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Förord

Att bullerproblemen är stora har jag, som Burlövs- och Åkarpsbo, varit medve-
ten om under en längre tid. Arbetet mot buller i Åkarp har påverkats av Södra 
Stambanans utbyggnad och huruvida det skulle bli en tunnel eller ej. Nu blev det 
beslutat att det skall byggas ett nedsänkt delvis övertäckt tråg och vi som boende 
hoppas att detta kommer ge en avsevärd förbättring. 

Arbetet mot buller är en process som visat sig ta lång tid och som ibland är förenat 
med stora kostnader, även om det samhällsekonomiskt kan vara mer ekonomiskt 
lönsamt att åtgärda problemen. Det är heller inte helt lätt att påvisa vem som är 
ansvarig eftersom flera aktörer ofta är inblandande. En annan svårighet är att 
när man beräknar buller gör man det för ett trafikslag i taget, man kan inte lägga 
ihop väg- och tågtrafik utan dessa måste räknas separat. I vår kommun, där vi 
har alla de största vägarna för både tåg- och biltrafik tätt inpå oss, känns det som 
att utsattheten är än större för buller från flera bullerkällor samtidigt. Detta är en 
svårlöst problematik, som jag tror och hoppas kommer att få en lösning i och med 
att järnvägen grävs ned och delvis övertäcks. Projektet innebär att det kommer att 
grävas och en hel del jordmassor kommer då att bli över. Som vi kan läsa senare 
i Miljöbokslutet 2009 har vi i kommunen tänkt använda dessa jordmassor för att 
göra ytterligare förbättringar runt våra bullrande vägar!

Inledning

Varje år sedan 2004 har ett miljöbokslut tagits fram som en uppföljning av Bur-
lövs kommuns Miljöprogram 2003-2008. Nu är det ett nytt miljöprogram, men 
uppföljningen sker på samma sätt som tidigare. Detta miljöbokslut är det sjätte 
i ordningen. Likt föregående miljöbokslut redovisas kommunens pågående och 
fortlöpande miljöarbete och de åtgärder som är utförda under 2009, för att nå 
miljömålen inom ramen för miljöprogrammet. I miljöboksluten görs även en 
bedömning om de lokala miljömålen kommer att nås inom uppsatt tid. 

Temat för årets miljöbokslut är buller. Buller är ett problem som många kommu-
ner dras med, men i Burlöv är situationen ganska unik. Vi har väldigt många och 
stora bullerkällor. En mycket stor del av trafiken, både spårbunden och på väg, 
som ska norr och söderut och ev. vidare ut på kontinenten löper kors och tvärs 
genom kommunen. Detta skapar givetvis mycket buller och många ansvariga.  

Med detta bokslut ska vi försöka reda ut vad buller är, var det bullrar som mest, 
vad vi har gjort i kommunen och vad vi planerar att göra för att förebygga och 
minska bullret – och inte minst hur vi ska försöka tvätta bort namnet ”Bullerbyn” 
från kartan. 

Jan Hansson,
Ordförande miljö- och 

byggnämnden.



5

Nämndernas arbete under 2009
– i riktning mot miljömålen

Här följer en redovisning av åtgärder som utfördes av kommunens nämnder 
under 2009, inom ramen för Burlövs Miljöprogram 2009-2015. Redovisningen 
avser såväl de åtgärder som står inskrivna i programmet, som sådana som 
leder i riktning mot att nå de 14 miljömål och folkhälsomål antagna i Burlövs 
kommun.

Barn- och utbildningsnämnden
Dalslundskolan
På Dalslundskolan har man fortsatt med källsortering. När eleverna källsorterar 
ser de samtidigt till att miljön i och runt skolan är god och rapporterar ev. brister 
som tas upp på klassråden. Elevrådets/skolrådets representanter har också miljö-
frågor regelbundet på agendan. Till de mindre barnen lär skolan ut källsortering 
genom miljövandringar till soprummet. När barnen har samling är miljön ofta i 
fokus. Under hösten fokuserade skolan på vattenfrågor där miljö är en stor och 
viktig bit. Lilla Dalslund årskurs 4 besökte SYSAV som berättade om sophantering, 
sortering och återvinning. Klassen har tidigare deltagit i värmeljusjakten där bar-
nen sorterade aluminium och diskuterade då återvinning och vad det blev för nya 
saker av ”skräpet” samt hur olika utsläpp påverkade miljön. Värmeljustävlingen 
vanns av klassen på Lilla Dalslundskolan. På Dalslund har man även bedrivit 
utomhusundervisning och serverat en viss del ekologisk mat.

Södervångskolan 
På Södervångskolan har man bl.a. haft en städdag där det visats film om sopor 
och där de gått en tipspromenad som handlar om sopsortering. Sop- och resurs-
problematik har diskuterats i olika former under året. Till vinnare av Barnens 
miljöpris för läsåret 2008/2009 utsågs klass 3 på Södervångskolan med Susanne 
Sköld som klassföreståndare.

Humlemadskolan
Humlemadskolan har under 2009 fortsatt med sitt arbete för Grön Flagg.  Målen 
för arbetet har varit att; hålla skolgården ren och fin, alla på skolan ska känna till 
och respektera Allemansrätten, eleverna ska lära sig vilka djur som finns i vår när-
miljö, ge eleverna naturupplevelser där de får uppleva våra olika årstider, naturens 
växlingar och kretslopp. Vilket bl.a. har gett upphov till följande aktiviteter: 

•  Använda torkskåpen ekonomiskt
• Stänga klassrumsdörrar för att förhindra att värmen går ut i korridorer
• Inte slösa på varmvatten
• Städning av skolgården en gång per vecka enligt uppgjort schema
• Nationella Skräpplockardagarna genomfördes i maj
• Insamling av returburkar och PET-flaskor

Skolan har en miljögrupp bestående av lärare som träffas 4 gånger per termin 
och ett miljöråd bestående av elever från alla klasser samt en lärarrepresentant. 
Miljörådet träffas 4 gånger per termin.

Symbolerna...
...i marginalen anger vilka miljömål som 
påverkas av åtgärden. En listning av 
miljömålen finner ni på miljöbokslutets 
baksida.
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Årskurs 3 på Humlemadskolan har deltagit i kommunens miljötävling utifrån 
läromedlet ”Burlövs miljö - din miljö”.  En stor del av arbetet har ägnats åt skolans 
isbjörnsfadderskap. Barnen har kopplat isbjörnarnas situation till barnens närmiljö 
och vad de kan göra för att vi ska få en bättre miljö. Även andra elever på skolan 
har engagerat sig och hjälpt till att samla in 50-öringar till isbjörnarna.

Tågarpskolan 
På Tågarpskolan har man bl.a. inrättat ett miljöråd, arbetat med miljöfrågor i 
klassråd och elevråd, haft  temadagar i miljö, tagit upp miljöfrågor i klasserna och 
haft  städdag på skolgården.

Förskolorna 
Förskolorna i kommunen har anammat de nya riktlinjerna gällande kost och 
målet att servera 25 % ekologiskt odlad mat. Årets siff ra för andelen ekologiskt 
odlad mat var 23,5 %.

Svanetorpskolan
Alla elever källsorterar på Svanetorpskolan. Till detta utförs fl era moment i 
de olika årskullarna för att på ett pedagogiskt sätt, t.ex. ”skräppgumman” och 
”moffl  ornas värld”, visa hur man sorterar rätt. Barnen har också samlat värme-
ljusbehållare och kapsyler. Dessa har man sedan använt i jämförande syft e för att 
se hur mycket som behövs för att tillverka nya saker och träna positionssystemet 
i matematikundervisningen.

Kommunstyrelsen
Kollektivtrafi k
Arbetet med att fi nna en lämplig plats för att anlägga pendlarstation har gått vi-
dare. Utredningar om plats och fi nansiering har påbörjats. En pendlarparkering 
i Arlöv skulle främja kollektivåkandet och därigenom leda till målet Begränsad 
klimatpåverkan. I planerna ligger också att tågen kommer att stanna betydligt 
oft are i Burlövs kommun. Kommunen har också tagit fram skisser på utbygg-
nadsplaner i stationsnära lägen. Arbetet har skett i nära samarbete med Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen.

Järnvågen i Åkarp
Arbetet med planerna för ett delvis övertäckt tråg för järnvägen i Åkarp har gått 
vidare och bland annat las parallella arkitektuppdrag ut på konsulter för skissa 
på förslag hur gestaltningen skulle kunna se ut.

Energi och klimatstrategi
Kommunfullmäktige antog Energi- och klimatstrategin för Burlövs kommun. 
Innehållet är omfattande och målen ambitiösa, vilket krävs för att nå miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.

Översiktsplan
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen över Arlöv har fortlöpt. Planen tar 
bland annat upp hur vi ska nå miljömålen.
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Energirådgivning
Vid näringslivsträff ar har energirådgivare deltagit och informerat om energibe-
sparande åtgärder. Energirådgivarna har också skrivit i Burlövs Bostäders tid-
ning Bobladet om hur de boende kan spara energi.

Markanvändning
Kommunen var representerad i Region Skånes projekt Strukturbild för Skåne där 
bland annat frågor om markanvändning för hög tillgänglighet och eff ektiv in-
frastruktur utreds.

Håll Sverige Rent
Under 2009 deltog kommunen i kampanjen Håll Sverige Rent. I arbetet har det 
framförallt varit skolorna och eleverna som varit aktiva.

Kultur- och fritidsnämnden
Inom ramen för hälsobefrämjande åtgärder inom miljömålet Hälsa på lika vill-
kor erbjöds de kommunanställda att utnyttja badets friskvårdsutbud för 200 kr 
per år. Projektet har ökat i omfattning under 2009 och varit väldigt uppskattat.

Miljö- och byggnämnden
Bilresor
I Burlövs kommun har vi tillsammans med Malmö stad och Hållbar mobilitet 
Skåne arbetat för att minska antalet resor i bil under 5 km – d.v.s. löjligt korta 
bilresor! Under en helg i maj genomfördes kampanjen ”Inga löjliga bilresor!” på 
Burlövs center. Där delades bl.a. cykelkartor ut och man kunde via datorer ange 
sin eller sina nära och käras löjliga bilresor. Den som gjorde löjligast bilresa fi ck 
en cykel som skulle ersätta denna resa.

Miljöpris
2009-års miljöpris delades ut till Karin Adalberth och Ulla Jinneland.  Karin fi ck 
priset för kommunens första plusenergihus som har ambitionen att vara Sveriges 
energisnålaste villa. Ulla Jinneland fi ck det för sitt mångåriga arbete med att ut-
bilda barn i miljöfrågor och hon är även författare till läroboken ”Burlövs miljö 
– Din miljö” som riktar sig till elever i årskurs 3.

Dagvattenpolicy 
Förslag till dagvattenpolicy arbetades under fram året. Policyn är ännu inte 
antagen men bygger på principer om lokalt omhändertagande och öppna dag-
vattensystem.

Bullerutsatta invånare 
För att minska antalet bullerutsatta invånare har det börjat byggas atriumhus 
på Lyckö äng. Atriumhus är konstruerade så att de i sin utformning skyddar sin 
innergård mot buller.



8

Källsortering
Källsorteringsprojektet för alla verksamheter inom Burlövs kommun har 
fortskridit och en rapport med förutsättningar för verksamheterna har tagits 
fram.

Avfallsplan
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan påbörjades tillsammans med VA-syd 
och Malmö kommun. Avfallsplanen är en en del i förverkligandet av Malmös 
och Burlövs ambitioner i att förbättra miljö och förväntas börja gälla 2011 t.o.m 
2015.

Nytt miljöprogram
Under 2009 antogs kommunens nya miljöprogram - Miljöprogram 2009-2015. 
Miljöprogrammet innehåller samma övergripande mål som tidigare, men med 
nya delmål och åtgärder. Enligt uppgift er från länsstyrelsen är kommunen bland 
de första i Sverige att skapa ett nytt program.

Skånetrampar
Tillsammans med Hållbar Mobilitet Skåne har kommunen genomfört kampanj-
en Skånetrampar.  Skånetrampar är ett projekt för att minska bilresorna i tjänst 
och till och från arbetet. Till kampanjen fanns det en tävling om vilken kommun, 
vilket företag och lag som cyklade längst per person och Burlövs kommun tog 
1:a priset i samtliga kategorier. 

Information
Miljö- och byggnämnden har regelbundet informerat, i den lokala tidningen 
Spegeln Burlöv, om bland annat köldmedier, cisterner, radon, skånetrampar 
m.m. 

Luft  och vatten
Under året har miljöövervakning skett av luft  och vatten. Regelbundna prover har 
tagits i Kalineån och Alnarpsån. Provtagning i Sege å har genomförts av Segeåns 
vattendragsförbund. Partikelövervakning (PM10) av luft en skedde kontinuerligt 
på Lundavägen 35. Under året mättes även partiklar passivt på Pilevallen och 
vid Burlövsbadet. Flyktiga organiska ämnen mättes också på Pilevallen. Under 
året upprättades en ny mätstation för PM2,5 på Svenshögskolans tak. Mätnin-
garna ingår i ett rikstäckande miljöövervakningsprogram (endast 3 platser) och 
genomförs tillsammans med Naturvårdsverket och IVL Svenska miljöinstitutet.

Miljösamverkan
Miljö- och byggnämnden har medverkat i Miljösamverkan Skånes rapport om 
partiklar i luft en. Rapporten är en kunskapssammanställning och fi nns att ladda 
ned på www.miljosamverkanskane.se.



9

Ny naturvårdsplan
Arbetet med att ta fram en ny naturvårdsplan påbörjades med inventeringar i 
naturen och sammanställning av material som redan fanns tillhanda. Planen 
förväntas att behandlas politiskt i slutet av 2010.

Socialnämnden
SAMBAprojektet
2009 startade SAMBA-projektet som är ett arbetsmarknadsprojekt i kom-
munen med socialnämnden som projektägare. Målgruppen är arbetslösa och 
långtidssjukskrivna med arbetslöshetskassa, sjukpenning eller försörjningsstöd. 
SAMBA-projektets mål är att deltagarna ska öka sina möjligheter att komma ut 
på arbetsmarknaden och därigenom uppbära egen försörjning.

Bättre hälsa på lika villkor
Ett brukarråd inom socialpsykiatrin startade. Detta har som ambition att öka 
delaktigheten för personer med psykiska funktionshinder och utveckla en bättre 
hälsa på lika villkor.

Magnolian
Socialrådgivarna på Magnolian har haft  en utåtriktad verksamhet och tagit emot 
ett stort antal besökare. Magnolian vänder sig till familjer med barn och ungdo-
mar samt vuxna som tycker att deras alkohol- drog- eller spelvanor har blivit ett 
problem och erbjuder stödsamtal enskilt, i föräldrapar samt hela eller delar av 
familjer och nätverk. 

Tillsynskanpanjer
Socialnämnden har också genomfört tillsynskampanjer gällande utskänknings-
tillstånd. Målet har varit att se till att alkohol och tobak inte säljs till barn och un-
gdomar. Tillsynen har skett tillsammans med fl era olika myndigheter däribland 
miljö- och byggnämnden.

Samovaren
Familjecentralen Samovaren har fortsatt ett högt antal besökare från såväl Arlöv 
som Åkarp och ger föräldrar och barn i åldern 0-6 år en trygg och god start i 
livet.

Tekniska nämnden
Gång och cykelvägar
Under året har insatser gjorts för att utveckla gång- och cykelvägar längs bl.a. 
Vattenverksvägen. Utbyggnaden i Stora Bernstorp har också lett till att Staff ans-
torp och Malmö har blivit sammanlänkade med gång- och cykelväg. Projektet 
med förbättringar av gång- och cykelvägar längs Lundavägen avslutades. För att 
gynna gång- och cykeltrafi k har två farthinder anlagts.
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Skolgårdar
Under 2009 prioriterades mycket av parkarbetet till upprustning av skolgårdar 
med medel från barn- och utbildningsnämnden.

Vårboskolan
Vårboskolan har tilläggsisolerats, fått ny ventilationsstyrning och fj ärrvärme-
central. Trots att skolan blivit större sparades ca 30 % av värmekostnaderna.

Humelmadskolan
Ventilations- och värmejusteringar har gjorts på Humlemadskolan, Svens-
högsskolan och medborgarhuset vilket har gett luft - och komfortförbättringar 
utan att öka energiåtgången. Injusteringar i sporthallen på Dalslundskolan har 
sänkt energiförbrukningen.

Nya lokaler
Nya lokaler till idrottsplatsen i Åkarp och ett nytt stall på Helenelunds gård har 
byggts vilket främjar folkhälsan genom motion, gemenskap o.s.v.

Ny busshållsplats
Genom tekniska nämnden och kommunstyrelsen försorg har en ny busshållplats 
anlagts i nordvästra Arlöv. Därmed kommer den snabba busslinjen (133) mellan 
Lomma och Malmö även att trafi kera Arlöv.

Miljövänliga fordon och maskiner 
Gamla fordon och arbetsmaskiner har under året delvis bytts ut mot nya, mer 
miljövänliga.

Bernstorps mosse
Åtgärder för att restaurera Bernstorps mosse påbörjades. På mossen, eller kalk-
rikkärret som det egentligen är, ska det gå kor för att vårda landskapet och na-
turen under sommarhalvåret.

Alla nämnder
Hälsorådet har arbetat vidare med folkhälsorelaterade frågor som motion, alko-
hol- och drogmissbruk m.m. även under 2009. Rådet består förutom av poli-
tiskt tillsatt ordförande resp. medborgarrepresentant bl.a. av representanter från 
fl era av kommunens förvaltningar, Vårdcentralen, Försäkringskassan, Burlövs 
Bostäder och Polisen. Rådet förfogar inte över några egna budgeterade medel 
utöver den arbetstid som deltagarna bidrar med.
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Bullret i Burlöv 

Burlöv är en av Sveriges mest urbana kommuner eftersom hälften av ytan 
består av bostäder, industrier, vägar och annan exploaterad mark. Motor-
vägarna mot Stockholm och Göteborg som ingår i europavägnätet har sin 
sträckning genom kommunen och är kopplade till Danmark och kontinenten 
via Öresundsbron och Yttre Ringvägen i Kronetorps trafikplats. E22 mellan 
Malmö och Lund, Stockholmsvägen, som var Sveriges första motorväg invig-
des 1953.

”Arlöv ligger mitt i ett viktigt kommunikationsstråk vilket i alla tider har medfört 
att vägar har fått sträckningar genom eller strax utanför Arlövs tätort. Idag finns 
det flera generationers vägar som går genom tätorten och som skär av på alla sidor 
runt den.”, som det är beskrivet i den fördjupade översiktsplanen för Arlöv från 
2010. 

Buller = kaos eller skön musik?!
Den vardagliga definitionen av buller är att det är oönskat ljud. Buller är alltså 
per definition störande. När fysiker pratar om buller kan de emellertid mena att 
buller oordnat ljud.  Allt ljud beror på tryckförändringar i luften. Om tryckför-
ändringarna är regelbundna blir det en ton - är de oregelbundna blir det buller.

Ljudvågorna fångas in genom ytterörat (öronmusslan), som fungerar som tratt 
för ljudet och går vidare genom hörselgången till trumhinnan. Trumhinnan bör-
jar då att svänga/vibrera i takt med tryckförändringen. Trumhinnans vibrationer 
förs sedan över till de tre hörselbenen som kallas hammaren, städet och stigby-
geln som vidareförmedlar svängningarna till det ovala fönstret och vidare i den 
vätskefyllda hörselsnäckan. På membranen som finns i hörselsnäckan sitter det 
små sinneshår som förmedlar informationen om vilken frekvens (hur snabbt lju-
det svänger) och amplitud (hur kraftigt det svänger).  Denna information skickas 
sedan vidare till hjärnan som tolkar ljudet.

För att komplicera det ytterligare är det egentligen upp till lyssnaren att bestäm-
ma vad som är buller och inte. Det som är musik i den enes öron är buller i den 
andres. Därför har myndigheterna definierat vad som är buller från olika verk-
samheter och det är därefter de fattar sina beslut.
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Ansvar för bullret
Trafikverket har utöver ett ansvar för de statliga vägarna och det buller som trafik-
en på dessa orsakar, en ”stödjande och pådrivande uppgift för att komma till rät-
ta med de problem med vägtrafikbuller som finns utanför det statliga vägnätet”. 
Kommunen har ansvar som samhällsplanerare och tillsynsmyndighet, men även 
som väghållare för det kommunala vägnätet. Länsstyrelsen är den regionala 
myndigheten för samhällsplanering och tillsyn. Boverket är nationell myndighet 
för samhällsplanering och bebyggelseutveckling och ska vägleda kommunerna 
i arbetet med att skapa ”en god bebyggd miljö”. Naturvårdsverket har ansvar för 
att vägleda verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter i hur miljöbalken ska 
tillämpas och för att tillgodose de ”allmänna miljövårdsintressena”.

Trafikbuller
Välutvecklade kommunikationsmöjligheter är inte bara någonting positivt, då 
många och starkt trafikerade vägar- och järnvägar innebär problem med my-
cket trafikbuller. Ljudnivån uttrycks i decibel (dB). Vid mätningar använder 
man ett A-filter som ger ett dB(A)-värde, som ska motsvara det mänskliga örats 
uppfattning av olika frekvenser. Lågfrekvent buller kan vara mer störande än 
högfrekvent, trots samma dB(A)-nivå. Med tanke på att störningsnivån från en 
bullerkälla inte är knuten direkt till dB-nivån så får man inte ett säkert resultat 
genom att bara addera buller från flera trafikslag. Samma dB(A)-nivåer kan ge 
olika störningar beroende på ljudets frekvenssammansättning. Vägtrafikbuller är 
mer lågfrekvent än buller från järnväg och därmed farligare för hälsan. Generellt 
om vägtrafikbuller kan man säga att för varje dB starkare buller ökar störningar-
na med ca 20 %. Buller från järnvägen hörs mycket intensivt när tåget passerar, 
men tystnar helt efter en stund. Vägtrafikbuller är ofta en ständig ljudmatta som 
inte försvinner. Det kan leda till en ökad stressnivå med en ökad utsöndring 
av stresshormoner, försämrad blodcirkulation, ökad muskelspänning och höjt 
blodtryck. Att vistas och leva i en bullerutsatt miljö i skolan och hemmet under 
tidiga år kan leda till sjukdom senare i livet. 

Riktlinjer för buller
Vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur är riktvärdena följande som års medelvärde:

•  30 dBA ekvivalentnivå inomhus
•  45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
•  55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
•  70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Naturvårdsverket anger som riktlinjer för externt industribuller bl.a. riktvärden 
som inte bör överskridas utomhus. Dessa värden, som även omfattar buller från 
fläktar, ventilationssystem, värmepumpar m.m., avser frifältsvärden eller till 
frifältsförhållanden korrigerade värden. Om en det finns en hörbar ton i ljudet 
bör man dessutom sänka riktvärdena 5 dBA.

Vad är decibel?
”Decibel är en enhet för hur starkt ljud 
uppfattas. Decibel skrivs ofta dB.
En ton som man med normal hörsel 
nätt och jämnt kan uppfatta har en 
ljudnivå omkring 0 decibel.
Riktigt höga (ljusa) eller låga toner 
kräver högre ljudnivå för att höras.
Ett samtal på nära håll sker vid un-
gefär 70 decibel. Vid 90 decibel finns 
risk för hörselskador. En kraftfull 
ljudanläggning kan ge betydligt mer 
än 100 decibel. Ljudnivåer över 130 
decibel (smärtgränsen) upplever man 
mera som smärta än som ljud.”
Källa: Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/enkel/decibel

Vad är ekvivalent ljudnivån
”Med ekvivalent ljudnivå avses en 
form av medelljudnivå under en given 
tidsperiod. För trafikbuller är tidsperi-
oden i de flesta fall ett dygn.”
Källa: Trafikverket
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Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå 
i dBA-läge 
“FAST”

Dag
kl. 07-18

Kväll kl. 18-22 
samt söndag 
och helgdag 
kl. 07-18

Natt
kl. 22-07

Bostäder och 
rekreationsytor i 
bostäders grannskap 
samt utbildnings-
lokaler och vård-
byggnader.

50 45 40 55

Områden för fritids-
bebyggelse och 
rörligt friluftsliv där 
naturupplevelsen är 
en viktig faktor.

40 35 35 50

Tabell. Utomhusriktvärden för externt industribuller.

Buller skiftar med vädret¹
Spridning av buller påverkas av meteorologiska förhållanden, särskilt temperatur 
och vind, i de luftskikt genom vilka ljudet färdas. Om det är varmast vid marken 
och temperaturen faller med höjden, som under en högsommardag, kommer 
ljudhastigheten också att avta med höjden och ljudet kommer att böjas bort från 
marken så att det blir tystare i omgivningen. Vid temperaturinversion inträffar 
det omvända, ljudet kommer att böjas av mot marken, så att ljud hörs på stort 
avstånd och även bakom skärmade föremål. Därför gör bullerskydd störst nytta 
nära bullerkällan eller nära mottagaren.

Vindförhållanden påverkar också bullersituationen. Medvind i kombination 
med temperaturinversion är sämsta tänkbara förhållanden ur trafikbullersyn-
punkt. Åkarp är påverkat av temperaturinversion, då orten till stor del ligger i 
en svacka i ett i övrigt flackt jordbrukslandskap. Nere i ”svackan” bildas en kall-
luftsjö. Under klara nätter när risken för inversion är som störst, kan trafikbuller 
leda till sömnsvårigheter. 

¹Mattson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009) 
Studier av lokalklimat och ljudutbredning i en svensk tätort., artikel i Svensk geografisk 
årsbok som redogör för studier som är utförda på uppdrag av Burlövs kommun.
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Kan man tjäna pengar på att åtgärda buller?

Naturvårdsverket gav år 2009 ut rapporten Uppskattning av antalet expo-
nerade för väg-, tåg- och flygtrafikbuller överstigande ekvivalent ljudnivå 55 
dBA (WSP). Rapporten bygger på bullerinventeringar som gjordes av kon-
sulter under 2006. Ambitionen med rapporten var att visa hur många som 
utsätts för buller och vad det kostar samhället. 

Rapporten bygger på uppskattningar av hur många invånare som har ekviva-
lenta bullernivåer över 55 dBA vid husfasad. Informationen som beräkningarna 
är baserad på utgår förenklat från databaser för t.ex. vägar, hastigheter, järnvägar 
och flygtrafik som lagts på kartor som visar bostäder. Man har därigenom skapat 
en översiktlig modell över hur många som utsätts för buller.

Undersökningen visar på att hela 1,7 miljoner personer utsattes för vägtrafik-
buller i Sverige 2006. Detta skulle i så fall vara 400 000 fler personer än år 2000 då 
liknande beräkningar genomfördes. Konsulterna anser att ökningen av antalet 
som utsätts främst beror på ökande trafik och en generell ökning av befolkni-
ngen. De som är värst utsatta för vägtrafikbuller (över 65 dBA) har i stor ut-
sträckning fått åtgärder vidtagna av vägverket och kommuner, men det har oftast 
rört sig om åtgärder som rör buller inomhus vilket alltså inte påverkar under-
sökningen. En inte fullt så stor del av befolkningen är utsatta för buller från järn-
vägar ca 220 000 personer. 13 000 bedöms vara utsatta för buller från flyget. 

Konsulterna förutspår att trenden med fler som utsätts för buller kommer att öka 
i och med att städer förtätas och människor då kommer närmare bullerkällorna 
samt att den sk. avstegsprincipen används vid nybyggnation, då man endast be-
höver ha en tyst sida på byggnaderna. Det finns dock ljuspunkter med fler för-
bifarter, där trafiken leds utanför städerna och på ännu längre sikt teknikutveck-
ling som tystare fordon och vägbeläggning m.m.

Till rapporten gjordes en samhällsekonomisk analys av hur stor kostnaden för 
buller från väg-, tåg- och flygtrafik kan tänkas vara. Det är viktigt att värdera 
kostnaderna för buller då ökade samhällskostnader för bullret gör åtgärder som 
t.ex. tyst asfalt lönsamma att genomföra.
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Läs rapporten i sin helhet på:
http://www.naturvardsverket.se/
upload/02_tillstandet_i_miljon/
Miljoovervakning/rapporter/halsa/
bullerinventering_2006.pdf
eller leta dig fram via:
www.natuvårdsverket.se

Samhällskostnaderna för buller kan delas in i tre grupper: 
1. Resurskostnader i form av sjukvård och läkemedel.
2. Alternativkostnader i form av produktionsbortfall och förlorad fritid.
3. Välfärdsförluster i form av bl.a. störningar, oro och lidande.

Konsulterna kom i sina beräkningar fram till att kostnaden för vägtrafikbullret 
var 2,1 miljarder kr år 2006, vilket är betydligt högre än 2001. Konsulterna tror 
dock att de 2,1 miljarderna är en grov underskattning av den verkliga kostnaden 
för buller, då inga kostnader för vägtrafikbuller under 55 dBA är medräknade 
samt att beräkningar är genomförda endast i boendemiljö. Andra undersök-
ningar visar att negativa hälsoeffekter börjar synas redan vid 50 dBA. De sanna 
kostnaderna kan vara så mycket som 4-5 gånger större än de beräknade 2,1 milj-
arderna enligt konsulterna. Samtidigt menar de att detta är en ganska liten kost-
nad i jämförelse med vägtrafikens övriga externa kostnader, som hälsoeffekter av 
luftföroreningar, utsläpp av växthusgaser, trängsel m.m. 

De beräknade kostnaderna för buller knutet till järnvägs- och flygtrafik var 2006 
ca 100 respektive 30 miljoner kr, vilket är betydligt lägre än kostnaden för väg-
trafiken.
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Barn i Bullerbyn

Att höga ljudvolymer kan ge akuta problem, som hörselskador med hörsel-
nedsättning som följd och att buller kan medföra sömn- och koncentrations-
svårigheter är vida känt. När det bullrar är det svårt att få ro och kunna vila. 
Stressen ökar med följden att man kan få ökad hjärtfrekvens, förhöjt blod-
tryck och utsöndring av stresshormoner.

Alla som befunnit sig i förskolemiljöer vet att det kan väsnas rejält. Studier på 
svenska förskolor visar att bullret i vissa fall kan vara så högt att det t.o.m. kan 
leda till hörselskador. Om barns öron är känsligare för buller än vuxna vet man 
inte riktigt, men barn tillhör ändå en riskgrupp för buller, då de inte har ett 
naturligt skyddsbeteende. Man har också visat att barn presterar sämre när det 
gäller t.ex. pusselläggning och läsförståelse, minne, inlärning och motivations-
förmåga på förskolor där det bullrar. Det är även så att när bakgrundsbullret 
(som oftast kommer från ventilationen och kan vara lågfrekvent) är högt höjer 
barnen sina röster, vilket också höjer bullernivåerna. Det blir en negativ spiral. 
Med andra ord är det viktigt att hålla en låg grundnivå på bullret för att bryta 
mönstret.

Hur man minskar buller inomhus
För att hålla ljudnivåerna nere och skapa bra förutsättningar för förskolor med 
lite buller finns några viktiga förutsättningar. Installationerna i byggnaderna så-
som, fläktar och ventilation, ska vara ”tysta”. Buller som alstras utanför bygg-
naden som t.ex. trafikbuller ska endast i begränsad utsträckning tränga in i 
byggnaden. För att minska det ljud som kommer av aktiviteter – tal, stolar och 
bord som flyttas, bestick som slamrar o.s.v. - i lokalerna är det viktigt att minska 
ytorna som reflekterar ljud och skapar efterklang. Vanliga tak, väggar och golv 
reflekterar ljudet. För att komma runt detta sätter man upp ljuddämpande mate-
rial, s.k. ljudabsorbenter, på väggar och tak. Man kan också hänga upp så kallade 
bafflar i taket för att öka ytan på det ljuddämpande materialet ännu mer. Även 
andra mjuka material som gardiner, soffor och människor dämpar ljudnivåerna 
fast inte i lika hög grad som riktiga absorbenter.  Golvval har både betydelse 
för efterklangstid och hur mycket buller som alstras genom t.ex. skrapljud från 
stolar. Mjuka golvmaterial ger generellt upphov till mindre buller än hårda. Att 
tänka på är också att stora rum ger mera efterklang. 
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Situationen i Burlöv
Per-Oluf Blomberg är arbetsmiljöingenjör på Företagshälsan Arlöv-Lomma 
med specialintresse för bullerfrågor. Per-Oluf har besökt många förskolor och 
arbetsplatser i kommunen.

Hur ser bullersituationen på förskolorna i kommunen ut generellt?
 -Den har sina brister, men det har blivit mycket bättre där åtgärder utförts. 
När verksamheterna har undersökts/uppmätts, lämnas alltid konkreta åtgärds-
förslag för att göra situationen bättre. Även verksamheter som har en bra ljud-
miljö får råd hur de kan bli ännu bättre. 
Ibland kan tillfälligt höga bullernivåer konstateras. Dock har överskridanden 
av maximalt buller eller impulsljudsbuller inte uppmätts. Per-Oluf menar att de 
akuta bullerproblemen för icke känsliga personer (de som kan orsaka hörselska-
dor direkt) inte är så stora när bullerdosen räknas om till heldagsexponering.  
Lagstiftningen förespråkar att extra hänsyn skall tas till känsliga personer och för 
dessa grupper ligger Arbetsmiljöverkets insats- och gränsvärden lite högt. Det 
lågfrekventa bullret (dvs. det som kan orsaka ännu större problem med sömn, 
koncentration m.m.) är också viktigt att åtgärda. 
 -Ibland när folk skriker visar bullermätaren på skadliga nivåer, men det rör 
sig oftast om så kort tid att risknivåerna för hörselskador hålla nere, dock kan 
kortvariga höga bullernivåer öka risken för att man drabbas av tinitus eller ljud-
känslighet. 

Per-Oluf tycker att en del är gjort men att det återstår en hel del förbättringar att 
göra. Arbetsmiljöverkets föreskrifter däribland bullerföreskriften AFS 2005:16 
har under 2000-talet gett nya arbetsuppgifter för att förbättra arbetsmiljön. 
Bland annat har kraven på riskbedömningar som även gäller buller betonats, 
vilket upptagit en stor del av Per-Olufs tid de senaste åren. 
På frågan om kommunens utsatta läge med ett generellt högt bakgrundsbuller 
har stor betydelse för hur det ser ut på förskolorna svarar Per-Oluf att han tycker 
det.
 -Ja, det störande bullret finns ju där. De lågfrekventa ljuden kan minska bl.a. 
inlärningsförmågan och tillsammans med långa efterklangstider blir det svårare 
att uppfatta vad som sägs. Om bakgrundbullret är ungefär lika stort på försko-
lorna som på vanliga kontorsarbetsplatser för vuxna, vilket är vanligt, så kan 
det vara acceptabelt i kontoret men inte där det vistas barn. Detta för att kraven 

Per-Oluf Blomberg, 
arbetsmiljöingenjör på 

Företagshälsan
Arlöv-Lomma.
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är strängare när det bedrivs undervisning och forskning har visat att barn kan 
drabbas mera (men mer forskning krävs). 

Hur görs en bullermätning från en förskola och hur rapporteras denna?
 -Vanligen blir jag kontaktad av skolans rektor som beställer en utredning.  
Oftast är det personalen som upplever sin undervisningsmiljö som bullrig och 
vill få detta åtgärdat.  

Per-Oluf berättar hur det går till när han kommer ut på en skola för att mäta 
buller. Först eller sist mäter han i det tomma klassrummet för att mäta det 
störande bakgrundsljudet och/eller efterklangstider, oftast räcker det med en 
bedömning av efterklangstiderna. Därefter mäts verksamhetsbuller i klassrum-
met, då helst vid normal aktivitet men några mätningar vid full aktivitet kan vara 
viktiga. Även akustikbedömningar görs i samband med inspektionerna. Akus-
tikbedömningen görs till stor del genom att bedöma materialet på väggar, tak, 
golv, möbler och andra mjuka och hårda material. Mängden absorbenter och 
absorbenternas kvalitet är avgörande för bedömningsresultatet. Per-Oluf ger se-
dan förslag på åtgärder för att minska efterklangstiderna (ljudreflektionerna). En 
inspektion tar vanligen en till två timmar beroende på antalet rum som ska ins-
pekteras. Om krav på akustikmätningar har ställts får man räkna med en minst 
en halv dags mätarbete för en avdelning på en förskola.
 -Det finns flera faktorer som styr taluppfattbarhetsförmågan och en viktig del 
efterklangstiden.  I princip kan man påstå att ju kortare efterklangstid man har 
desto bättre blir taluppfattbarheten.  Det finns undantag t.ex. om lågfrekventa 
ljud dominerar ljudbilden kan trots en något lite kortare efterklangstid uppmätts 
ge en sämre taluppfattbarhet. Framförallt är det konsonanterna i orden som för-
svinner vid dålig taluppfattbarhet, vilket försvårar att uppfatta vad som sägs. 
Detta drabbar bl.a. dem som har svenska som sitt andraspråk och hörselska-
dade. De som är allvarligt hörselskadade får extra stora bekymmer av en dålig 
ljudmiljö.

Stämmer resultatet överens med hur läraren/barnen upplever situationen?
 -Nja, ofta tillfrågas personalen om hur de tycker att situationen är. Generellt 
upplever lärarna att rapporterna stämmer bra överens med verkligheten. Hur 
eleverna uppfattar det är svårt att säga, då deras svar inte når fram.  Jag vill dock 
poängtera att man ska ta extra hänsyn till känsliga grupper som allvarligt hörsel-
skadade, gravida/ammande m.m. På många arbetsplatser finns det någon som 
behöver extra hänsyn och då blir det efter denna/dessa man sätter ribban.

Läs mer på socialstyrelsens 
hemsida:
www.socialstyrelsen.se och 
rapporten Bullret bort – en liten bok 
om god ljudmiljö på förskolor.
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Bullerutredningen av det kommunala vägnätet

Kommunen är både planerare, väghållare och tillsynsmyndighet för de kom-
munala vägarna. Under 2004-2005 tog SWECO, på uppdrag av kommunen, 
fram en bullerkartläggning av områdena utefter de kommunala vägarna. 
Beräkningarna som gjordes, visar vilka fastigheter kommunen behöver åt-
gärda, för att nå gällande riktvärden.

När rapporten skrevs var kommunens långsiktiga målsättning är att inga 
fastigheter ska ha en ekvivalent trafikbullernivå på mer än 55 dBA vid fasad. I 
den första etappen var dock mål sättningen att inga fastigheter skulle utsättas för 
ekvivalenta bullernivåer från de kommunala vägarna som överstiger 65 dBA.

Resultaten från undersökningen visade att det endast var ett fåtal fastigheter som 
där 65 dBA överskreds. Kommunen ansåg därmed, i princip, att den kortsiktiga 
målsättningen vara upp nådd. Det område som var mest utsatt var korsningen 
mellan Lundavägen och Dalby vägen samt ett par fastigheter längs Lundavägen i 
Åkarp. Sedan utredning antagits har samtliga fastigheter som haft ca 65 dBA fått 
åtgärder av kommunen. Antalet fastigheter med 60-65 dBA vid husfasaden var 
ca 50 st. Ca 115 fastigheter beräknades ha under 55-60 dBA vid fasad.

Mona Svensson är chef på samhällsbyggnadsförvaltningen och
stadsarkitekt. Mona var också projektledare när rapporten togs fram.
Så här i efterhand, har kartläggningen lett till några åtgärder?
 -En del fastigheter som var utsatta för de högsta bullernivåerna, t.ex. utefter 
Lundavägen i Arlöv och i korsningen Lundavägen/Dalbyvägen där biblioteket 
nu ligger, är rivna (av andra orsaker).  Men framförallt har vi tagit hänsyn till 
utredningen när vi planerat nya byggnader som biblioteket och detaljplanelägg-
ningen av trygghetsboendet i Åkarp.

Målet är ju som sagt på 55 dBA. Hur kommer vi dit och har kommunen gjort 
några åtgärder för att sänka bullernivåerna?
 -Vi misstänkte redan innan utredningen genomfördes att bullernivåerna 
var höga längs Lundavägen därför gjorde vi om den till miljögata med sänkta 
hastigheter på sina håll. Den har där med gjorts mindre attraktiv att använda som 
genomfartsled vilket verkar positivt för buller nivåerna och miljön i övrigt. Större 
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Resultatet från utredningen presenterades som kartmaterial över kommunen där de röda 
fälten representerar de högsta bullernivåerna. Man kan tydligt urskilja kommunens
huvudgator som de mest bullerutsatta.

delen av Lommavägen kommer att miljöprioriteras, men den sista biten vän-
tas med till eft er Strandängenområdet är klart då arbetsmaskiner sliter väldigt 
hårt på vägarna. Lommavägen var tidigare prioriterad väg för farligt gods och 
indust rierna i SAAB-området var stora, vilket medförde att andelen lastbilar var 
ganska hög. In dustrierna är nu mindre och gatan är nu inte längre prioriterad för 
farligt gods, så andelen lastbilar torde har minskat. 
 -Vi håller också på med ett projekt som heter Rätt fart i staden där vi strävar 
eft er att få rätt fart på rätt sträckor och där buller ingår som en viktig faktor. 
Samtidigt arbetar vi aktivt för att få mer kollektivtrafi k till kommunen och däri-
genom minska trafi ken. Vi har också förbättrat förhållandena för cyklister och 
fotgängare, bl.a. längs hela lundavägen där problemen har varit störst. När det 
gäller vägarna runtomkring kommunen oss så har vi en bullergrupp som aktivt 
ar betar med frågan. När det gäller Södra stambanans utbyggnad så är bullret den 
viktigaste fa k torn att bevaka för oss.
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Skånebullrar – Burlöv bullrar mest?

Under 2010 presenterade Miljö sam verkan Skåne en rapport om väg-
trafikbuller. Miljösamverkan Skåne är en samarbetsorganisation mellan 
Kommun förbundet Skåne, Läns styrelsen i Skåne län och de Skånska kom-
munerna. Organisationens syfte är att effektivisera miljötillsynen i Skåne, 
vilket oftast sker i projekt- och rapportform. I projekten ingår per soner med 
olika kompetens som inom miljömedicin, miljöinspektörer och miljöstrate-
ger.

I projektet om vägtrafikbuller presenterade gruppen:
• en medicinsk bakgrund om hälsoeffekter av vägtrafikbuller med uppgifter
 om trafikbullerstörning på kommunnivå
•   en inventering av vägtrafikbullerexponering bland Skånes kommuner
•   exempel på hantering av trafikbullerfrågor i samhällsplaneringen med lat- 
     hund för att ta fram dels ett åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller i befintliga     
     miljöer och dels en trafikbullerpolicy för etablering av nya bostäder, vägar  
     och gator
•   ett förslag på handläggningsrutin för klagomål på vägtrafikbuller
•  en juridikvägledning för vägtrafikbuller

Buller från vägar stör flest
Det vanligaste bullret skåningarna utsätts för kommer ifrån vägtrafik. Var fjärde 
skåning utsätts för vägtrafikbuller minst en gång per vecka. Burlöv sticker ut som 
den kommun där invånarna upplever att de utsätts för mest trafikbuller enligt 
enkätsvar i undersökningen. Hela 36 % av burlövsborna upplever att det bullrar 
från vägtrafiken jämfört med 15 % i Båstad där det bullrar minst i Skåne.
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Figur. Andel av befolkningen i Skånes 
kommuner som rapporterar stör-
ning från vägtrafi k (Folkhälsoenkäten 
2008). Totalsiff ran för Skåne är viktad 
för kommunstorlek. De röda linjerna 
indikerar genomsnittet i Skåne för att 
underlätta jämförelse mellan
kommunerna .
(Figur och text från Trafi kbuller-
störning i Skåne, En specialbearbetning 
av Folkhälsoenkäten 2008).

Vägtrafi kbuller

I Burlövs kommun upplever drygt 25 % av invånarna att de är utsatta för tågbuller 
minst en gång i veckan, vilket också är den överlägset högsta andelen i Skåne, 
enligt enkät under sökningen i rapporten. Osby är den kommun som har näst 
störst problem med tågbuller (ca 16 %). Även när det gäller ljud från grannar och 
fl ygbuller ligger Burlövs kommun på föga smickrande topp-fem-placeringar.

Att kommunen utsätts för så pass mycket buller visar sig också i när det gäller 
symptom pga buller. Ca 17 % av de svarande i Burlöv uppger att bullret stör 
sömn, vila eller avkoppling minst en gång i veckan. Motsvarande siff ra för övriga 
Skåne var ca 11 %.

Modellerna säger tvärtemot invånarna!
Parallellt med enkätundersökningen redovisar Miljösamverkan Skånes rapport 
också re sul taten från två olika bullermodeller som tagits fram. Helt i motsats 
till enkät under sök ningen visar denna att Burlöv är den kommun där det bullrar 
näst minst i Skåne! Modell erna visar att endast 4 respektive 15 % av invånarna 
exponeras för buller över 55 dBA. I jämförelse med Skåne i övrigt är detta betyd-
ligt lägre (21 respektive 18 %). 



23

Tabell. Andel i befolkningen i Skånes 
kommuner som skattats vara expo-
nerade för vägtrafik buller över 55 dBA 
av Soundcon (2009) respektive WSP 
(2009), samt andel som rapporterar 
störning från vägtrafikbuller
(Folkhälsoenkät 2008).
Kommunerna har rangordnats efter 
andel exponerade enligt Vägverkets 
beräkningar. 
(Figur och text från Trafikbullerstör-
ning i Skåne, En specialbearbetning av 
Folkhälsoenkäten 2008).

Modeller, andel exponerade
över 55 dBA (%)

Enkätsvar (%)

Soundcon WSP Totalt Ja,
minst 
en
gång 
per 
dag

Ja, 
minst 
en 
gång 
per 
vecka

Malmö 45 27 29,1 19,3 9,8

Svalöv 28 15 19,3 12,4 6,9

Simrishamn 24 15 17,2 12,6 4,6

Båstad 22 15 14,5 10,2 4,3

Tomelilla 21 15 22,7 14,8 7,9

Totalt viktat Skåne 21 18 24,8 16 8,8

Hörby 20 15 27,1 19,3 7,8

Hässleholm 19 16 21,8 12,4 9,4

Höganäs 18 15 20,8 13,7 7,1

Sjöbo 17 15 16,9 10,3 6,6

Trelleborg 17 16 27,4 16,4 11

Östra Göinge 17 15 24,7 18,9 5,8

Osby 16 15 19,1 14,6 4,5

Perstorp 16 14 26 18,1 7,9

Ängelholm 16 16 22,2 13,9 8,3

Örkelljunga 16 14 24,1 16,9 7,2

Klippan 14 15 21,9 16,2 5,7

Åstorp 14 15 24,4 17,1 7,3

Bjuv 13 15 23,5 17 6,5

Helsingborg 13 16 27,6 17,8 9,8

Landskrona 13 16 26,3 17,5 8,8

Skurup 13 15 20,3 12,5 7,8

Ystad 13 16 25,3 16,6 8,7

Bromölla 12 14 19,8 15,3 4,5

Lund 12 16 18 10,3 7,7

Staffanstorp 12 15 18,8 10,5 8,3

Höör 11 15 21,4 14,7 6,7

Kristianstad 11 16 21,9 14,1 7,8

Kävlinge 11 16 20,2 13,5 6,7

Vellinge 11 16 17,8 10,7 7,1

Eslöv 9 16 19,6 14,6 5

Svedala 6 15 22 13,3 8,7

Burlöv 4 15 35,6 24,2 11,4

Lomma 3 15 19,3 11,8 7,5

Läs mer på Miljösamverkan 
Skånes hemsida:
www.miljosamverkanskane.se
och rapporten Vägtrafikbuller. 
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Precisa modeller är viktigt
Kristoffer berättar vidare att enligt hans modellberäkning utsätts ca 32 % för 
buller över 55 dBA i genomsnitt över ett dygn. Hans beräkningar utgår från mer 
exakta data och data som inte varit med i de andra undersökningarna. Exempel-
vis har han använt höjddata från laser scanning av kommunen, som är väldigt ex-
akta. Denna metod tar bättre hänsyn till olika höjder på vägbanan och viadukter 
som kan påverka ljudnivån kraftigt. Han har också använt satellitdata för att se 
vilken typ av mark det är runt bullerkällorna – hård eller mjuk mark ger skillnad 
på buller nivåerna.
 -Jag har använt en spridningsradie på 1000 m för bullret. Beräkningsmodellen 
som an vänts är framtagen för buller upp till 300 m från källan, men eftersom det 
är troligt att stora vägar påverkar bullernivån på betydligt större avstånd än 300 
m har en längre spridnings radie använts. Jag har också gjort en andra modeller-
ing med 300 m sprid nings radie, vilken visade på att ca 25 % av invånarna utsätts 
för buller över 55 dBA. Även detta är högre än tidigare modellberäkningar.

Han påpekar dock att hans modell ändå kan vara en underskattning, då t.ex. 
vägtrafik mäng den inte var uppdaterade till 2010. Om man dessutom viktar bull-
ret mot när på dygnet det förekommer (enligt nya EU-direktiv) blir det ännu 
högre buller och fler utsatta (ca 50 %). Detta resultat kan dock inte jämföras med 
tidigare undersökningar som ej är viktade.

Så vilka har rätt? Mätningarna, modellerna eller invånarna?
 -Det är svårt att säga, men när man mäter så gör man en tillfällig mätning 
vilket innebär att väder och vind påverkar i väldigt stor utsträckning. Min mo-
dell visar att människorna har rätt när de säger att det bullrar. Jag tror absolut att 
människorna har rätt. Men det är ju en subjektiv bedömning från min sida!

Frågan som återstår är; varför är burlövsborna utsatta för mer buller när 
modell erna visar att det bullrar mindre i kommunen än i andra kommuner? 
Vi har försökt ta reda på varför.
Kristoffer Mattisson är studerande vid institutionen för geo- och eko sy stem -
vetenskaper och har i ett examensarbete studerat frågan om varför det enligt 
modellerna bullrar lite i Burlöv samtidigt som invånarna upplever att det 
bullrar mest här. 

Varför bullrar det inte enligt modellerna, men bullrar mest enligt enkä
terna?
 –Tidigare modelleringar och uppskattningar av bullerexponering i Burlöv 
har varit översiktliga, vilket gör att hänsyn ej har tagits till faktorer som kan ha 
stor inverkan. När jag har tittat på det och gjort egna modellberäkningar bull-
rar det en hel del i kommunen. Mina värden ger en mer samstämmig bild med 
vad enkäterna visar.

Kristoffer Mattisson, 
studerande vid institu-
tionen för geo- och
eko sy stem  vetenskaper.
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Resultat från enkla mätningar

För att få bättre samordning och få till stånd konkreta skyddande åtgärder i 
vår bullerutsatta kommun bildades under 2010 en bullergrupp på samhälls-
byggnadsförvaltningen i kommunen. 

En möjlighet som tidigare setts som en belastning är att kommunen och ex-
ploatörer får en hel del jordmassor över som kunde användas på ett bra sätt istäl-
let för att bara bortskaffas. För att alla olika tillstånd och planer för massorna 
skulle kunna handläggas effektivt bildades därför en grupp, som senare fick ett 
större arbetsfält än att bara förenkla byggandet av bullervallar. Frågor om var 
det är effektivast att anlägga bullervallar, hur de ska se ut och om det kanske är 
bättre med andra lösningar väcktes. Till slut växte gruppen till att innehålla en 
stor del av medarbetarna på samhällsbyggnadsförvaltningen med väldigt olika 
kompetenser för att få så bra lösningar som möjligt ur flera perspektiv.

Till att börja med väcktes behovet av att veta hur buller situationen ser ut i kom-
munen; Var finns det bullerskydd? Hur fungerar skydden? Hur ser de ut? Därför 
genomfördes en inventering över de skydd som finns i dagsläget. Mätningarna 
som genomförde i samband med inventeringen ger endast en fingervisning om 
den faktiska bullersituationen men fungerar dock bra som ett diskussionsunder-
lag. Mätningarna ger också ett underlag till vilka krav man kan ställa på verk-
samheter, som t.ex. väghållare.

För att illustrera mätresultaten har en första karta tagits fram som markerar vilka 
bullernivåer som uppmättes.

Gröna cirklar = < 55 dBA
Gula cirklar  = 55 – 65 dBA
Röda cirklar = 65 dBA >

Intervallen valdes för att de representerar olika viktiga värden för buller. Normalt 
tillåter man inte ny bebyggelse i områden över 55 dBA såvida inte åtgärder vidtas 
för att minska bullret. 55 dBA är också det målvärde som Sverige har för buller. I 
befintlig bebyggelse kan man ställa krav på att åtgärder vidtas om vägtrafikbuller 
överskrider 65 dBA. I anslutning till motorvägarna utan bullerskydd visar mät-
ningarna att nivåerna ibland överskrider 75 dBA, här bor dock inga människor. 
Bakom bullerskydden sänks nivåerna generellt med en ”färgcirkel”.
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Ovan visas norra Åkarp och de mätningar som är gjorda där. Mätningarna visar 
höga nivåer vid motorvägen och direkt vid järnvägen men också att nivåerna 
sänks en hel del med befintliga skydd och avstånd.

Ambitionen är dock att rätta till de brister i bullerskydden som finns för att kun-
na sänka nivåerna ytterligare och få en bättre miljö.

Norra Åkarp
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I anslutning till motorvägen i södra Åkarp är det väldigt höga bullernivåer.
Dessa klingar av ju längre ifrån vägen man kommer, men det långsiktiga målet 
på 55 dBA tycks inte nås vid bebyggelsen. Det fi nns en del brister i bullerskydden 
vid Sockervägen som behöver rättas till. Samtidigt är området problematiskt på 
grund av de olika höjderna motorvägarna och järnvägen. Under våren och som-
maren har samhällsbyggnadsförvaltningen haft  en extra resurs för att hitta en 
lösning på problemet.

I det nybyggda området vid Lyckö äng var bullernivån precis över 55 dBA när 
mätningarna genomfördes. Husen som skall byggas på platsen är av atrium-
modell, vilket betyder att de byggs så att bullret stängs ute och de får en tyst 
innergård. Bullernivåerna som mättes längre ifrån vägarna vid Mossvägen och 
Harakärrsgården visar på nivåer under 55 dBA.

Sydvästra Åkarp
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Södra Arlöv

I sydvästra Arlöv vid Allégatan är det ett glapp i bullerskydden vilket visar sig 
i mätningarna.  Även om bullret avtar med avståndet bör man försöka hitta åt-
gärder för att ”täppa” till glappet för att förbättra miljön ännu mer. Problem fi nns 
här, då bl.a. gas- och elledningar hindrar anläggande av bullervallar eller plank. 

Längs motorvägen förbi Humlemadskolan fungerar bullerskydden, i form av 
plank, relativt bra och reducerar ljudnivån så att den är i nivå med målet vid 
bostäderna och nästan i grönområdet. I många fall ligger dock planket inte an 
ordentligt mot marken vilket gör att dess bullminskande eff ekt minskar kraft igt. 
Eft ersom parken längs motorvägen erbjuder rekreationsmöjligheter till en stor 
andel av befolkningen vore det önskvärt att sänka bullernivåerna ytterliggare.
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Burlövs Egna Hem och Burlövs kyrkby omgärdas av stora vägar och tidvis har 
bullerproblemen varit stora. De närmsta bostäderna har troligen nivåer som lig-
ger under 65 dBA men över målet på 55 dBA vid sina tomter.

Området i sin helhet är intressant för bullergruppen att studera närmare, för att 
komma till rätta med de brister som fi nns i bullerskyddet. Med relativt enkla 
lösningar kan genomföras för att minska bullret genom förlängning av plank.

Burlövs Egna Hem
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Planera rätt mot buller 

Vad kan man göra för att hantera bullerproblem som orsakas av trafik? 
Innan en skärm byggs, bör andra metoder för att dämpa bullret övervägas. 
Exempelvis genom att dämpa bullret vid källan, flytta bullerkällan, disponera 
om berörda fastigheter eller ändra mark- och/eller fastighetsanvändningen. 
Skärmar skapar barriäreffekter som kan bli förödande och baksidan av bul-
lerskyddsskärmar kan skapa instängda eller inhägnade områden med för-
sämrad miljö för de boende. 
Ett grönområde eller en park avskärmat eller inhägnat av högt bullerplank 
kan upplevas som en otrygg och obehaglig miljö. Man bör tänka på att skär-
mar och vallar fungerar som arkitektoniska element som skapar rumslighe-
ter i landskapet precis som byggnader.

Ljudvågorna får längre spridning över en hård och/eller slät yta, som hård-
gjord mark och vatten, än över en mjuk, porös yta exempelvis en bevuxen yta. 
Markdämpningen blir högre över en bevuxen yta än över en asfaltsyta. Gräsbe-
vuxen mark ger ca 3 dB(A) dämpning per avståndsfördubbling. Den ekvivalenta 
trafikbullernivån längs en vägsträcka beror, förutom på trafikens intensitet, dels 
på såväl avståndet från vägen till mottagaren, som på vinkel för ljudinfall (sek-
torsvinkel), markdämpning och skärmdämpning. När infallsvinkeln minskar, 
dämpas ljudet. 

Beroende av placering, höjd och utbredning reducerar en skärm eller en vall 
ljudnivån med 6 till 12 dB(A). För att uppfattas som en förbättring bör en skärm 
ge minst 5 dB(A) bullerdämpning. Utöver höjd är det också viktigt att skärmen 
har tillräcklig utsträckning i längdled. En bullerskyddsskärm ska vara helt tät, 
något som är helt avgörande för den bullerreducerande effekten. Skärmens funk-
tion försämras särskilt mycket av långsmala otätheter som exempelvis springor 
vid mark eller mellan skärmelementen. I en otät skärm går ljudet rakt igenom 
skärmen.  I ett hus dämpar skärmar bullret även vid öppet fönster och vistelse 

Karin Ermegård,
landskapsarkitekt.

Text: Karin Ermegård
Red: Johan Rönnborg
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utomhus, till skillnad från fönsteråtgärder. Även låga skärmar i nära anslutning 
till gatan minskar bullret upp till 3-5 dB(A) och kan vara möjliga i miljöer med 
låg bebyggelse eller inne i staden vid torg och liknande platser. Överskottsmassor 
från byggen används lämpligast till nya vallar eller till förstärkning av befintliga 
eftersom det löser två problem, både buller och kvittblivning. Karin Ermegård är 
landskapsarkitekt och har under sommaren 2010 studerat bullerproblematiken 
och bullerskydden i kommunen. Uppgiften är delvis att utifrån den kartering av 
bullerskydd och de bullermätningar som har gjorts 2010 (se föregående kapitel), 
identifiera problem som finns med de befintliga bullerskydden och att skissa på 
förslag till åtgärder där det finns brister. 

Många berörs om det finns brister i skydden
Utifrån de i tidigare kapitel nämnda enkla mätningarna av buller har Karin stu-
derat ett antal bullerskydd som behöver kompletteras och som kan kallas fokus-
platser. 
 -Jag bedömer att ca 3000 kommuninvånare är direkt (boendemiljön) eller 
indirekt (utemiljön närmast bostaden) drabbade av höga trafikbullernivåer i 
anslutning till fokusplatserna, säger Karin. 

Karin har gjort research kring buller och bullerskydd generellt och skissat på 
idéer och lösningar kring dessa platser. Resultatet blir en övergripande samman-
fattning av de åtgärder som behövs och om vad man kan göra för att förbättra 
bullersituationen och skapa bra lösningar rent estetiskt och landskapsmässigt. 
 -Mitt arbete ska inte betraktas som ett komplett bulleråtgärdsprogram, men 
kan fungera som ett underlag för fortsatt arbete med förbättring av fokusplatser-
na, genom kommunens försorg i samarbete med Trafikverket. 

I ett av områdena, trafikplats Alnarp/Sockervägen i Åkarp, har Karin arbetat 
med ett detaljerat förslag. 
 -Målet är att mitt förslag ska bidra till en förbättring av bullersituationen 
där och att den fokusplatsen och dess problem kommer upp till diskussion när 
Trafikverket och kommunen ska inleda arbetet med utbyggnaden av Södra 
Stambanan. Den upphöjda trafiklösning där E6/E20 idag har sin sträckning över 
järnvägen kan förhoppningsvis på sikt sänkas och bullersituationen förbättras. 
Jag visar hur bullersituationen kan förbättras idag och hur platsen kan utvecklas, 
oavsett om trafiklösningen sänks ner eller inte. 

Det är viktigt att skydda natur och parker från buller
En av de viktigaste frågorna när det gäller bullerskyddsåtgärder är att bättre 
bullerskydda parker och andra värdefulla miljöer som är viktiga för människors 
rekreation och återhämtning. Humlemadsparken är ett viktigt grönområde i 
kommunen som gränsar till motorväg och skulle kunna bullerskyddas bättre. 
Kronetorps park, om än privatägd, är ett annat viktigt grönområde för kom-
munen, med viktiga kvaliteter nära tättbebyggt område och på sikt med en ny 
betydelse i detaljplanelagt område. Naturvårdsverket har föreslagit att riktvärdet 
för ett rekreationsområde i tätbebyggelse ska vara max 55 dB(A) i ekvivalent 
ljudnivå/dygn, för ett friluftsområde avsatt i kommunal översiktsplanering är 
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riktvärdet 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå/dygn. I både Humlemadsparken och i 
Kronetorps park är marknivån långa sträckor belägen under motorvägen E22 
(Stockholmsvägen), vilket innebär en svår situation ur bullersynpunkt. Humle-
madsparken har ett kilometerlångt plank som bullerskydd. 
 -Trots planket är bullernivåerna i parken oacceptabelt höga.  Kronetorps park 
är inte bullerskyddad alls, vilket måste göras om parkens möjligheter med gamla, 
uppvuxna träd och vitsippsmattor på våren ska kunna utnyttjas som rekreations-
område, menar Karin.

Även i den lilla skalan, när det handlar om en bullervall i anslutning till ett 
bostadsområde i Arlöv eller Åkarp handlar det också om att ha en förståelse för 
hur bullerskyddet som en ny komponent i landskapet medverkar till att skapa 
nya rumsligheter och en ny karaktär på platsen. 
 -Frågor man behöver ställa sig är: Hur ser det omgivande landskapet ut? Vilk-
en vegetation finns på platsen? Vilken karaktär har byggnader i närheten? Vilken 
betydelse har den bulleralstrande trafikleden för platsens karaktär?

Karin påpekar också att kunskapen finns i kommunen om miljöerna som är 
berörda av buller och om upplevelsen av bullret, kunskaper och erfarenheter 
som kan vara betydelsefulla för Trafikverkets arbete. Samordnad planering kan 
också vara att planera över kommungränserna för att ta tillvara på och skydda 
viktiga miljöer från trafikbuller och för att skapa nya rekreationsmöjligheter.
 -Det är inte antalet kvadratmeter grönyta som avgör om det finns goda re-
kreationsmöjligheter. Att komma ut i ett annars otillgängligt landskap genom 
ett stråk som t.ex. Natur- och Kulturstigen (LIP-stråket) i Arlöv är ett bra sätt 
att planera för möjligheter, upplevelser och också en God bebyggd miljö. Kom-
munen har en viktig roll när det gäller att bullerskydda befintliga parker- och 
rekreationsområden, som har höga kvaliteter i form av exempelvis uppvuxen 
grönska. Ett bra sätt att förhålla sig framöver är att det inte ska behövas, utan att 
samordnad planering möjliggör en samexistens med trafikströmmarna.
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Luften i Burlöv

Burlövs kommun ligger i en storstadsregion. I och i närheten av kommu-
nen fi nns betydande infrastruktur i form av stora vägar, järnvägar och verk-
samheter som Malmö hamn och industrier, vilka bidrar till den luftkvalitet 
som råder i kommunen. Enligt miljöbalkens 5:e kapitel och förordningen om 
luftkvalitetsnormer har kommunen ett ansvar att kontrollera att gällande 
miljökvalitetsnormer följs. Därtill har kommunen och länsstyrelsen antagna 
miljömål för luft, som kommunen strävar efter att uppnå. Till skillnad från 
miljökvalitetsnormerna är miljömålen inte juridiskt bindande.

Partikelhalterna i kommunen ligger fortfarande över övre utvärderingströskeln, 
vilket innebär att vi fortfarande behöver mäta partiklar kontinuerigt. Årsme-
delvärdet för PM10 var dock relativt långt under själva miljökvalitetsnormen 
(<50%), d.v.s. tillåten nivå, och var under 2009 de lägsta som uppmätts i kom-
munen. Det verkar som partikelhalterna sjunkit i kommunen liksom på andra 
platser t.ex. Malmö. År 2007 förklarades nedgången av partiklar av att det var 
ett blött år, denna förklaring torde inte gälla för vare sig 2008 eller 2009 då dessa 
bedömts som normalår eller torrare.

PM 10-halt vid Lundavägen 35 (µg/m³)

Når Burlöv miljömålen
för luft?
Kommunfullmäktige antog 2009 
Miljöprogram 2009-2015. 
Under miljökvalitetsmålet Frisk luft  
antog man delmål om; svaveldioxid, 
kvävedioxid, partiklar, VOC och
Bens(a)pyren.

Svaveldioxid =
Svaveldioxidhalten i luft en bedöms 
ligga betydligt lägre än uppsatt delmål 
på 5 µg/m3.

Kvävedioxid = 
Kvävedioxidhalten är troligen på 
gränsen till målet 20 µg/m3 på fl era 
platser i kommunen. Halterna bör 
undersökas vidare.

Partiklar = 
Mätningar (PM10) visar att både års-
medelvärde och dygnsmedelvärde 
hålls.  Även PM2,5 håller sig tillsynes 
under målnivån.
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VOC
Mätningarna av VOC vid Hamngatan visar att luften här är betydligt bättre än 
vad som är tillåtet med avseende på bensen. Bensen, toluen och xylen (vilka 
ingår i begreppet VOC) är också lägre än de lågrisknivåer Institutet för miljö-
medicin har tagit fram för livstidsexponering. Beträffande de luktklagomål, som 
belysts på Hamngatan, visar inte VOC-mätningarna på några förhöjda halter.

Kvävedioxid 
Kvävedioxid (NO2), som troligen är det största problemet i Sverige när det gäller 
att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft, har tidigare både mätts och beräknats 
i kommunen. Varken mätningar eller beräkningar har tidigare visat att halterna 
överskrider utvärderingströsklar och NO2 mäts därför inte kontinuerligt. 

De högsta halterna som beräknades under 2005 års undersökningar var runt 
medborgarhuset i Arlöv där årsmedelvärdet beräknades till mellan 21-23 µg/m3 
i urban bakgrundsmiljö. Mätningar som genomfördes 2006 visade att halterna 
vara ännu lägre. Årsmedelvärdena var som högst 20 µg/m3 och som lägst 16 µg/
m3 vilket är betydligt lägre än både miljökvalitetsnormer och övre utvärderings-
trösklar. 

Nya beräkningar av NO2 gjorda av Malmö stad på uppdrag av Skånes luftvårds-
förbund visar på att utvärderingströsklarna för NO2 dock kan tänkas överskridas 

Ordförklaring
(naturvårdsverket):
PM10 - Inandningsbara partiklar 
har i typiska fall en storlek på ca 
10 µm (0,01 mm) eller mindre – 
de största som kan tränga ned i 
lungorna har en diameter kring 15 
µm.

VOC – Flyktiga organiska kolväten 
är en grupp kolväteämnen som 
som förekommer i tätortsluften 
kan betraktas som icketoxiska och 
koncentrationerna ligger ofta långt 
under de yrkeshygieniska gräns-
värdena. Det finns dock några äm-
nen i denna grupp, t.ex. bensen och 
1,3-butadien, som är cancerogena

Kvävedioxid har negativa effekter 
på luftvägarna, såsom irritation 
samt nedsatt lungfunktion. 
Personer med astma är särskilt ut-
satta. Kväveoxider bidrar till för-
surning och övergödning av mark, 
skog och vatten.
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För vidare
information
Läs Burlövs kommuns Luftrapport 
2009 som finns för nedladdning på 
hemsidan: www.burlov.se

på vissa håll i kommunen. De högsta halterna beräknas vara vid E6/E20 längs 
gränsvägen i Åkarp. Dessa resultat är dock preliminära och behöver undersökas 
vidare. Det bör utredas hur halterna är där människor vistas mer än tillfälligt. 

Svaveldioxid
Halterna av svaveldioxid i Burlövs kommun bedöms också vara betydligt 
lägre än både miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar. Svavelhalten i 
luften har sjunkit kraftigt i Sverige under senare år och är generellt långt under 
miljökvalitetsnormerna och miljömålet.

Marknära ozon
De högsta halterna av marknära ozon nås i regel utanför tätorterna då bilarnas 
utsläpp av kväveoxid minskar halterna. För att marknära ozon ska bildas krävs 
solljus, kolväten och kväveoxider. Det är inte troligt att det i Burlövs kommun 
är halter över miljökvalitetsnormerna då, det i Malmö och Vavihill (mätstation 
för bakgrundshalter) är lägre halter än normerna. Tidigare mätningar visar att 
Vavihill har 10-40% högre halter än i Burlövs kommun. 

Kolmonoxid och tungmetaller
Även halterna kolmonoxid respektive tungmetaller i partiklar bedöms vara be-
tydligt lägre än miljökvalitetsnormen, då undersökningar i Malmö 2008 visar att 
halterna är betydligt lägre än normen även i de mest trafikintensiva områdena.
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Sammanfattning av miljömålen

?

Begränsad
klimatpåverkan

Det är inte troligt att klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig till och med år 2050.

I vissa fall är halterna i Burlövs kommun marginellt bättre än vad som medges enligt
nuvarande proposition.

Frisk luft

Bara naturlig försurning I kommunen fi nns inga dokumenterade problem med försurning.

Giftfri miljö Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är ibland betydligt högre än
bakgrundsnivåerna och de icke naturligt förekommande är klart mätbara.

Skyddande 
ozonskikt Ozonskiktet återhämtar sig från den uttunning som utsläpp från människan orsakat.

Säker strålmiljö Miljömålsrådet och Länsstyrelsen bedömer läget osäkert för miljömålet. Det fi nns kunskapsbrister.

Ingen
övergödning 

Vattendragen i kommunen är kraft igt övergödda och det bedöms inte rimligt att halterna skulle 
kunna sjunka i tillräckligt snabb takt.

Levande sjöar
och vattendrag

Vattendragen är uträtade, rensas och har branta kanter vilket varken gynnar vare sig fl ora, 
fauna eller bidrar till goda livsmiljöer.

Grundvatten av god 
kvalitet

I kommunen är inte överuttag av grundvatten och inte heller utsläpp från människan ett
större problem.

Hav i balans samt levande 
kust (och skärgård)

Även om vi når lokala miljömål fi nns andra problem t.ex. övergödning som inte förväntas 
lösas tillräckligt snabbt.

Myllrande våtmarker I kommunen har viktiga våtmarksområden restaurerats, återskapats och anlagts.

Ett rikt odlingslandskap Eft ersom jordbruksmarken minskar kontinuerligt, minskar också de biotoper som är knutna 
till odlingslandskapet. 

God bebyggd miljö Målet bedöms inte kunna nås på grund av en rad faktor såsom t.ex. buller, avfallshantering, 
transportbehov m.m.

Hälsa på lika villkor Ohälsotalet minskar visserligen men samtidigt har kommunen, relativt övriga Skåne, sämre 
hälsa i enkätundersökningar.

Ett rikt växt- och djurliv
Nytt mål för miljöprogrammet. Arbete pågår med att ta fram en ny naturvårdsplan. Planen 
kommer att ge ett detaljerat kunskapsunderlag om hur situationen i kommunen ser ut.

Målet bör kunna uppnås inom utsatt tid!

Vi är på rätt väg, men mer kraft fulla insatser krävs för att nå målet i utsatt tid.

Det blir svårt även med kraft fulla insatser.


