklas fortlöpande vid
Burlövsbadet. Detaljplanen för fri-
tidsområdet vid badet har också bear-
betats under året. Nämnden bedriver
fortlöpande informationsinsatser om
bl.a. kost och motion via utskick och
annonser. Därtill har nämnden delta-
git i pågående arbete inom Folk-
hälsorådet/Brottsförebyggande rådet.

Radonprogram för Burlövs kommun
har antagits 2005 och under 2006
kommer mätningar av radon att göras
på alla skolor, förskolor och fri-
tidshem i kommunen. För att kart-
lägga luftkvaliteten i kommunen
påbörjades under vinterhalvåret
2005/2006 luftmätningar på 8 olika
platser i kommunen. Vidare har en
skötselplan för Bernstorps mosse
tagits fram. Utöver detta har nämn-
den medverkat i mellankommunala

samarbetsprojekt avseende vattenkva-
liteten i Sege å, Kalinaån och
Alnarpsån. En uppföljande inventer-
ing av de enskilda avloppen inom
kommunen har gjorts. Nämnden
bedriver ett fortlöpande informa-
tionsarbete till såväl allmänheten som
näringslivet, bl.a. genom artiklar till
Burlövstidningen, på kommunens
hemsida och inte minst i samband
med miljötillsyn.

alkohol- och drogpolitiskt handling-
sprogram för Burlövs kommun 2006-
2009 har utarbetats och antagits i

kommunfullmäktige i december
2005. Etapp 1 i Interregprojektet
”Landskapet som resurs” avslutades.

Socialnämnden

Den socialrådgivartjänst som tillsatts
för stödjande arbete med missbruka-
re under 2004-2005 har nu blivit en
tillsvidaretjänst. Man har även arbetat
aktivt med att starta en familjecentral
som riktar sig till alla familjer med
barn upp till sex år och blivande för-
äldrar.Aktiva insatser bedrivs tillsam-
mans med företagshälsovården för att

få tillbaka anställda i arbete, detta
bland annat genom att ta tillvara på
”det friska” hos de anställda inom
främst äldreomsorgen. Därtill har
nämnden bl.a. deltagit i pågående
arbete inom Folkhälsorådet/Brotts-
förebyggande rådet och BURSAM
(Socialnämnden/Vårdcentralen/För-
säkringskassan).
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Samtliga nämnder

Under 2005 påbörjade samtliga
nämnder arbetet med Attraktiv Ar-
betsplats Burlöv (AAB). Detta går i

korthet ut på att minska sjukskriv-
ningarna och öka kompetensen hos
kommunens anställda.
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Välfärdssamhället

I vårt välfärdssamhälle har den be-
byggda miljön genomgått enorma
förändringar och förbättringar under
de senaste 100 åren. Idag är det en
självklarhet att alla har tillgång till
rent dricksvatten, fungerande latrin-
och avfallshämtning. Men den eko-
nomiska tillväxten och befolk-
ningsökningen har även haft en del

negativa sidoeffekter för miljön,
genom exempelvis ökade utsläpp av
luftföroreningar och ökat buller. Flera
av dessa tätortsrelaterade problem har
nu minskat. Genom bättre lagar och
renare teknik har vi nu en i flera hän-
seenden renare luft och bättre avfall-
shantering än vad vi hade för 20 år
sedan.

Vår närmsta livsmiljö

Man kan i korthet säga att miljömå-
let ”God bebyggd miljö” behandlar
de miljöaspekter som kan knytas till
vår närmsta livsmiljö. I detta miljö-
mål berörs tillgången till tätortsnära
natur- och rekreationsområde,

användningen av vatten och energi,
människors utsatthet för buller, luft-
föroreningar och radon samt hur vi
tar hand om vårt avfall. Även bebyg-
gelsens estetiska, kulturella och histo-
riska värden behandlas i målet.

”Storstadsproblem” trots litenhet

Trots att Burlövs kommun är Skånes
minsta, präglas vi av flera ”storstads-
problem” såsom buller, luftförore-

ningar och brist på tätortsnära natur.
Kommunen ligger i utkanten av en
expansiv storstadsregion med Malmö

TTEEMMAA GOD BEBYGGD MILJÖ

■■■ Innehållet i miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö känner vi alla igen
oss i. Det handlar om den bebyggda
miljön, det vill säga vår närmsta liv-
smiljö.  Denna är vi helt beroende av
och den påverkar vårt välmående och
vår hälsa i allra högsta grad.  I årets
miljöbokslut ska vi titta närmare på
vad målet innebär och hur det ser ut i
Burlövs kommun. 

Den stiliserade symbo-
len för miljömålet
God bebyggd miljö.

Planeringsunderlag

i Burlövs kommun:

Översiktsplan
Naturvårdsplan
Grönplan
Bevarandeplan
Ortsanalys Arlöv
Ortsanalys Åkarp
Detaljplaner

�

�

�

�

�

�

�
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och Köpenhamn inpå knuten. Myc-
ket av person- och godstransporterna
till och från regionen går genom

kommunen på vägar och järnvägar
som delar bebyggelsen.

Kulturhistoriska värden

I Burlöv finns många kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer.
Dessa beskrivs bland annat i kommu-
nens bevarandeplan. Jämfört med
andra kommuner har Burlöv hunnit
långt i arbetet med bevarandeplaner,
vilka tjänar som vägledning i planar-
beten och tryggar bevarandet av kul-
turhistoriskt intressanta miljöer. Den

översiktliga bevarandeplanen har
gjorts bindande med tilläggsbestäm-
melser till gällande detaljplaner i
Åkarp och arbete pågår med att göra
samma sak för Arlöv. Exempel på vär-
defulla miljöer här är Kronetorps
mölla, Granbackens koloniområde i
Arlöv och området runt Stations-
parken i Åkarp.

Samhällsplanering ett viktigt verktyg

Kommunens översiktsplan och de
detaljplaner som fortlöpande tas
fram, utgör viktiga styrmedel som
visar och vägleder kommunens fram-
tida utveckling. I planerna beaktas

bland annat grönytor, buller och luf-
tföroreningar. I all samhällsplanering
vägs miljökvalitetsmålen in, inte
minst målet God bebyggd miljö.

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer: Kronetorps mölla, Granbackens koloniområde och
Stationsparken i Åkarp.

På kommunens hemsida
(www.burlov.se) finner man planer och
underlag under Bygga och bo samt
Kommunens service, Miljö och häl-
soskydd. 

Miljömålsportalen: www.miljomal.nu 

Boverket: www.boverket.se 

Boverket och Naturvårdsverket, 2000,
Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv

Länsstyrelsen i Skåne län, 2004,
Vägledning för God bebyggd miljö –
kulturmiljöaspekterna.

Länsstyrelsens hemsida
www.m.lst.se

VILL DU VETA MER?

�

�

�

�
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Vägtrafiken ökar på E6 och minskar på E22

Ljudet från vägar och järnvägar utgör
de viktigaste källorna till det oönska-
de buller som våra kommuninvånar-
na utsätts för.Transporterna har ökat
under de senaste decennierna, en
utveckling som ser ut att hålla i sig.
Enligt Vägverkets mätningar har trafi-

ken på E6:an utanför Åkarp ökat
med 36 % sett till samtliga fordon,
och med 40 % för lastbilstrafiken,
mellan åren 1993 och 2002 (se figu-
rerna 1 och 2). På Lundavägen har
ökningen varit 9 % respektive 18 %.
Motsatt utveckling ser vi på E22:an

BBUULLLLEERR  –– TRAFIKEN FÖR OVÄSEN

■■■ Hanteringen av buller utgör en av de största
utmaningarna Burlövs kommun arbetar med i samhäll-
splaneringen. Genom kommunen går både motorvägar
och järnvägar. Trycket på att bygga fler bostäder i denna
attraktiva och expansiva del av Skåne blir allt större,
samtidigt som trafiken fortsätter att öka. Den ökade
medvetenheten om de negativa hälsoeffekter en bullrig
boendemiljö orsakar, gör att ansträngningarna för att
förebygga och åtgärda bullret blir allt större.   

Vad är buller?

Buller definieras ofta som icke
önskvärt ljud. Vilka ljud som utgör
buller är därför högst subjektivt.
Hårdrock på högsta volym är
kanske en ren njutning för mig, men
för min granne som föredrar Mozart
utgör hårdrocksskvalet ett irriteran-
de buller.

Hur mäts buller?

Vårt öra kan uppfatta ett mycket
stort spann av ljudnivåer. För att
slippa använda mycket stora tal
används en logaritmisk skala för
ljudtrycket/ljudstyrkan som anges i
decibel (dB). Trafikbuller nivåmäts
som dBA, vilket är en anpassning till
det mänskliga örats känslighet. Den
logaritmiska skalan gör att summan
av två lika starka bullerkällor ger en
ökad ljudnivå på 3 dBA. Det innebär
på samma sätt att en fördubb-
ling/halvering av trafikmängden ger
en ökning/minskning av den ekviva-
lenta ljudnivån med 3 dBA.
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där vi istället har en minskning med
20 % mellan samma år. En förklaring
till detta kan vara att trafiken sedan år

2000 då Yttre Ringvägen invigdes,
tar denna väg istället.

1993/1994 12 210 5 250 23 390 3 880
1998 14 510 6 780 21 880
2002 19 060 5 640 18 690 4 270
Förändring (%) +36% +7% -20% +9%

1993/1994 1 360 800 1 410 180
1998 1 850 1 080 1 850
2002 2 280 1 030 1 110 220
Förändring (%) +40% +22% -21% +18%

FFiigguurr  11.. Antalet fordon per dygn (årsmedeldygnstrafik) vid fyra mätpunkter i Burlövs kom-
mun mellan åren 1993-2002. Siffrorna kommer från Vägverkets mätningar.

FFiigguurr  22.. Antalet lastbilar per dygn (årsmedeldygnstrafik) vid fyra mätpunkter i Burlövs
kommun mellan åren 1993-2002. Siffrorna kommer från Vägverkets mätningar.

Karta från Vägverket med mätpunkter markerade. Vid de gröna punkterna är mätningar
gjorda under senare år.  

FORDON A) E6 B) Västkustvägen C) E22 vid D) Lundavägen
År/Mätpunkt vid Åkarp (E6 1) vid Tågarp trafikplats vid Åkarp

Kronetorp S

LASTBILAR A) E6 B) Västkustvägen C) E22 vid D) Lundavägen
År/Mätpunkt vid Åkarp (E6 1) vid Tågarp trafikplats vid Åkarp

Kronetorp S
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I en färsk utredning från Region
Skåne förutspås att resande och god-
stransporter kommer att öka mycket
kraftigt i sydvästra Skåne. Detta anta-
gande är gjort utifrån en utveckling
med ökad ekonomisk tillväxt och en
ökad befolkningstäthet. Erfarenhets-
mässigt finns ett tydligt samband
mellan tillväxt i ekonomin och

ökning av antalet transporter.
Rapportförfattarna menar att allt
tyder på att biltrafiken kommer att
utgöra det transportmedel, som kom-
mer att öka snabbast.Vad gäller gods-
trafiken kan vi redan nu se en gene-
rell ökning i Sverige, och den största
ökningen sker i Skåne. Allra mest
ökar lastbilstransporterna.

Med den ökande trafikintensiteten
ställs större krav på såväl god planer-
ing som förbättrad teknik för att
skydda invånarna från buller och
luftföroreningar. Samtidigt som vi vill
öka tillgängligheten och närheten
mellan boende och arbetsplats vill vi
undvika att boendemiljöerna förore-

nas. Höjer vi blicken och ser de
ökade transporterna på en global
nivå, vet vi idag att vi står inför en
mer komplex och långsiktigt allvarlig
påverkan, nämligen den globala upp-
värmning, som dagens dåligt miljö-
anpassade transportsystem ger upp-
hov till.

Södra stambanan
skär genom be-
byggelsen i Arlöv
och Åkarp och
trafikeras av såväl
godståg som per-
sontåg. Över 350
tåg passerar varje
dag genom sam-
hällena, vilket in-
nebär ett tåg var
5:e minut. Ban-
verket planerar nu
att bygga ut Södra
Stambanan från de
två befintliga spå-
ren till på sikt fyra
spår. Med den pla-
nerade utbyggna-
den höjer man
kapaciteten till det
dubbla.

Region Skåne spår ytterligare trafikökning i framtiden

Trafiktillväxt ökar kraven på planering och förbättrad teknik

Utbyggnaden av Södra Stambanan

Burlövs station
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Kommunen strider för att järnvägen
genom åtminstone Åkarp ska läggas i
en tunnel vid en eventuell utbyggnad
av Södra Stambanan. Banverket har
lämnat sin järnvägsutredning för til-
låtlighetsprövning hos regeringen. I
utredningen föreslår Banverket att
järnvägen efter utbyggnad från två till
fyra spår, ska gå i markplan på samma
sätt som i dag. Förslaget har gått på

remiss till bland andra Länsstyrelsen
som förordar en lösning där spåren
sänks ner och delvis övertäcks.
Burlövs kommun har yttrat sig över
remissen men också uppvaktat reger-
ingen i frågan. Kommunen anser att
en tunnel är den enda möjligheten
för att slippa det ökade buller och de
barriäreffekter den ökade tågtrafiken
innebär.

För att avlasta de centrala delarna av
Arlöv och Åkarp har man under
senare år anlagt trafikleder utanför
bebyggelsen, exempelvis Yttre
Ringvägen. Lommavägen och
Lundavägen har byggts om till mil-
jöprioriterade genomfarter, vilket
innebär att man minskat trafikflödet
genom att bland annat smala av
vägen, sänka hastigheten och samti-
digt ökat tillgängligheten för gående

och cyklister. Trafikminskningen på
Lundavägen, vid gränsen till Malmö
är efter ombyggnaden uppmätt till
nära 30 %.

Då nya planer tas fram är buller en
viktig faktor som vägs in i planen.Vid
planeringen försöker man tänka på
att störningar som kan uppstå ska
drabba så få som möjligt. Man kräver
vid etablering av nya bostäder att det
ska finnas en ”tyst” sida, där männi-

I Burlövs kommun har vi i miljöpro-
grammet antagit mål gällande buller
på samma sätt som riksdagen och
länsstyrelsen. I miljöprogrammet
finns dessutom flera åtgärder för
minskat buller.

En av åtgärderna enligt miljöpro-
grammet är att ta fram en bullerkart-
läggning med åtgärdsförslag. Hittills
har kommunen låtit göra en kart-
läggning av vägtrafikbullret från
samtliga huvudvägar inom det kom-
munala vägnätet. Av kartläggningen
kan utläsas att 172 fastigheter inom
Burlövs kommun har bullernivåer

från det kommunala huvudvägnätet
på över riktvärdet 55 dBA. De fastig-
heter som har högst beräknade nivå-
er ligger i området kring korsningen
Lundavägen/Dalbyvägen. Eftersom
endast de kommunala vägarna finns
med i beräkningarna har de områden
som ligger intill de statliga vägarna
(exempelvis E6/20 och E22) i verk-
ligheten en högre total bullernivå än
vad som kan utläsas av kartläggning-
en. Kommunen har en uttalad lång-
siktig målsättning att inga fastigheter
ska ha en ekvivalent trafikbullernivå
på mer än 55 dBA invid fasad.

Vi strider för en tunnel!

Miljömål och åtgärder som minskar buller

Genom klok samhällsplanering förebyggs bullerproblem

HUR ARBETAR VI MOT BULLER I BURLÖV?

Riktvärden för trafikbuller

Riktvärden för trafikbuller som nor-
malt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggel-
se eller vid nybyggnation respektive
väsentlig ombyggnad av trafikinfra-
struktur
30 dBA – dygnsekvivalentnivå*

inomhus
45 dBA – maximalnivå inomhus,

nattetid
55 dBA – dygnsekvivalentnivå*

utomhus vid fasad
70 dBA – maximalnivå utomhus vid

uteplats i anslutning till
bostad

*Ekvivalentnivå är ett medelvärde på
ljud under en given tidsperiod, nor-
malt ett dygn.
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skor kan vistas och dit sovrummen
vetter för att inte bli bullerstörda.

När folk redan bor intill en väg
försöker man vidta byggtekniska bul-
lerdämpande åtgärder. Banverket har
t.ex. bytt ut befintliga fönster till
fönster med högre ljudisolering på
ett stort antal fastigheter längs Södra

Stambanan, byggt bullervall vid
Rotgatan och satt upp bullerplank
utmed Järnvägsgatan. Vägverket har
lagt tyst asfalt på en del av väg E22 i
höjd med Åkarp, vilket minskar ljud-
nivån med ca 6 dBA. För att denna
typ av beläggning ska vara tyst även
framöver krävs årligt underhåll.

Boverkets hemsida: www.boverket.se

Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se 

Region Skåne: www.skane.se

Vägverket: www.vv.se

VILL DU VETA MER?

�

�

�

�

Lundavägen vid sockerbruket: körbanan är smalare, hastigheterna lägre än tidigare samti-
digt som det är lättare för gående att ta sig fram.

Burlövs miljömål
om minskat buller

Antalet människor som utsätts för
trafikbullerstörningar överstigande
de riktvärden för buller i bostäder
som riksdagen ställt sig bakom,
ska ha minskat med 5 % till år
2010 jämfört med år 1998.
För att bevara tysta/bullerfria
områden skall infrastrukturplane-
ringen förhindra ytterligare frag-
mentering av landskapet och
använda redan existerande korri-
dorer istället för nya, där landska-
pet är förhållandevis opåverkat av
buller (Särskilt delmål för Skåne
och Burlöv).

�

�
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BULLRETS HÄLSOEFFEKTER KARTLÄGGS

■■■ Vi får allt mer kunskaper om de negativa hälsoeffek-
ter buller medför. Ändå verkar inte dagens samhälls- och
trafikplanering lyckas med att leva upp till de förbätt-
ringar vi åtagit oss genom våra miljömål om minskad
bullerexponering.  Detta menar Maria Albin, överläkare
och docent vid på Yrkes- och miljömedicinska kliniken
vid Universitetsjukhuset i Lund.

Beräkningar visar att nästan var tred-
je skåning kan vara utsatt för buller
över det riktvärde på 55 dBA som
riksdagen beslutat. Inom EU ligger
nivåerna något högre. ”Situationen i
Burlövs kommun kan definitivt jäm-
föras med den europeiska” menar
Maria Albin, överläkare och docent
på Yrkes- och miljömedicinska klini-
ken vid Universitetssjukhuset i Lund.
”I kommunen har ni dessutom flera
bullerkällor från olika riktningar, från
såväl vägtrafik som järnväg. Hur man
påverkas av flera bullerkällor vet vi
idag ganska lite om, men det är ett
område som man idag forskar inom,
bland annat här på Lunds
Universitet.” Maria Albin berättar
vidare att det finns preliminära resul-
tat från studier i Västra Götaland som
tyder på att det är värre att vara utsatt
för flera bullerkällor än för en.

Kunskapen om vilka hälsoeffekter
buller orsakar har ökat under senare
år. ”Tidigare såg man främst buller
som ett komfortproblem. Nu vet vi
att det stör inlärning, beteende, sömn
och återhämtning.” Vidare berättar
Maria Albin att bullerexponering
ökar halten stresshormon i kroppen
vilket ger ökat blodtryck och ökad
risk för hjärtinfarkt. ”Beräkningar
som bl.a. WHO ligger bakom visar

att ca 1-2 % av den totala sjuklighe-
ten i Nederländerna skulle kunna
bero på trafikbuller. Dessa siffror kan
grovt betraktas som tillämpliga för
situationen inom hela EU. Vi är väl
inte riktigt där i Skåne som helhet,
men Burlöv hör till de kommuner
som nog är mest ”europeiska” i det
avseendet.”

Enligt Maria Albin blir det svårt
att nå de miljömål avseende buller
som riksdag, länsstyrelse och kom-
muner satt upp om en minskning på
5 % av antalet personer som utsätts
för buller över riktvärdena till år
2010 jämfört med år 1998. ”Här ris-
kerar vi nog tyvärr att gå i motsatt
riktning.Vi ser nämligen att transpor-
terna fortsätter att öka. Samtidigt blir
det allt vanligare att man förtätar
bebyggelsen och bygger allt närmare
våra trafikleder.”

Hur ska vi då gå tillväga för att
inte dränkas av buller i framtiden?
”Lösningen ligger i kommunernas
händer, att genom den fysiska planer-
ingen föregripa problemet” är det
svar vi får från Maria Albin. Hon
menar att fysiska barriärer som bul-
lervallar och plank endast utgör nöd-
lösningar som dessutom ofta leder till
sociala barriärer.

Maria Albin, Jonas Ardö och Jonas
Björk:
Trafikbuller och hälsa i Skåne

Berglund m.fl., 2004:
Ljudlandskap för bättre hälsa

WHO/Europe och UNECE, 2004:
Transport-related Health Effects
with a Particular Focus on Children

VILL DU VETA MER?

�

�

�

Så många är bullerutsatta

Andelen personer som enligt beräk-
ningar är utsatta för buller över
55 dB:
Skåne: 29 %
Sverige: 16 %
EU: 32 %
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EN NYPA FRISK LUFT?

■■■ Luftkvaliteten i södra Sverige påverkas mycket av
vägtrafik och delvis av intransport av luftföroreningar från
kontinenten. Kvävedioxid och partiklar som är de luftför-
oreningar vi idag har störst problem med, kommer främst
från vägtrafiken. Vi kan även konstatera att bättre teknik
och skärpta lagar kan ge resultat, något vi ser genom
långsiktiga minskningar av bensen och svaveldioxid.

De luftföroreningar som vi idag
har mest problem med är kvävediox-
id (NO2) och partiklar (PM10). PM10

är beteckningen mycket små partiklar
med en diameter mindre än 10 mik-
rometer som finns i luften. De bestå-
ende av bl.a. vägdamm, sot och salt.
Både PM10 och NO2 kommer främst
från vägtrafiken och högst halter fin-

ner vi därför i vältrafikerade gatu-
rum.Totalt kan sägas att knappt hälf-
ten av den kvävedioxid som finns i
bakgrunden i Burlövs kommun härs-
tammar från regionala och långväga
transporter. Noteras ska att den egna
vägens påverkan på halten ökar i
gatumiljö, medan långdistans och
regional halt minskar i betydelse.

Parameter Halter i Burlöv Miljökvalitetsnorm Miljömål Kommentar Bedömning
(μg/m3) (μg/m3) i Burlöv

(μg/m3)

PM10

(partiklar)

NO2

(kvävedioxid)

O3 (ozon)

SO2

(svaveldioxid)

Bensen

ca 20 i tak-
höjd och 20-
25 i gatumiljö

ca 20 i tak-
höjd och 30-
35 i gatumiljö

–

ca 3-5

ca 1,5 i tak-
höjd och 2,5 i
gatumiljö

15
årsmedelhalt: 40

dygnsmedelhalt: 50

20
årsmedelhalt: 40

dygnsmedelhalt: 60
timmedelhalt: 90

50
120 (max som

8-timmars värde)

15

520

Uppmätta dygnsmedelhalter varierar mellan
10-60 μg/m3, vilket innebär dygnsöverskri-
dande av norm. Åtgärder krävs för att nå
miljömål. Vägtrafiken spelar lokalt stor roll.

Högre halter intill vägar. Halterna har ökat
något de senaste 5 åren. Åtgärder krävs för
att klara mål.

Mätningar under 2006. Orsakas främst av
vägtrafik.

Krafttag inom industri, sjöfart och energipro-
duktion har gett långsiktigt goda resultat.
Målet uppfyllt.

Sänkta bensenhalter i bensin har gett resul-
tat. Fortfarande lite kvar till miljömålet. 

Sammanfattande tabell över luftkvaliteten i Burlövs kommun.

�

�

☺

☺

?

Vägtrafiken största källan
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När man studerar NO2 ser man att
halterna har sjunkit mycket sedan
början av 80-talet. Man kan även
konstatera en svag ökning i kvävedi-
oxidhalterna i kommunen de senaste
fem åren vilket kan förklaras av ökad
trafik på de kringliggande motor-

vägarna. Halterna av NO2 i Burlöv
ligger idag ca 10 % lägre än i Malmö.
Skillnaden i halter mellan kommu-
nerna har minskat, vilket kan förkla-
ras av att den totala belastningen i
Burlöv-Malmöregionen har ökat.

De högsta halterna av NO2 i Bur-
lövs kommun finner vi intill de stora
trafiklederna. De högsta halterna,
som är strax över 30 mikrogram per
kubikmeter återfinns vid Västkust-

vägen nära Spillepengen och vid
Kronetorps trafikplats. De lägsta hal-
terna återfinns i kommunens östra
delar.

Uppmätta och beräknade vinterhalvårsmedelhalter av kvävedioxid i Malmö (Rådhuset)
och Burlöv (Medborgarhuset) under perioden 1984/85 till 2005/06 i mikrogram per kubik-
meter.

Även här, vid Sockerbitstorget, är halterna av NO2 tidvis höga. 

Vad är en miljökvalitetsnorm?

Miljökvalitetsnormerna för luft anger
den nivå (gränsvärden) som männi-
skor och natur kan utsättas för utan
att fara för olägenheter uppkommer.
Normerna står inskrivna i miljö-
lagstiftningen (5 kap miljöbalken)
och syftar till att skydda människors
hälsa. Det är myndigheter och kom-
muners skyldighet att se till att nor-
merna klaras vid exempelvis tillsyn,
tillståndsprövningar och planlägg-
ning. Varje kommun ska kontrollera
att miljökvalitetsnormerna uppfylls
inom kommunen. Om det behövs
för att en miljökvalitetsnorm ska
kunna uppfyllas, ska ett åtgärdspro-
gram upprättas. I Skåne har hittills
Helsingborg och Malmö blivit tvung-
na att upprätta åtgärdsprogram för
NO2

Högst halter vid vägar
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Mätningar pågår under vinter-
halvåret 2005/2006 och sommar-
halvåret 2006 på flera platser i kom-
munen. Vid Medborgarhuset mäts
partiklar, kvävedioxid och VOC i

takhöjd. Vid ytterligare sju platser i
kommunen mäts kvävedioxid passivt
i gatumiljö och under sommarhalvå-
ret mäts även ozon på tre av dessa
platser.

Beräknade kvävedioxidhalter (NO2) i Burlöv 2005 i mikrogram per kubikmeter,
2 meter ovan mark. 

På kommunens hemsida kan man
ladda ner rapporter om luftkvaliteten i
kommunen. www.burlov.se , under
Kommunens service, Miljö och hälso-
skydd, Luft.

Öresundslufts hemsida visar hur luft-
kvaliteten är just nu i Öresunds-
regionen: www.oresundsluft.com

På IVL:s hemsida kan man ta del av
data från luftmätningar och rapporter
om luftkvaliteten i Sverige: www.ivl.se

VILL DU VETA MER?

�

�

�

Mätningar pågår
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EN ”SOPAS” VÄG

■■■ Varje år lämnar Burlövsborna ifrån sig ca 260 kg
osorterat restavfall per person. För återvinning lämnar
invånarna ca 80 kg förpackningar och tidningar (exkl.
well) per person och år. Men vad händer med avfallet när
det lämnat våra hushåll? Och varför ska jag bry mig om
att källsortera? Svar på dessa frågor får ni här, när vi ska
följa avfallets väg. 

Brännbart avfall ger energi

Det osorterade, brännbara avfallet
matas in i SYSAV:s avfallsvärme- och
kraftvärmeverk där el och fjärrvärme
produceras. Här förbränns avfallet i
ugnar som håller ca 1000° C. Ugn-
arna har kapacitet att emot ta 50 ton
avfall i timmen. Ungefär 40 % av
fjärrvärmen i Malmö och Burlöv
kommer från SYSAV:s anläggningar,
motsvarande uppvärmningen av
80 000 trerumslägenheter. I kraftvär-
meverket produceras också årligen

145 000 MWh elkraft per år, vilket är
tillräckligt för att hålla 330 000 styck-
en 60-watts lampor lysande.
Rökgaserna som uppstår vid sopför-
bränningen renas noga och den höga
temperaturen gör att farliga ämnen
bryts ner. Den ”slagg” som blir kvar i
ugnarna efter att avfallet brunnit ut
sorteras på bland annat metaller. Det
kvarvarande slaggruset kan användas
som fyllnadsmaterial i exempelvis
bullervallar.

Sysavs kraftvärmeverk vid Spillepeng i Malmö.
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Farligt avfall och elektronik

Extra viktigt är det att vi sorterar ut
vårt farliga avfall, exempelvis lysrör
(lågenergilampor), hushållskemikali-
er, gamla färgburkar, bekämpnings-
medelsrester och bilbatterier. Denna
typ av avfall utmärker sig genom att
den kan vara giftig, cancerframkallan-
de, frätande, fosterskadande, miljö-

farligt eller brandfarligt. Även
elektronik, som uttjänta mobiltelefo-
ner och datorer, kan innehålla farliga
ämnen. Farligt avfall och elektronik
ska därför lämnas till en återvin-
ningscentral, exempelvis den vid
Sjölunda, för säkert omhändertagan-
de.

Är det ”lönt” att källsortera?

Det självklara svaret på frågan om det
är lönt att sopsortera är – ja, eftersom
vi sparar på både miljön och pengar-
na! När man exempelvis återvinner
aluminium och stål, sparar man hela
95 % av energin jämfört med om

man tillverkar nytt material. Både
aluminium och stål går dessutom att
återvinna hur många gånger som
helst utan att kvaliteten försämras.
Avancerade livscykelanalyser visar
även att energi och material sparas

Vem ansvarar för avfallsåtervinningen?

En bra källsortering är
grunden till en miljöanpas-
sad avfallshantering. Visste
du att hushållen faktiskt är
skyldiga att sortera ut retur-
papper, förpackningar och
batterier och lämna detta till
de insamlingssystem som
finns? Det är i sin tur pro-
ducenterna som ska se till
att det finns lämpliga
insamlingssystem. Där-
efter är det kommunerna
som ansvarar för att hus-
hållsavfallet transporteras till
behandlingsanläggning för återvin-
ning. I Burlövs kommun finns åter-
vinningsstationer på tre platser; vid
Burlövsbadet, på Dalslundsvägen i
Åkarp och på Gränsvägen i Åkarp.
Här kan hushållen slänga glas, hård-
plast, metall, papper/kartong/well-
papp och tidningar. I samtliga av
Burlövs Bostäders fastigheter har de
boende möjligheter att källsortera sitt

avfall.
Inom kommunen finns ännu

ingen återvinningscentral. För de
flesta är den närmsta återvin-
ningscentralen vid Sjölunda i
Malmö. Här kan hushållen förutom
de ”vanliga” återvinningsfraktioner-
na även lämna grovavfall, farligt
avfall, elektronik, vitvaror, möbler
etc.

Ny renhållningsordning

Under året har kommunen tagit fram
en ny renhållningsordning, beståen-
de av en avfallsplan och lokala före-
skrifter. I föreskrifterna beskrivs hur
avfallet ska hanteras i kommunen,
vem som ansvarar för vad och hur
avfallet ska sorteras. I avfallsplanen,
som är framtagen tillsammans med
Malmö stad, finns uppgifter om
kommunens mål och strategier för
att minska avfallets mängd och far-
lighet. Här finns också uppgifter om
åtgärder för att förebygga att för-
packningsavfall uppstår och åtgär-
der för att främja återanvändning av
förpackningar.
Några av målen i avfallsplanen:
● Minst 50 % av hushållens avfall

skall återvinnas genom materialåter-
vinning (inklusive biologisk behand-
ling) senast år 2010. 
● Insamlingen av förpackningar och

returpapper skall minst uppgå till de
nationella insamlingsmålen.
● Minst 85 % av Malmö- och

Burlövsborna har/ska ha antingen
boendenära insamling av returpap-
per och förpackningar eller högst
400 meter till närmsta återvin-
ningsstation.

Producentansvar

Det lagstadgade producentansvaret
innebär att producenterna själva ska
se till att det finns lämpliga insam-
lingssystem för det avfall deras pro-
dukter ger upphov till. Avfallet ska
återanvändas, materialåtervinnas,
energiutvinnas eller tas om hand på
något annat miljömässigt godtag-
bart sätt. 
Producentansvaret gäller för: 

● förpackningar av olika materi-
alslag

● returpapper

● däck

● bilar

● elektriska och elektroniska pro-
dukter
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om man även sorterar ut övriga av-
fallsfraktioner.

Det finns en felaktig föreställning
hos en del personer som hävdar att
”det är inte lönt att sopsortera, allt
blandas ändå i sopbilen, det har jag
sett själv”. Förklaringen till denna
missuppfattning är att det i sopbilar-
na finns olika fack för olika typer av
avfall. Behållarna för de olika utsorte-
rade fraktionerna ställs därför enligt
ett visst mönster och töms samtidigt,
men de sorterade soporna hamnar i
respektive fack. Det ligger även i ent-
reprenörens intresse att lämna ett rent

och sorterat avfall, eftersom man får
betalt för detta, medan ett blandat
avfall istället innebär utgifter för
deponering eller förbränning.

En annan fråga som är befogad att
ställa är om inte miljövinsten äts upp
av de ökade transporter som sorter-
ingen i vissa fall kan ge upphov till.
Även här har man gjort beräkningar
som visar på att de energi- och mil-
jövinster som görs vid materialåter-
vinningen är så stora, att de eventuel-
la ökade transporterna är väl motive-
rade.

Kapsyler och burkar byggde Öresundsbron

Alla förpackningar och tidningar som
samlas in återvinns till nya förpack-
ningar eller nya produkter. Hård plast
som gamla ketchupflaskor kan bli till
diskborstar, blomkrukor, eller som
här i Burlöv – bullerplank! Metall-
förpackningar blir järnvägsräls, bilka-

rosser och armeringsjärn – exempel-
vis i Öresundsbron! Glas, wellpapp
och pappersförpackningar blir till nya
förpackningar och gamla tidningar
blir till nytt tidningspapper eller toa-
lettpapper.

Utsorterad
fraktion Burlöv Sverige Kommentar

GLAS

PLAST

METALL

WELL/KAR-
TONG/PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

12.8 kg

3.9 kg

2.7 kg

45,3 kg

16.6 kg

1.8 kg

3.7 kg

50.6 kg

METALL 26.2 kg 52 kg

96 % av alla förbrukade glasförpackningar samlades år 2005 in i Sverige. Återvinningsmålet
om 70 % över-träffades alltså med god marginal.

Under 2005 materialutnyttjades 20 % och energi-utvanns 50 % av alla plastförpackningar i
Sverige. Återvinningsmålet på totalt 70 %, varav minst 30 % materialutnyttjande, uppnåddes
inte.

Under 2005 samlades 33 700 ton metallförpackningar från de svenska hushållen. Detta mot-
svarar en material-återvinning på 66 %. Från 30 juni 2001 är återvinnings-målet 70 %, vilket
ännu inte uppnåtts. 

I siffran för Burlöv saknas pappersförpackningar. Den största andelen utgörs av well från före-
tagen. I Sverige materialutnyttjades 70 % av alla förpackningar i papper, kartong och well
under 2005, vilket innebär att man nått det nationella målet. 

Genomsnittet i Sverige 2005 var 52 kg/person, vilket motsvarar ca 500 kvällstidningar. Med
tidningar menas även tidskrifter, kataloger och reklamutskick. År 2005 samlades totalt 83 pro-
cent av allt papper in i Sverige. I en internationell jämförelse är det ett mycket bra resultat.
Regeringens återvinningsmål om 75 % material-utnyttjande uppnåddes.

Tabell över återvunna förpackningar och plast i Burlöv och i Sverige angett i kilo per fast boende invånare och år. Alla materialslag utom
plast och tidningar inkluderar även insamling från företag i underlaget (exkl plåtfat, stålband och -tråd). Källa: FTI

2005 års återvinningsresultat av förpackningar och tidningar

Avfallsportalen: www.sopor.nu  

Förpacknings & tidningsinsamlingens
hemsida: www.ftiab.se

SYSAV:s hemsida: www.sysav.se 

Stiftelsen Håll Sverige Rent:
www.hsr.se

Kommunens hemsida www.burlov.se

VILL DU VETA MER?

�
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NJUT AV KOMMUNENS GRÖNA GULDKORN!

■■■ I vår kommun finns små gröna oaser som ligger
insprängda mellan hus och vägar. Här frodas livet! I träd
och i buskar håller fåglar och insekter till och på ”gräs-
mattan” växer inte bara gräs. Den som sätter sig ner och
tar sig en närmare titt kan hitta många vackra små väx-
ter! Här följer en beskrivning av några av kommunens
gröna pärlor.  

Kronetorps park

Granbacken

Parken ligger mitt mel-
lan Arlöv och Åkarp,
vid den kulturhisto-
riskt intressanta
Kronetorps gård. Den
är Burlövs enda egent-
liga ”skogsområde”
med träd som bok,
lönn, ask och ädelkas-
tanj. Områdets flora är
rik för att vara en park-
miljö och inhyser
bland annat orkidéer.
På våren täcks marken
av vitsippa och svalört.
Även djurlivet är rikt
med ett fint fågelliv
och goda förutsätt-
ningar för exempelvis
igelkott, fladdermöss
och vedlevande insek-
ter. Spännande arter som spikvallmo,

och vattensalamander och näktergal
finns i parken.

Granbackens park utgör ett viktigt
rekreationsområde för Arlövs invåna-
re och här finns också höga naturvär-
den. Området är kuperat och här
finns två större bronsåldersgravar.

Granbacken är omväxlande öppen
och trädbevuxen och gränsar till en
större klippt gräsmatta och ett kolo-
niområde. Ovanliga växter som finns
på området är månviol och ulltistel.

Kronetorps park
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”Fruktodlingen” består av några
övergivna och vildvuxna fruktträd-
gårdar i nordvästra Åkarp. Området
har stor ekologisk betydelse och
utgör även rekreationsområde för
de boende i Åkarp. På området
växer äppel- päron-, plommon-
och körsbärsträd samt popplar.
Ovanliga arter som påträffas i
området är rödtoppa, ekorrkorn
och fältkrassing.

Fruktodlingen

Svanetorps park är ett viktigt rekre-
ationsområde som besöks av
många. Flera fornlämningar i form
av gravhögar finns i området. Här
finns även naturvärden med ängsf-
lora som nässelklocka och nejlikrot,
fjärilar och ett rikt fågelliv.

Svanetorps park

Bernstorps mosse, inklämt mellan
riksväg 11 och Hornbach, är ett av
kommunens mest värdefulla och
artrika naturområden. Kalkrikkärr
av detta slag är en biotop som är
hotad i hela landet och området
innehåller mycket höga botaniska
värden. I mossen finner vi bland
annat de två fridlysta orkidéerna
ängsnycklar och tvåblad. Även fau-
nan är rik och fåglar som brun kär-
rhök, rörhöna och törnsångare
häckar vid mossen.

Bernstorps mosse

Fruktodlingen

Jag slås av två sätt att se på Tågarps hed när jag en
grådisig dag i juni ser ut över området: Det är hopp-
fullt för miljön att samhället, mitt i en av Europas mest
dynamiska regioner, väljer att bevara ett stycke unik
natur. Å andra sidan är det lite sorgligt att så lite kan
vara kvar av den ursprungliga miljön, när det moderna
samhällets behov tränger sig på.

Floran och faunan på den myllrande
våtmarken står och faller med betet.
Strandängen har betats åtminstone se-
dan bronsåldern, cirka 1.000 år tillba-
ka i tiden. Betet är så bra att bönder
ända bortifrån Dalby förr i tiden
transporterade hit sina kreatur. Här
har aldrig betet
konkurrerat
med växtod-
ling. Strandäng-
arna översköljs
varje vinter av
saltvatten som 
omöjliggör od-
ling.

Det är på sin plats att här definiera
Tågarps hed. Området är tämligen
otillgängligt, tursamt nog för både
fåglar och växter, och därför heller
inte så välkänt.

Tågarps hed sträcker sig från
Spillepeng i söder till Alnarpsån i

norr. Längre
norrut, över
A ln a r p s ån ,
heter det
Alnarps fälad
och tillhör
Lomma
kommun. I
väster är na-

Tågarps hed
– unik natur i storstadsmiljö

FAKTA/Skötsel

Tågarps hed sköts i dag genom
samarbete mellan Sysav, Lomma
och Burlövs kommuner, Skånes
ornitologiska förening och SLU
Alnarp.
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turligtvis Öresund gränsen, medan
vägen avgränsar i öster.

1996 avsattes området som natur-
vårdsområde för att bevara den biolo-
giska mångfalden.

– Motsvarande fågelfauna hittar
man ingen annanstans, säger Kenneth
Bengtsson, Skånes ornitologiska före-
ning, som noga följer utvecklingen på
Tågarps hed. Det finns små rester kvar
i Skälderviken och i Kristianstadstrak-
ten, men ingenting av samma typ som
här.

Främst är det vadarfåglar som lock-
as till området: skärfläckan, Burlövs
kommunfågel, rödbena, tofsvipa,

strandskata och större strandpipare
finns som typiska strandängsarter.

– Viktigast är kanske kärrsnäppan,
berättar Kenneth Bengtsson. Den gick
ut i början av 2000-talet men vi hop-
pas att den kommer tillbaka.

Kärrsnäppan är hårt trängd på våra
breddgrader. Det finns cirka 20 par
kvar på en strandäng utanför Vellinge
men det är också allt.

Kenneth Bengtssons relativa opti-
mism om kärrsnäppans framtid på
Tågarps hed beror på att betet åter
hävdas sedan tre år tillbaka, vilket gör
miljön lämplig även för kärrsnäppan.

Efter tio år utan bete och med risk

att heden skulle växa igen, återkom
kreaturen år 2004. 22 djur står för
betestrycket från mitten av maj till
början av oktober. Sen är det dags att
återvända hem till stallarna i
Hurvatrakten. Lantbrukaren som äger
djuren är nöjd med betet, det är god
tillväxt på kalvarna.

Därmed är det omedelbara hotet
mot hedens flora undanröjd. Utan bete
tar enahanda högörter över hedens
växtliv.

Kombinationen bete och årlig salt-
översköljning skapar goda betingelser
för värdefulla lågväxta växter.

– I extrema miljöer, som Tågarps
hed, utvecklas en speciell flora, säger
Linda Hellberg, miljöstrateg på Bur-
lövs kommun. Tuffa miljöer gör att
växter specialiserar sig på ett intressant
sätt. Men stör man miljön aldrig så lite,
är risken stor att dessa växter trängs ut.

Exempel på arter i strandvegetatio-
nen är vass, bitterkrassing, ålandsrot,
havssälting, tiggarranunkel, saltört,
glasört, saltnarv m fl.

VVaadd  hhaarr  nnii  fföörr  öönnsskkeemmååll  oomm
ffrraammttiiddeenn  fföörr  TTååggaarrppss  hheedd??

– Nästa mål är att länsstyrelsen utly-
ser Tågarps hed som naturreservat,
svara Linda Hellberg. På det sättet får
heden ett varaktigt skydd och det upp-
rättas en långsiktig skötselplan.

Att området sköts så väl för närva-
rande har man till stor del Sysav att
tacka för. Företaget har lagt ner myck-
et både pengar och jobb på att skydda
heden.

– Det är viktigt att området blir
naturreservat så fort som möjligt, säger
Kenneth Bengtsson. Först då kan vi
hindra folk att promenera på området
under häckningstiden, mellan 1 april
och 15 juli. Som tur är, är området inte
särskilt tillgängligt och inbjuder inte
till promenader.

NNiinnoo  SSiimmiicc

TTååggaarrppss  hheedd  ––  uuttssiikktt  ffrråånn  SSppiilllleeppeenngg

KKeennnneetthh  BBeennggttssssoonn LLiinnddaa  HHeellllbbeerrgg
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Frisk luft/Begränsad klimatpåverkan

Giftfri miljö

Luftövervakning Mätningar av har gjorts under vinterhalvåret 2005/2006
och fortsätter under sommarhalvåret 2006.

Under 2004 åtgärdades Lundavägen och under år 2005
har Lommavägen byggts om till miljöprioriterad genom-
fart.

Detta sker löpande runt om på kommunens gator.

Diskussioner förs fortlöpande avseende trafikåtgärder,
både inom kommunal och regional nivå.

Energieffektivisering sker fortlöpande i kommunens fas-
tigheter. En energirådgivare (Bengt Linné) hjälper kom-
munens invånare, mindre företag och ideella föreningar
med effektiva och miljövänliga energilösningar.

Planeras att utföras under 2007.

Variationer mellan olika förvaltningar. Upphandlingen
sker ofta ihop med andra kommuner. Tydliga riktlinjer
saknas.

PCB-handlingsplan upprättad.

Har inte påbörjats. Miljö- och räddningsnämnden  har
dock uppdragit åt Miljö- och räddningsförvaltningen att
ta fram en bekämpningsmedelspolicy för kommunen.
Alternativa metoder till kemisk bekämpning bör utredas.

Informationsarbete pågår fortlöpande.

Åtgärdena utförda. Utöver detta har arbetet inför saner-
ing av Stora Bernstorp påbörjats under 2005

Sker fortlöpande genom miljötillsynen

Genom regelbundna kontakter med Yrkes- och miljö-
medicinska kliniken i Lund fås information om aktuella
forskningsresultat, vilket kommer till nytta i samband
med remissyttranden och beslut.

Minska och leda om trafiken i centrala Arlöv och
Åkarp

Gång- och cykelbefrämjande åtgärder

Projekt Burlöv-MaTs

Energiåtgärder (energiplan, energirådgivning,
effektivisering)

Metall- och kemikalieförekomst i vattendragen
(Sege å, Alnarpsån och Kalinaån)

Miljöanpassad upphandling

Utfasning av särskilt farliga ämnen genom 1)
Miljöstation i kommunen, 2) PCB handlingsplan

Kommunen bör avstå från kemisk bekämpning
på offentlig mark samt informera och utbilda per-
sonal i alternativa metoder

Information till allmänheten gällande bekämp-
ningsmedel, avfallshantering m.m.

Sanering av förorenade områden 1) Området för
nya skolan, 2) Herman Gotthardområdet

Förebygga allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)

Fördjupad studie av den yttre miljöns påverkan
på hälsan

MRN Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Rikt-
linjer
saknas

BAN

BAN

KS
m fl

KS-ener-
giplan,
övrigt
BAN

MRN

Alla

1) SYSAV
2) MRF

BAN

BAN,
MRN

BAN

MRN

MRN

Fortlöpande

2004

–2008

–2008

–2008

2006

Fortlöpande

1) 2003
2) 2004

2004–fram

Fortlöpande

2004–fram

Fortlöpande

2004-2005

Miljömål och åtgärd Utförs av Tidplan Påbörjat Kommentar

HUR LÅNGT HAR VI KOMMIT MED ÅTGÄRDERNA
ENLIGT BURLÖVS MILJÖPROGRAM 2003-2008? 
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Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Miljö- och räddningsförvaltningen granskar årligen före-
tagens köldmedierapporter avseende anläggningarnas
funktion och ev. utsläpp. I samband med att verksamhe-
terna ändras försöker man miljöanpassa köldmedietyper
och system.

Information bl.a. i samband med radonmätningar och
genom artiklar i Burlövstidningen och på kommunens
hemsida.

Radonprogram antaget i Miljö- och räddningsnämnden
2005.

Enligt antaget radonprogram genomförs mätningar i alla
skolor, förskolor och fritidshem under 2006.

Enligt radonprogrammet ska åtgärder utföras vid behov
efter mätningar som genomförs 2006.

Arbete pågår för att få kraftledningarna vid Sege ned-
grävda. Energimyndighetens beslut att tillåta luftled-
ningar har kommunen överklagat  till regeringen.

Information om CFC och HCFC

Information till allmänheten om strålning (radon,
UV etc.)

Radonprogram

Radonmätningar i skolor, förskolor, fritidshem

Deltagande i mellankommunala samarbeten för
vattendragen

Anläggning av våtmarker: 1) Sege å, 2) Alnarpsån

Projekt enskilda avlopp

Avloppsutredning och åtgärder för Sunnanå by

Information till allmänheten om odling med
begränsad gödningsanvändning.

Åtgärder vid behov på skolor etc.

Kartläggning av elektromagnetisk strålning och
åtgärdsförslag.

Åtgärder för att minska den lokala elektromagne-
tiska strålningen t.ex. genom att gräva ner kraft-
ledningar till och från Sege transformatorstation

BAN,
MRN

BAN,
MRN

MRN

BAN

MRN

MRN

MRN

MRN

MRN

BAN

MRN

BAN, KS
och e-on

Fortlöpande

Fortlöpande

2003–2004

2003–2004

–2008

2005

2008

Ingen övergödning

Miljömål och åtgärd Utförs av Tidplan Påbörjat Kommentar

Ja

Ja

Ja

Ja

Segeåns vattendragsförbund och sammarbete runt
Alnarpsån och Kalinaån.

Två LIP-dammar anlagda i Burlövs kommun. Deltagande
i Segeåns vattendragsförbund innebär medverkan till att
dammar anläggs i avrinningsområdet.

Fortlöpande

2003–2010

Ja

Ja

Inventering utförd. Nya riktlinjer från Naturvårdsverket
inväntas.

2003–2008 Ja

Utredning utförd.

Deltar i Segeåns vattendragsförbund och samarbete runt
Alnarpsån och Kalinaån.

2003–2008 Ja

Fortlöpande

Fortlöpande

–2010 Ja

Ja

Ja

Levande sjöar och vattendrag

Deltagande i mellankommunala samarbeten för
vattendragen, miljöövervakning samt anläggning
av dammar.

Miljöövervakning/provtagning i Alnarpsån.

BAN,
MRN

MRN
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Ett rikt odlingslandskap

Miljömål och åtgärd Utförs av Tidplan Påbörjat Kommentar

Fördjupad ÖP för grönområden och landskaps-
stråk

Öka och bevara småbiotoper i odlingslandskapet
samt inventera och informera.

Kulturarvet i odlingslandskapet – förstärka upp-
levelsen

KS, BAN,
MRN

MRN

KFN

Myllrande våtmarker

Skötselplan för Bernstorps mosse samt genom-
förande av planen.

Tågarps hed blir skyddat genom att det utsetts
till Natura 2000-område.

BAN,
MRN

Läns-
styrelsen

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Åtgärdsplan för utsläpp av farliga ämnen i
gatumiljö.

Deltagande i Öresunds vattenvårdsförbund och
Öresundsvattensamarbetet.

Lokala åtgärder för att minska tillförseln av
olika förorenande ämnen till kusten via vatten-
drag, dagvatten m.m.

MRN

MRN

BAN,
MRN

Grundvatten av god kvalitet

Deltagande i Kommittén för Alnarpsströmmen

Minskad tillförsel av miljöskadliga ämnen till
grundvattnet. Övergång till användning av
mindre farliga ämnen.

BAN

MRN

Projekt Alnarpsån – Åtgärdsprogram för att
förbättra vattenkvaliteten.

Projekt Kalinaån – Miljöövervakning/provtag-
ning, bottenfaunainventeringliteten.

Inventering och åtgärdsprogram av hotade
arter i kommunens vattendrag.

BAN,
MRN

MRN

MRN

Påbörjat men avvaktar medelFortlöpande Ja

Miljöövervakning/provtagning fortlöpande.
Bottenfaunainventering ej utförd.

Sker fortlöpande genom miljötillsyn och information.

Fortlöpande Ja

Fortlöpande

Fortlöpande

2004

Ja

Ja

Sker löpande genom miljötillsyn och information.
Fordonstvättspolicy framtagen. En dagvattenpolicy bör
tas fram liksom bekämpningsmedelspolicy.

Fortlöpande

2003–2005

Ja

Plan antagen i Miljö- och räddningsnämnden.Under
perioden

Ja

Under
perioden

Under
perioden

Ja

En stor del av Lommabukten, inklusive Tågarps hed, är
utpekad som Natura 2000-område. Under 2005 yttrade
sig Miljö- och räddningsnämnden till Länstyrelsens om
deras förslag till bevarandeplan för området.

Upphandling av fördjupad översiktsplan för Arlöv under
2006.

Natur- och kulturstråk anlagt under 2004 med dammar
och trädplanteringar (LIP).

Informationsskyltar vid kommunens natur- och kultur-
stråk.

Ja

Ja

Fortlöpande Ja

–2008
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Miljömål och åtgärd Utförs av Tidplan Påbörjat Kommentar

Inventering av hotade arter i kommunens mark-
område.

Järnvägstunnel i Åkarp

Fördjupad ÖP för Arlöv och Åkarp

Fördjupad ÖP för grönområden
och landskapsstråk

Uppföljning av bevarandeplanen

Tätortsnära natur (LIP)

Projekt upprusta grönområden 1) Rinnebäcks-
parken, 2) Harakärrsparken, 3) Kockumsområdet

Projekt lekplatser

Utemiljöer på skolor och förskolor

Bullerkartläggning och åtgärdsförslag

Tillgänglighetsstudie

Renhållningsordning och avfallsplan

Kvalitets- och miljöprogram för
kommunala byggen

Gräva ner kraftledningar till och från Sege trans-
formatorstation

Säkerställa och bevara lantbrukets kulturhisto-
riskt värdefulla ekonomi- och mangårdsbyggna-
der samt kulturmiljöer, t.ex. Burlövs Kyrkby.

God bebyggd miljö

KS, BAN,
MRN

BAN

KS, BAN

BAN

BAN

BAN

MRN

BAN

BAN

BAN

KS och
e-on

KS

MRN

BAN

Banverket

2005–2008

2003–2005

2003–2005

2003–2004

2005

Ja

Under
perioden

Planeras att genomföras 2007.

I alla befintliga detaljplaner har man gjort tillägg för att
få med bevarandebestämmelserna enligt bevarandepla-
nen. Områdesbestämmelser för Burlövs kyrkby kommer
att tas fram.

Ja Kommunen har bl.a. yttrat sig över Banverkets järnvägs-
utredning och uppvaktat regeringen.

Ja

Pågående Ja

Fördjupad ÖP för Arlöv är under upphandling.

Ska ingå i en kommunövergripande översiktsplan.

Ingår i detaljplanerna

Ja Tätortsnära natur, grönstråk med damm och gångslinga
från Sege å nedanför Arlövsgården till Dalbyvägen via
Kronetorps mölla invigdes 2004.

2003–2008 Ja Kommunens lekplatser upprustas.

2003–2008 Ja Pågår

Under
perioden

Ja Bullerkartläggning avseende buller från de kommunala
vägarna har tagits fram. Åtgärdsprogram framskjutet till
år 2007 p.gr. av indragna medel

Under
perioden

Ja Program för enkelt avhjälpta hinder framtaget.

Under
perioden

Ja Renhållningsordning och avfallsplan togs fram under
2005.

2003– Ja Arbete pågår för att få kraftledningrna vid Sege ned-
grävda. Energimyndighetens beslut att tillåta luftled-
ningar har kommunen överklagat  till regeringen.

1) 2003,
2) 2003-2004

3)2004

Ja Rinnebäcksparken och Kockumsområdet färdigt,
Haraskärrsparken pågående.
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Folkhälsoråd

Brottsförebyggande gruppen

Drogsamordning

Hälsofrämjande 1) Arbetsplatser, 2) Boende
3) Skolor

Stödboende

Svenshögsprojektet

BURSAM

Familjecentral

Informationssatsningar för hälsa och välbefin-
nande, ex. Burlövstidningen

Projekt "Sätt Burlöv i rörelse"

Hälsa på lika villkor

Repr från
förvalt-
ningar etc

Samman
kallande
är folk-
hälsorå-
det

FK, före-
tag, sko-
lor,
Skånes
Idrotts-
förbund

Folkhäl-
sorådet

SN

BUN,
Burlövs
Bostäder

KFN, KS,
Burlövs
Bostäder

Folkhäl-
sorådet
och
berörda
nämnder

Folkhäl-
sorådet

SN, vård-
centraler
och FK

Miljömål och åtgärd Utförs av Tidplan Påbörjat Kommentar

Fortlöpande Ja Träffas 4 gånger om året. Representanter från kommu-
nens förvaltningar, vårdcentralen, Försäkringskassan,
Burlövs Bostäder och polisen. Folkhälsorådet förfogar
inte över några egna medel utöver den arbetstid som
deltagarna bidrar med.

Fortlöpande Ja Samma som folkhälsorådet ovan med närvaro av
närpolis Mikael Storm

Fortlöpande Ja Under år 2005 har arbetet med AAB (Atraktiv Arbetsplats
Burlöv) kommit igång. Insatser för att kompetensutveck-
la, förbättra de kommunanställdas hälsa och få ner
sjukskrivningarna har påbörjats.

2003–2005 Ja En drogsamordnare har funnits i kommunen 2004-2005.
Under 2005 antog kommunfullmäktige ett Alkohol- och
drogpolitiskt handlingsprogram som nu håller på att
implementeras inom kommunens verksamheter.

2003–2004

2003

Ja För ungdomar och missbrukare. Stödboende är nu en del
av en tillsvidaretjänst som socialrådgivare.

Fortlöpande Ja Träffas regelbundet, inklusive arbetsförmedlingen.
Finansiell samverkan har diskuterats, avvaktar ny man-
datperiod.

Fortlöpande Ja Startas under 2006

Fortlöpande Ja Kommunen har deltagit i projekt "Landskapet som
resurs för hälsa och välbefinnande" där etapp ett avslu-
tades under 2005. Informationssatsningar om bland
annat kost och motion görs ständigt genom utskick och
annonser i bl.a. Burlövstidningen.

–2008 Ja Hälsoslinga längst LIP-stråket
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Projekt "Örat" – bullerprojekt i skolan

Matprojekt "Ät friskare"

Folkhäl-
sorådet
och vård-
centralen

Folkhäl-
sorådet

Miljömål och åtgärd Utförs av Tidplan Påbörjat Kommentar

Förklaring till förkortningar:
BAN = Bygg och anläggningsnämnden
BUN = Barn och Utbildningsnämnden
FK = Försäkringskassan
KFN = Kultur och fritidsnämnden
KS = Kommunstyrelsen
MRN = Miljö- och räddningsnämnden
SN = Socialnämnden

Under
perioden

2008

Ja Elektroniskt öra sätts upp som visar bullernivå



GOD BEBYGGD
MILJÖ

HÄLSA
PÅ LIKA
VILLKOR

KAN BURLÖVS KOMMUN NÅ MILJÖMÅLEN?

ETT RIKT
ODLINGS-
LANDSKAP

INGEN
ÖVERGÖDNING

HAV I BALANS SAMT
LEVANDE KUST
OCH SKÄRGÅRD

BEGRÄNSAD
KLIMATPÅVERKAN

FRISK LUFT

MYLLRANDE
VÅTMARKER

GIFTFRI MILJÖ

GRUNDVATTEN
AV GOD KVALITET

LEVANDE SJÖAR
OCH VATTEN-
DRAG

BARA NATURLIG
FÖRSURNING

SKYDDANDE
OZONSKIKT

SÄKER
STRÅLMILJÖ

Utsläppsbesparande åtgärder inom exempelvis industrin äts upp av utsläppen från ökande trafik. En miljöan-

passning av trafiksektorn och ytterligare ökad satsning på förnyelsebar energi krävs tillsammans med ett globalt

perspektiv. 

Även om luftkvaliteten har förbättrats jämfört med för 20 år sedan är halterna av flera farliga luftföroreningar fort-

farande höga och konstanta sett över en tioårsperiod. De föroreningar vi idag har problem med är främst kopp-

lade till vägtrafik. Miljömålet nåddes under 2005 för endast 1 av 5 parametrar.  

Krafttag inom industri och energiproduktion har gett långsiktigt goda resultat i form av sänkta utsläpp av svavel-

dioxid. Utsläppen av försurande kväveoxider från främst motortrafik är fortsatt höga. 

Kunskapen om effekterna för människa och miljö är dålig för många av de kemiska ämnen vi dagligen utsätts för.

Förbättringar i lagstiftningen har skett, men takten är för långsam för att vi ska kunna nå målet i tid. Även om han-

teringen av kemiska ämnen ständigt förbättras kommer stora mängder ut i användarledet.  

Målet har goda förutsättningar att uppnås. I kommunen håller användningen av ozonnedbrytande köldmedier på

att avvecklas enligt den nationella planen. 

Ökade informationsinsatser krävs tillsammans med globala insatser för att minska utsläppen av ämnen som bry-

ter ner vårt skyddande ozonskikt. Kartläggning av radon i bostäder och inom barnomsorgen pågår. Kommunen

arbetar för att kraftledningarna till och från Sege ska grävas ner. 

Kommunens vattendrag är kraftigt övergödda med höga halter av fosfor och kväve. Lyckade insatser görs, bland

annat genom deltagandet i Segeåns vattendragsförbund, vilket har lett till minskade fosfor- och kvävehalter i Sege

å. Insatserna måste intensifieras, inte minst runt Alnarpsån, för att vi ska nå målet. 

De tre vattendragen som finns i kommunen är övergödda. Genom olika insatser går utvecklingen i rätt riktning.

Bland annat har våtmarker anlagts intill Sege å, vid kommunens nya rekreationsstråk. Inventeringar behöver göras

för att kartlägga djurlivet i vattendragen och i vilken grad dessa är påverkade av föroreningar. 

Burlövs kommun är belägen över Alnarpsströmmen, som är en av landets största och viktigaste grundvattenfö-

rekomster och utgör en viktig dricksvattenreservoar. Rester av bekämpningsmedel har hittats ytligt och kväve-

och salthalten är förhöjd i vissa brunnar. Skyddet av grundvattnet måste stärkas.   

Strandängarna på Tågarps hed betas åter sedan år 2004. Området är även utpekat som Natura 2000-område

och en skötselplan är framtagen men inte fastställd. Tillståndet i havet är påverkat av framför allt övergödning.

Utsläppen av övergödande ämnen minskar, men det krävs ytterligare insatser innan vi kan se positiva resultat.

Skötselplan för Bernstorps mosse är framtagen, men ännu inte satt i verket. Tågarps hed är utpekat som Natura

2000-område och en skötselplan för området väntas från Länsstyrelsen inom kort. Två dammar anlades som LIP-

projekt under år 2004 invid Sege å, på nya delen av golfbanan.

Skötselplaner är framtagna för Tågarps hed och för Bernstorps mosse som en gång utgjorde en viktiga delar av

odlingslandskapet. I övrigt bedrivs rationellt jordbruk på ca 30 % av kommunens yta.  

Delmål gällande skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är uppnått. Gällande buller och energi återstår

stora insatser för att nå målet. 

Helhetsbild saknas. Kommunen har jämfört med resten av landet ett högt ohälsotal, vilket något förenklat är ett

mått på sjukfrånvaron. Ett folkhälsoråd arbetar med hälsofrågorna i kommunen. Bland annat har en hälsoslinga

anlagts, ett alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram framtagits och en familjecentral startas inom kort. 

☺ = Målet bör kunna uppnås inom utsatt tid!

� = Vi är på rätt väg, men det är tveksamt om målet kan nås inom utsatt tid.

� = Det blir svårt även med kraftfulla insatser.

? = Möjligheterna att uppfylla målet är svåra att bedöma. 
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Detta är ett nytt 16:e nationellt miljömål om ökad biologisk mångfald som regeringen antog under 2005. Inga del-

mål finns ännu för Burlövs kommun, men kommer lyftas in i kommunens miljöprogram då det är dags att förnya

det. Skötselplaner är framtagna för Bernstorps mosse och Tågarps hed.?
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