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År 2020 var e   bra år avseende lu  föroreningar. Teknisk utveckling, bra 
väder och minskad trafi k (  ll följd av corona-pandemin) har sannolikt 
bidragit  ll de förhållandevis lägre halterna som uppmä  es under året.

E  ersom Burlövs kommun ligger i en storstadsregion och nära kon  -
nenten är bakgrundshalterna av lu  föroreningar högre än på många 
andra platser i Sverige. De högsta halterna av lu  föroreningar återfi nns 
vid vägar med hård trafi k och tät bebyggelse. Lu  föroreningar mäts 
bara där människor vistas mer än  llfälligt. I Burlövs kommun sker kon-
trollen av miljökvalitets normerna (MKN) genom mätningar, be räkningar 
och objek  va ska  ningar. Burlövs kommun ingår i en samordnad kon-
troll.

Lu  föroreningar har olika källor och påverkar människan och miljön på 
olika sä  . Gemensamt för de fl esta föroreningar på platser där männ-
iskor vistas är a   trafi ken är en stor källa. I Burlövs kommun är de mest 
intressanta föroreningarna ur e   hälso- och haltperspek  v kvävedioxid 
(NO ) och par  klar (PM10 och PM2,5).

Par  klar bedöms vara den lu  förorening som medför störst hälsopro-
blem i svenska tätorter. Olika par  k lar fastnar på olika platser i kroppen 
och de allra minsta kan ta sig genom lung väggar na, via blodom loppet 
ut  ll känsliga organ. Kvävedioxid är en skadlig förorening i sig, men 
även en vik  g markör för andra föroreningar från förbränning. I Sverige 
har antalet årliga dödsfall  ll följd av lu  föroreningarna uppska  ats  ll 
7600.

EU och Sverige har sa   gränsvärden (miljökvalitetsnormer) för vad som 
är en acceptabel nivå för människors hälsa och miljö. Uppmä  a par  -
kel- och kvävedioxidhalterna under 2020 låg långt under dessa gräns-
värden. För övriga ämnen med gränsvärden, undantaget ozon, bedöms 
gränsvärdena innehållas med stor marginal.

Baserat på modelleringar och mätdata bedöms majoriteten av invånar-
na i kommunen exponeras för halter av kvävedioxid under det na  o-
nella miljömålet. För de minsta par  klarna är det sannolikt a   halterna 
invånarna exponeras för är i nivå med det na  onella miljömålet avse-
ende antalet dygnsöverskridanden, men lägre se    ll årsmedelvärdet.

   Sammanfa  ning
Nådde Burlöv miljö-
målen för lu   under 
2020?
Det na  onella miljömålet 
Frisk lu   har e   antal preci-
seringar som beskriver när 
lu  kvaliten har nå   målet. 
Nedan redovisas bedömning-
ar av läget i Burlöv 2020.

Kvävedioxid =
Uppmä  a halter visar på a   
målet som årsmedel klaras 
med marginal. Det är sanno-
likt a   även  mmedelvärdet 
klaras.

Par  klar =
Mätningar av PM2,5 visar 
a   miljömålet innehålls 
avseende årsmedelvärde. På 
dygnsbasis klarades också 
målet 2020*. PM10-halterna 
var sannolikt i nivå med mil-
jömålet. Halterna bedöms ha 
varit låga under året.

Bens(a)pyren = 
Mätningar från 2018 visar 
på halter avsevärt lägre än 
miljömålet.

Bensen =
Mätningar från 2017 visar 
på halter avsevärt lägre än 
miljömålet.

Ozon = 
Inga mätningar är gjorda men 
miljömålet nås inte i Malmö. 
E  ersom ozon är en regional 
förorening bedöms målet a   
inte nås i Burlövs kommun.

Preciseringar fi nns även för 
butadien och formaldehyd. 
För dessa görs ingen skarp 
bedömning då data saknas. 
Sannolikt klaras dock målen. 
Avseende korrosion är kun-
skapsläget all  ör osäkert.

*Avser om
rådet vid m

ätsta
 onen. Det kan fi nnas m

iljöer där det inte m
äts där halterna är högre.
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Inledning
Burlövs kommun ligger i en storstadsregion. I och i närheten av kommu-
nen fi nns betydande infra struktur i form av stora vägar och järn vägar samt 
industrier, vilka påverkar den lu   kvalitet som råder i kommunen. Under 2020 
präglades samhället av coronapandemin. Pandemin påverkade även lu  föro-
reningshalterna  llföljd av avsevärt minskade trafi kmängder.

I Sverige beräknas det årliga antalet dödsfall  ll följd av lu  föroreningar  ll 
7600, enligt en studie av IVL Svenska miljöins  tutet på uppdrag av Natur-
vårdsverket. Hälsoeff ekter av förhöjda halter av NO2 och PM2,5 har uppskat-
tats orsaka samhällsekonomiska kostnader på ca 56 miljarder svenska kronor. 
Enbart produk  vitetsförluster från sjukfrånvaro kan uppska  as orsaka sam-
hällsekonomiska kostnader på ca 0,4 % av BNP i Sverige, enligt samma studie. 
Barn är särskilt känsliga för lu  föroreningar och Naturvårdsverket menar a   
man därför bör utgå ifrån miljömålen när man planerar platser där barn ska 
vistas stadigvarande. 

Enligt miljöbalkens 5:e kapitel och förordningen om lu  kvalitetsnormer har 
kommunen ansvar för a   kontrollera a   gällande miljö kvalitets normer e  er-
levs. Där  ll fi nns miljömål för lu  . Till skillnad från miljö kvalitets nor merna 
(MKN) är miljömålen inte juridiskt bindan de. I Burlövs kommun sker kontrol-
len av MKN genom mätningar, be räkningar och objek  va ska  ningar. För 
närvarande är de mest intressanta föroreningarna a   mäta kvävedioxid och 
par  klar. Lu   kvaliteten rapporteras årligen  ll Natur vårdsverket och i kom-
munens lu  rapporter samt genom den samordnade kontrollen inom Skånes 
lu  vårdsförbund.

Sedan 2017 ingår Burlövs kommun i samverkansområde  llsammans med öv-
riga Skånes kommuner för a   uppfyllan mätkraven enligt miljöbalken. Genom 
samverkan genomförs också olika specialmätningar och modelleringar enligt 
fastställt program. 

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

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

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

Begreppsförklaring återfi nns på sidan 15.
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Vädret 2020
Vädret var gynnsamt ur lu  föroreningssynpunkt under 2020, enligt Malmö 
stad, Lu  en i Malmö 2020. Vintern saknades helt enligt meteorologisk 
defi ni  on, vilket den även gjorde 2019. De  a leder bland annat  ll e   lägre 
värmebehov och därmed mindre förbränning. Det var också förhållandevis 
få dagar med svaga vindar, vilket innebär a   ven  la  onen i gaturummen 
gynnas. Under våren regnade det ganska lite regn men i januari februari och 
oktober desto mer.  Nederbörd är vik  gt för a   rena och fastlägga par  klar. 
Den förhärskande vindriktningen var som vanligt sydvästlig.
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Resultat från mätningar 2020
Par  klar

Halterna av par  klar bedöms ha varit låga under 2020. Halterna av både 
PM2,5 och PM10 bedöms vara långt under de lagstadgade grändvärdena 
(miljökvalitetnormerna). Mätningar av PM2,5 visar a   miljömålet innehölls 
både avseende årsmedelvärde och högsta dygn. Årsmedelvärdena av PM10 
var sannolikt i nivå med miljömålet. För par  klar fi nns dock reserva  onen a   
det kan fi nnas områden längs motorvägarna med halter över miljömålet.

Under 2020 mä  es par  klar som är mindre än 2,5 μm (PM2,5) på taket  ll 
församlingshemmet i Arlöv. Par  kelmätningarna av PM10 och 2,5 vid Lunda-
vägen 35 avslutades år 2018. 

PM2,5 
Sedan 2009 har kommunen e   samarbete med Natur vårds verket och IVL 
Svenska miljöins  tutet för a   övervaka bakgrundshalterna av patriklar min-
dre än 2,5 μm (PM2,5) i tätorter. Mät ningarna genomförs för a   kon trollera 
a   Sverige följer MKN för exponering av PM2,5. Mä tningar, likt denna, sker 
endast på e   fåtal platser i Sverige. Provtagningen sker med Leckel Sequen  al 
sampler SEQ47/50, vilket ger halter med dygnsupplösning. Under 2014 fl yt-
tades mätsta  onen från Svenshögskolans tak  ll taket på församlingshemmet 
i Arlöv. Fly  en berodde på nybyggna  onen av Svenshögskolan. Både byte av 
lokal och byggna  on kan ha ha   inverkan på resultaten. 

Utsikt från  digare mätsta  onen på 
Lundavägen 35.

Regn hjälper  ll a   hålla nere 
par  kelhalterna och vind späder ut 
lu  föroreningar som kvävedioxid 
i gaturummen. Vindar kan dock ta 
med sig små par  klar långt över 
landsgränser.

Begreppsförklaring 
återfi nns på sidan 15.



Luftrapport 2020

5

Medelhalten 2020 var 5,6 μg/m3, vilket får betraktas som lågt. Resultaten 
visar på halter under 50 % av miljökvalitetsnormerna (MKN). Även utvärde-
ringströsklar1 innehölls. Endast e   dygn hade halter över 25 μg/m3. Enligt 
miljömålet får tre dygn överskrida 25 μg/m3.
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PM2,5-halter under 2020 som dygnsmedelvärde vid församlingshemmet i Arlöv samt Lunda-
vägen 35 inom parentes.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mål MKN
PM2,5 

(årsmedel 
μg/m3)

8,2 11,7 7,9
(8,8*) 

7,7
(9,1*)

10,1
(8,5*)

8,2
(9,3*)

6,6
(6,6*)

6,1
(5,9*)

7,3
(6,1*) 6,8 5,6 10 μg/m3 25 μg/m3

ÖUT 
(årsmedel) - 17 μg/m3

NUT
(årsmedel) - 12 μg/m3

Antal dygn > 
25 μg/m3 11 31 11 8 24 15 4 5 6 5 1 3 dygn** -

PM2,5-halter i förhållande  ll MKN, utvärderingströsklar och miljömål. NUT = nedre utvärde-
ringströskeln, ÖUT = övreutvärderingströskeln. Grön färg innebär a   norm, tröskel eller mål 
bedöms ha innehållits. Gul färg innebär a   värdena bedöms ligga strax under. Röd färg betyder 
a   en norm, tröskel eller mål beräknas ha överskridits. Röd text innebär e   överskridande av 
miljömål för årsmedelvärde.*PM2,5 intermi  ent i gaturum, Lundavägen 35. **Ny tolkning av 
Naturvårdsverket 2014. Tidigare tolkades målet som 35 dygn. 

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

Vägtrafi k är en stor källa  ll diverse 
föroreningar.
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PM10
E  ersom inga PM10-mätningar har genomförts fi nns endast historiska 
resultat. Baserat på den  digare uppmä  a rela  onen mellan halten PM10 
och PM2,5 i kommun bedöms halten PM10 under 2020 ligga runt 15 μg/m3. 
Uppska  ningar PM10 avser Lundavägen 35.
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Halter av PM10 och PM2,5 (μg/m3) över åren. Halterna av par  kelfrak  onerna följer varandra 
någorlunda väl. Halten PM10 år 2019-2020 har uppska  ats genom regressionsanalys med få 
värden och ska bedömas som just grova uppska  ningar.

Halterna över året bedöms ha varit rela  vt låga, vilket också stöds av resultat 
från mätningar i Malmö där man mä  e osedvanligt låga halter. Årsmedel-
halten under 2020 i Burlövs kommun låg sannolikt i nivå med det na  onella 
miljömålet. Sannolikt var årsmedelhalten 50 % lägre än miljökvalitets normen 
(40 μg/m3) och också under den nedre utvärderingströskeln (NUT) (20 μg/
m3). Se    ll de låga halterna i Malmö var sannolikt halterna i Burlövs kom-
mun även under den nedre utvärderingströskeln avseende dygnsöverskri-
dande (35 dygn med halter över 25 μg/m3). 

Bedömning av par  kelhalterna i Burlövs kommun
Par  kelhalterna har en möjlig nedåtgående trend, dock har väderleken för 
par  klar var gynnsam de senaste åren. De av människan alstrade par  kelut-
släppen har halverats sedan 90-talet i Europa, vilket kan ge eff ekt i Burlövs 
kommun.

Sedan det na  onella miljömålet för årsmedelvärde sänktes har Burlövs 
kommun inte klarat målet för PM10 mer än något enstaka år. För PM2,5 är 
resultatet bä  re med endast e   överskridande av målet för årsmedel sedan 
mätningarna påbörjades. Miljömålet för antal dygnsöverskridande klarades 
dock för första gången 2020 (max 3 dygn över 25 μg/m3). Det bör dock  lläg-
gas a   mätningarna inte har ske   i e   slutet gaturum och inte där de högsta 
halterna, där människor vistas, förväntas.

Burlövs kommun har generellt svårt a   nå de na  onella miljömålsprecise-
ringarna för par  klar (dygn) då påverkan från intransporter av par  klar är 
stor och kommunen är omgiven av motorvägar där rådighet för kommunen 
saknas.

PM2,5-halterna var under 2020 lägre än normalt och bland de lägsta som 
uppmä  s i kommunen. Sedan 90-talet har de mänskligt genererade par  k-

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

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

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

folkhälsan hör en  digare 
än förväntad dödlighet i 
hjärt- och kärlsjukdomar 
såväl som lungsjukdomar,  ll 
följd av lång  dsexponering 
för lu  föroreningar med 
förhöjda halter av par  klar. 
Befolkningen i våra större 
städer riskerar en förkort-
ning av livslängden med fl era 
månader. Även dygnsvaria  o-
ner i par  kelhalter påverkar 
dödligheten och antalet 
nyinlagda på sjukhus. (Ur-
klipp från Lu  guiden 2014, 
Naturvårdsverket). 

Lång  dsexponering för par-
 klar bedöms årligen bidra 
 ll mer än tusen dödsfall i 

för  d i hjärt- och kärlsjuk-
domar och lungsjukdomar i 
Sverige och en genomsni  lig 
förkortad livslängd på 7-10 
månader i Skåne. (Urklipp 
från, Lu  kvaliteten i Malmö 
2017).
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larna minskat med 50 %. Corona-eff ekten med minskade trafi kmängder har 
sannolikt bidragit en hel del  ll årets låga halter. Några rela  vt blöta vin-
ter- och höstmånader bidrog sannolikt också  ll tvä  ade vägbanor och lu  . 
E  ersom vintern var mild minskar uppvärmningbehovet och därmed mindre 
par  klar alstrade från förbränning. Till skillnad mot  digare år saknades det 
under våren episoder av dygn med kra  igt förhöjda halter. Dessa episoder 
brukar ha si   ursprung från intransport av små par  klar.

Halterna av PM2,5 i gaturum respek  ve urban bakgrund brukar normalt 
vara rela  vt små i Burlövs kommun. I Malmö var årsmedelhalten 2020 ca 9 i 
gaturum och 8 μg/m3 i urban bakgrund. Skillnaden mellan halterna i Malmös 
och Burlövs mätresultat brukar ligga ganska jämnt på 2-3 μg/m3 mellan åren, 
vilket också var årets diff erens. 

Baserat på mätdata, modelleringar och objek  va ska  ningar för PM2,5 
bedöms majoriteten av invånarna i kommunen i genomsni   exponeras för 
par  kelhalter under na  onella preciseringen för miljömålet avseende års-
medelvärde. För 2020 är det möjligt a   så även var fallet avseende målet för 
högsta dygn. För a   miljömålet ska kunna innehållas över  d måste sannolikt 
intransporten och vägtrafi ken minska.

Under 2020 mä  es inte halterna av PM10 i Burlöv kommun. Nedan diskus-
sion bygger därför på grova bedömningar. Sannolikt var det mycket få dygn 
med PM10-halter över 50 μg/m3, vilket är miljökvalitetsnormen för dygn. Det 
är helt osannolikt a   det under åren skedde fl er än de  llåtna 35 dygnsöver-
skridandena, då de  a skulle indikerats i PM2,5-mätningarna. I Malmö skedde 
endast e   överskridande och då i deras "sämsta" gaturum.

Med största sannolikhet klarades nedre utvärderingströskeln både avseende 
årsmedelvärde och dygnsöver skridanden under 2020. Om den nedre utvär-
deringströskeln skulle ha överskridits måste det normalt ske en fortsa   kon-
troll av halterna genom t.ex. indika  va mätningar. E  ersom Burlövs kommun 
sedan 2017 ingår i en samordnad kontroll upphör dock kontrollkravet inom 
kommunen. 

Baserat på modelleringar, mätdata och objek  va ska  ningar av PM10-halter-
na bedöms majoriteten av invånarna i kommunen exponeras för par  kelhal-
ter i nivå med det na  onella miljömålet 15 μg/m3 som årsmedelvärde under 
e   normalår. Avseende målet för dygnsmedelhalten exponeras sannolikt 
majoriteten för lägre halter än miljömålet för dygn (högst 30 μg/m3 se   som 
90-percen  l)2. 

Enligt den samordnade kontrollens modelleringar fi nns områden längs mo-
torvägarna där eventuellt nedre utvärderingströskeln och miljömålet över-
skrids. Det är dock osäkert huruvida dessa områden är där människor vistas 
mer än  llfälligt. Jämförelse mellan halterna vid Lundavägen 35 visar model-
lerna på ca 1-2 μg högre halter vid motorvägarna.

Den sammanlagda bedömningen blir för 2020 a   miljömålen avseende par-
 klar troligen uppnåddes men a   diff erensen är rela  vt liten. Väderlek och 

intransport har i dagsläget stor påverkan på om miljömålen nås eller ej. För 
gaturummen ger minskad trafi k minskade halter lokalt. Coronapandemin och 
den minskade trafi ken har sannolikt ha   eff ekt på 2020 års halter.

2 Naturvårdsverkets tolkning enligt utvärderingsmanual. 90-percen  len är det värdet  
 som innefa  ar 90 % av mätresultaten. De  a motsvarar ungefär det 35:e högsta   
 dygnsmedelvärdet under e   år.

Långväga transport av PM2,5 från 
industrier och energiproduk  on i 
Europa är en bidragande orsak  ll 
 dvis höga halter.

Gång och cykel är de transportsä   
som alstrar minst antal par  klar.
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Kvävedioxid

Kvävedioxidhalterna var 2020 förhållandevis låga. Halterna var långt under de 
lagstadgade gränsvärdena (miljökvalitetsnormerna). Uppmä  a halter visar på 
a   miljömålet som årsmedelvärde klarades. Det är högst sannolikt a   även 
målet för  mmedelvärde klarades.

Genom modelleringar och indika  va mätningar har kvävedioxidhalterna 
(NO2)  digare bedömts vara nära utvärderingströsklarna.

Under 2020 mä  es NO2 indika  vt på tre platser i kommunen, Arlövs livs, Lun-
davägen 35 och vid lommabanan på Norra promenaden. Provtagningsmeto-
diken var IVL:s diff usionsprovtagare för månadsmedelvärden. Den samlade 
mätosäkerheten för diff usionsprovtagarna för NO2 är 10 %. 

De högsta årsmedelhalterna som uppmä  es under året var 12 μg/m3. Re-
sultaten från mätningarna visar på årsmedelvärden under miljökvalitetsnor-
merna (MKN) och miljömål. 

Resultat och bedömningar över  d vid Lundavägen 35. * Indika  va mätningar med månads-
upplösning. ** Bedömning. Gul färg innebär a   värdena bedöms ligga strax under eller över 
tröskeln. Röd färg betyder a   en norm, tröskel eller mål beräknas ha överskridits.

Resultat och bedömnignar över  d vid Arlövs livs. Indika  va mätningar med månadsupplös-
ning. ** Bedömning enligt nästa tabell. Gul färg innebär a   värdena bedöms ligga strax under 
eller över tröskeln. Röd färg betyder a   en norm, tröskel eller mål bedöms a   ha överskridits.

Objek  v ska  ning av NO2
Enligt beräkningar av halterna för högsta dygn (98-percen  l)  digare varit 
nära och  dvis över nedre utvärderingströskeln på Lundavägen. Under 2020 
pekar ska  ningar av dygnshalter på halter under utvärderingströsklarna. 

För a   bedöma om halterna överskrider utvärderingströsklar för dygns-
medelvärde beräknades kvoten mellan 98-percen  len och årsmedelvärdet 
för samtliga helårsmätningar i Skåne mellan 2000 - 2014. Årsmedelvärdet för 
Arlövs livs, det högsta uppmä  a värdet i kommunen, mul  plicerades med 
samtliga mätningar i Skånes kvoter för gaturum för a   undersöka i hur många 
av beräkningsfallen överskridande ske   av utvärderingströsklar. Vid Arlövs 
livs ger inget av beräkningsfallen 2020 överskridande av utvärderingströsklar. 

Lundavägen 35 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Miljömål MKN
NO2 (årsmedelvärde) 14 14 14 15 14 14 12 13 11 20 μg/m3 40 μg/m3

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

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

Dygn över 60 μg/m3 0 0 ** ** ** ** ** ** ** - 7 dygn

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

Arlövs livs 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Miljömål MKN

NO2 (årsmedelvärde) 18,5 18,2 16,8 16,2 15 14,4 12 20 μg/m3 40 μg/m3

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

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

Dygn över 60 μg/m3 ** ** ** ** ** ** ** - 7 dygn

Mätning vid Arlövs livs.
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Samtliga mätplatser Arlövs livs Norra 
promen-

aden

Lundav 35

Årsmedelvärde (μg/m3) 12 9 11 MKN >60

Beräknad 98-percen  l ÖUT >48

Hög (Malmö 2017) 98% (2,3) 27 21 25 NUT >36

Låg (Malmö 2017) 98% (1,9) 23 18 21 <NUT <36

Medel GR n=35, 98% (2,0) 24 18 22

Medel UB n=79, 98% (2,3) 28 21 25

Trendlinjesanalys 31 28 30

Årsmedelhalter NO2 jämfört med miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar. Uppska  ad 
98-percen  l används här för a   bedöma om MKN eller utvärderingströsklar för dygn över-
skrids. GR = gaturum, UB = Urban bakgrund, n = antal helårsmätningar som använts, (X,X) 
= mul  pliceringsfaktor. Beräkningarna av percen  ler är gjorda ute  er  llgängligt underlag i 
Skåne fram  ll år 2014 på totalt 114 poster.

Även en trendlinjesanalys för 98-dygnspercen  l, baserad på samtliga värden 
2000 -2014 i Skåne, har genomförts. Analysen visar på dygnshalter på runt 31 
μg/m3 vid Arlövs livs, vilket är under nedre utvärderingströskeln.

Resultaten stödjs  ll delvis av de modelleringar (senaste med år 2019 som 
bas) som ske   inom samverkansområdet. Resultatet från modelleringarna 
ger halter på 14-46 μg/m3 som 98-dygnspercen  l i Arlövs tätort. Notera a   
spridningen är mycket stor. De höga dygnshalterna bedöms dock inte ligga 
inom Burlövs kommun utan i Malmö stad alterna  vt på motorvägarna det vill 
säga där människor inte vistas mer än  llfälligt. Modellen visar på halter runt 
27 μg/m3 som 98-dygnspercen  l i gaturummet vid Arlövs livs, vilket är lite 
lägre än u  örda mätningar och uppska  ningar. Modelleringarna underska  ar 
gatans u  ormning och fångar inte instängningseff ekter. Årsmedelhalten på 
samma plats modellerades  ll 12 μg/m3 (avseende 2019).

VOSS-beräkning (Verktyg för Objek  v Ska  ning med Spridningsmodellering) 
av gaturummet vid Arlöv livs, ger e   årsmedelvärde för NO2 i intervallet 15 
- 22 μg/m³, 98-percen  len för dygnsmedelvärden i intervallet 30 - 36 μg/m³ 
och 98-percen  len för  mmedelvärden i intervallet 30 - 46 μg/m³. Avseende 
dygnsmedelvärde är de  a under eller lika med nedre utvärderingströskeln. 
Timmedelvärdena som 98-percen  l beräknas klara utvärderingströskeln 
med större marginal (NUT = 54 μg/m3). Uppmä  a årsmedelvärdeshalter 
tyder dock på a   VOSS numer överska  ar NO2-halterna i gaturummet vid 
Lundavägen alterna  vt a   trafi kmängderna minskat sedan trafi kmätningarna 
genomfördes.

Bedömning av kvävedioxidhalter
Resultaten från 2020 års mätningar av NO2 visar på a   halterna var mycket 
låga  - de lägsta som uppmä  s i kommunen för de specifi ka platserna. 
Halterna har sjunkit  kra  igt under de senaste  o åren. Till stor del beror 
de  a på bä  re fordon och drivmedel. Under 2020 minskade också trafi ken 
generellt  llföljd av coronapandemin och exempelvis uppmaningar om a   
arbeta hemma. Bland annat minskade fordonen med ca 25 % på E22 (Lu  en 
i Malmö 2020).

Halterna var som vanligt högre i det slutna gaturummet vid Arlövs livs på 
Lundavägen än på övriga mätplatser. Slutbedömningen för samtliga sta  oner 

Exempel från Burlövs kommuns 
slutna gaturum där lu  förorening-
arna riskerar a   koncentreras. Överst 
ses Lundavägen där gaturummet 
på en kort sträcka är helt slutet, dvs 
har höga byggnader på båda sidorna 
av vägen. På den undre bilden visas 
Dalbyvägen som  ll största delen är 
”halvt” slutet.

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

Även vid rela  vt låga lu  -
föroreningshalter, mä   som 
kvävedioxid, observeras på-
verkan på barns lu  vägshäl-
sa. (Urklipp från Lu  guiden 
2014, Naturvårdsverket).
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klarar utvärderingströsklarna eller eventuellt är i nivå med den nedre avse-
ende högsta dygn. 

På Lundavägen, vid Arlövs livs, och på Dalbyvägen förväntas halterna vara de 
högsta i kommunen där människor vistas mer än  llfälligt, då dessa har kom-
munens enda slutna gaturum med en hel del trafi k. De stora lokala källorna 
här är genomfartstrafi k. För a   minska halterna y  erliggare behövs trafi kåt-
gärder som an  ngen innebär färre fordon eller renare utsläpp.

Halterna vid Norra promenaden i Arlöv vid Lommabanan visar ingen tydlig 
påverkan från tågtrafi k och halterna var låga. Enligt trendlinjesanalys för 
dygnshalter är halterna långt ifrån den nedre utvärderingströskeln under 
2020. Mätsta  onen representerar en rela  vt vanligt förekommande miljö i 
Burlövs bostadsområden nära järnvägar. Järnvägar har  digare ha   rela  vt 
stor påverkan i modellberäkningar, men ser inte ut a   ha ha   så stor påver-
kan under 2020.

Resultaten från Lundavägen (vid PRO) visar på låga halter i gaturummet (ej 
helt slutet), vilket ses som posi  vt och delvis förväntat. Mätsta  onen place-
ring kan ses som a   det representerar en rela  vt vanlig typ av lokal utsa   
vägsträcka i kommunen.

Baserat på resultaten från de indika  va mätningar av NO2 u  örda i kommu-
nen  llsammans med modelleringar är det sannolikt få om ens några platser, 
där människor vistas mer än  llfälligt, som har högre årsmedelvärde eller 
 mmedelvärde än miljömålet. 

Burlövs kommun ingår sedan 2017 i område för samordnad kontroll, vil-
ket innebär a   kommunen inte längre är skyldig a   mäta kvävedioxid vid 
överskridande av utvärderingströsklar. För a   även i fortsä  ningen bevaka 
halterna i kommunen anser dock Miljö- och byggavdelningen a   indika  va 
mätningar av kvävedioxid även fortsä  ningsvis bör ske, e  ersom ingen kon  -
nuerlig eller mer omfa  ande indika  v mätning för NO2 inom den samordna-
de kontrollen sker inom Burlövs kommun. Indika  v mätning av kvävedioxid är 
också en bra, enkel och billig markör för lokala föroreningar från förbränning.

Kollek  vtrafi k minskar antalet bilar i gaturummet.
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Bedömning av övriga lu  föroreningar
Under 2017 genomfördes fl ertalet mätningar av bensen och VOC (lä   lyk  ga 
organiska föreningar) i Burlövs kommun. Halterna av bensen var betydligt 
lägre än vad miljö kvalitetsnormerna kräver och även under miljömål och 
lågrisknivåer. Avseende toluen och xylen var dessa också avsevärt lägre än 
de lågrisknivåer Ins  tutet för miljömedicin (IMM) har tagit fram för livs  ds-
exponering. Övriga VOC:er saknar relevanta jämförelsevärden. Även i de 
mest trafi kintensiva områdena i Malmö (Dalaplan) är halterna lägre än MKN 
vilket tyder på a   bensen inte utgör e   generellt problem utan möjligen vid 
punktkällor. Några sådana har dock inte kunnat iden  fi eras. 

De största källorna  ll bensen var  digare vägtrafi ken men har e  er katalysa-
torns införande har utsläppen minskat kra  igt och avdunstning från lös-
ningsmedel är nu största källan. Småskalig vedeldning och kemisk industri är 
andra vik  ga källor. Bensen är cancerogent och VOC är en grupp ämnen som 
generellt är en bidragande orsak  ll bildandet av marknära ozon (se nedan).

Halterna av svaveldioxid och kolmonoxid i Burlövs kommun bedöms vara 
betydligt lägre än både MKN och utvärderings trösklar. Svavel halten i lu  en 
har sjunkit kra  igt i Sverige sedan 80-talet och är generellt långt under miljö-
kvalitets normen och det  digare miljömålet. Även i de mest trafi kintensiva 
områdena i Malmö (Dalaplan) är halterna betydligt lägre än MKN. Svaveldiox-
id utsläppen har minskat kra  igt i Sverige  ll följd av bä  re bränslen och a   
koleldning upphört. Industri och energisektorn följt av vedeldning och sjöfart 
är de största källorna i Burlövs omnejd. Svaveldioxid ger skadeverkningar på 
växtligheten genom försurning och kan även orsaka irrita  on på lu  vägarna. 
Kolmonoxid blockerar syreupptagningen i blodet men är numer sannolikt 
inget problem i utomhuslu  en då utsläppskällorna är högst begränsade.

Halterna av tungmetaller och bens(a)pyren (PAH) be döms vara betydligt 
lägre än miljökvalitets normen. Mätningar genomfördes under 2018 vilka 
visade på halter långt under MKN och miljömålen. Halterna är också under 
ins  tutet för miljömedicins eller WHO:s föreslagna riktvärden. De fl esta tung-
metallerna med miljökvalitetsnormer och bens(a)pyren är cancerframkallade 
och kan även ha andra skadeverkningar. Halterna i lu  en har sjunkit dras  skt 
genom åren  llföljd av bä  re rening av utsläpp från vägtrafi k och industri 
samt upphörande av koleldning.

De högsta halterna av marknära ozon nås i regel utanför tätorterna då bilar-
nas utsläpp av kväveoxid minskar hal terna. För a   marknära ozon ska bildas 
krävs solljus, fl yk  ga organiska ämnen och kväveoxider. Över  d har halterna 
marknära ozon ökat i Malmö. Under 2020 sjönk dock halterna i Malmö vilket 
delvis förklarats av molnig sommar. I Malmö klarades normen för marknära 
ozon under 2020 men inte miljömålet . Det fi nns en uppenbar risk för över-
skridanden av normen och miljömålet i Burlöv då ozonhalterna o  a är högre 
utanför tätorterna. Ozonhalterna är dock e   statligt ansvar. Om en miljö-
kvalitetsnorm inte följs ska som huvudregel e   åtgärdsprogram upprä  as. 
Naturvårdsverket gör dock bedömningen a   e   åtgärdsprogram inte behö-
ver tas fram (Malmö stad, Lu  kvaliteten i Malmö 2020). Marknära ozon är 
framförallt irriterande för lu  vägar. Det fi nns samband mellan korta episoder 
av höga halter med ökad sjukhusinläggning och dödlighet. Astma  ker, barn 
och äldre är särskilt utsa  a. Marknära ozon orsakar även skador på växtlighet 
och åldrar gummi, plast och andra material. Det fi nns få rimliga åtgärder för 
Burlövs kommun a   minska halterna lokalt.

Nådde Burlöv miljö-
målen för lu   under 
2020?
Det na  onella miljömålet 
Frisk lu   har e   antal preci-
seringar som beskriver när 
lu  kvaliten har nå   målet. 
Nedan redovisas bedömning-
ar av läget i Burlöv 2020.

Kvävedioxid = 
Uppmä  a halter visar på a   
målet som årsmedel klaras 
med marginal. Det är sanno-
likt a   även  mmedelvärdet 
klaras.

Par  klar = 
Mätningar av PM2,5 visar 
a   miljömålet innehålls 
avseende årsmedelvärde. På 
dygnsbasis klarades också 
målet 2020*. PM10-halterna 
var sannolikt i nivå med mil-
jömålet. Halterna bedöms ha 
varit låga under året.

Bens(a)pyren = 
Mätningar från 2018 visar 
på halter avsevärt lägre än 
miljömålet.

Bensen =  
Mätningar från 2017 visar 
på halter avsevärt lägre än 
miljömålet.

Ozon = 
Inga mätningar är gjorda 
men miljömålet nås inte i 
Malmö. E  ersom ozon är en 
regional förorening bedöms 
målet a   inte nås i Burlövs 
kommun.

Preciseringar fi nns även för 
butadien och formaldehyd. 
För dessa görs ingen skarp 
bedömning då data saknas. 
Sannolikt klaras dock målen. 
Avseende korrosion är kun-
skapsläget all  ör osäkert.

*Avser området vid mätsta  o-
nen. Det kan fi nnas miljöer där 
det inte mäts där halterna är 
högre.
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Karta över mätlokaler
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Modelleringar
Inom samverkansområdet genomförs modellering för respek  ve kommun 
avseende kvävedioxid och par  klar. Rapporter och modellberäkningar fi nns 
a   ladda ned på: h  ps://www.skånelu  .se/

Exempel på modellering av kvävedioxidhalter i Burlövs kommun. Rö   representerar de högsta 
halterna och grönt de lägsta. Modellerna avser halter 2019 modellerade 2020-2021.
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Samordnad kontroll av lu  kvalitet
Under 2016 beslutade Miljö- och byggavdelningen a   ingå i den nystartade 
samordnade kontrollen av lu  kvaliteten. I princip deltar alla kommuner i 
Skåne och bildar e   samverkansområde. Den samordnade kontrollen innebär 
a   var och en av kommunerna inte behöver mäta i respek  ve kommun och 
själva rapportera lu  kvaliten med mera. Samordningen sker  ll största delen 
genom miljöförvaltningen i Malmö stad som därmed ansvarar för a   kommu-
nerna lever upp  ll gällande mätlags   ning. Den samordnade kontrollen ger 
även ut en kommunspecifi k rapport som fi nns a   ladda ned på h  ps://www.
skånelu  .se/.

För Burlövs kommun innebär de  a a   det inte längre fi nns något mätkrav i 
kommunen. En risk med de  a är a   den lokala lu  övervakningen nedmonte-
ras. Miljö- och byggavdelningen anser a   viss enklare övervakning ändå bör 
ske för a  :

• Kommunen har ansvar för a   inte normer överskrids.

• Invånarna och tjänstepersoner ska känna sig trygga med a   kommunen 
vet vilken lu  kvalitet som råder.

• Trendserier upprä  hålls.

• Vid exploatering och  llståndsprövning behövs o  a mätvärden a   kali-
brera modellberäkningar mot.

• Kunskapen om lags   ning, lu  föroreningar och eff ekter inom förvalt-
ningen inte ska gå förlorad

Förslag  ll lu  program 2022-2024
• A   under 2022-2024 mäta NO2 indika  vt på tre platser i kommunen. 

Kostnad ca 20 000 kr. 

• A   mäta PM2,5 i urban bakgrund som en del i den na  onella övervak-
ningen.

• A   ingå i den samordnade lu  kontrollen i Skåne, ca 20 000 kr, samt a   
bistå med stöd och kompetens om de lokala förutsä  ningarna när så 
e  erfrågas. 

• A   mäta föroreningar lokalt, indika  vt, i samband a   samverkansom-
rådet mäter i andra kommuner om det ryms inom budget och anses 
relevant.
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Begreppsförklaring och förkortningar
Gaturum Rum bildat av gata och omgivande bebyggelse. 

Gaturummet kännetecknas av a   gatan står i e   
nära förhållande  ll bebyggelsen som vanligen 
ligger längs en fast byggnadslinje och utgör väggar 
i rummet. I e   slutet gaturum där lu   genom-
strömningen är liten kan förhållandevis höga halter 
uppstå.

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

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

NUT (nedre utvärderingströs-
keln)

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

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

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

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

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

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

VOC Lä   lyk  ga organiska ämnen. Grupp av ämnen. 
I gruppen ingår bland annat bensen som har en 
miljökvalitetsnorm.

ÖUT (övre utvärderingströs-
keln)

Nivå som anger omfa  ningen av kontrollen för
en miljökvalitetsnorm. Grunden är kon  nuerliga 
mätningar.
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Bilaga 1. Resultat från objek  v ska  ning, NO2, Arlövs livs 2020

Objek  v ska  ning för Arlövs livs enligt VOSS-meto-
den. OBS! Trafi kdata från 2013.

Beräkningsformel för trendanalys. Y=98-percen  l, X=årsmedel.

y = 20,695e0,0346x

R² = 0,9141
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Sammanställning av miljökvalitetsnormer  
 

För människors hälsa  
 

För människors hälsa Gränsvärdesnorm/”skallnorm” (G) eller målsättningsnorm/”börnorm” (M) Utvärderingströsklar  Tröskelvärde för larm och 
information 

Förorening  Medelvärdes-
period 

MKN-värde Antal tillåtna 
överskridanden 
per kalenderår 

Tid för  
uppfyllelse 

NUT ÖUT Tidsperiod Tröskelvärde 

NO2 Timme 
 

Dygn 
År  

90 μg/m3 
 

60 μg/m3 
40 μg/m3 

175 h1 
 

7 dygn 

2006 (G) 54 μg/m3, 3 
100 μg/m3, 5  

36 μg/m3, 7 
26 μg/m3 

72 μg/m3, 4 
140 μg/m3, 6 

48 μg/m3, 8 
32 μg/m3 

3 h 400 μg/m3 
(larm)  

SO2 Timme 
Dygn  

200 μg/m3 
100 μg/m3 

175 h2 
7 dygn 

1998 (G) 100 μg/m3, 9 
50 μg/m3, 11 

150 μg/m3, 10 
75 μg/m3, 12 

3 h 350 μg/m3 
(larm)  

CO 8 h 10 mg/m3  2005 (G) 5 mg/m3 7 mg/m3   
Bensen År  5 μg/m3  2010 (G) 2 μg/m3 3,5 μg/m3   
Partiklar (PM10) Dygn 

År  
50 μg/m3 
40 μg/m3 

35 dygn 2005 (G) 25 μg/m3, 13 
20 μg/m3 

35 μg/m3, 14 
28 μg/m3 

  

Partiklar (PM2,5) År  25 μg/m3 
25 μg/m3 

 2010 (M) 
2015 (G) 

12 μg/m3 17 μg/m3   

Partiklar (PM2,5) – 
exponeringsminskning   

År % minskning15 
20 μg/m3 

 2020 (M) 
2015 (G) 

    

Bens(a)pyren År 1 ng/m3  2012 (M) 0,4 ng/m3 0,6 ng/m3   
Arsenik År 6 ng/m3  2012 (M) 2,4 ng/m3 3,6 ng/m3   
Kadmium År 5 ng/m3  2012 (M) 2 ng/m3 3 ng/m3   
Nickel År 20 ng/m3  2012 (M) 10 ng/m3 14 ng/m3   
Bly År 0,5 μg/m3  1998 (G) 0,25 μg/m3 0,35 μg/m3   
Ozon 8 h 120 μg/m3  2010 (M)   1 h 

1 h 
180 μg/m3 

(information)  
240 μg/m3 

(larm)  
 

1 Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 μg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår 
2 Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 350 μg/m3 under en timme mer än 24 gånger per kalenderår 
3 Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår 
4 Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår 
5 Överskrids mer än 18 gånger under ett kalenderår 
6 Överskrids mer än 18 gånger under ett kalenderår 
7 Överskrids mer än 7 gånger under ett kalenderår 
8 Överskrids mer än 7 gånger under ett kalenderår 
9 Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår 
10 Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår 
11 Överskrids mer än 3 gånger under ett kalenderår 
12 Överskrids mer än 3 gånger under ett kalenderår 
13 Överskrids mer än 35 gånger under ett kalenderår 
14 Överskrids mer än 35 gånger under ett kalenderår 
15 Det procentuella minskningsmålet bestäms i enlighet med kraven i bilaga XIV A dir 2008/50/EG 

 

 

 

För skydd av växtlighet 
 

För skydd av växtlighet Gränsvärdesnorm (G) eller målsättningsnorm (M) Utvärderingströsklar  
Förorening  Medelvärdesperiod MKN-värde Tid för uppfyllelse NUT ÖUT 
NOx År  30 μg/m3 1998 (G) 19,5 μg/m3 

 
24 μg/m3 
 

SO2 Vinter (1 okt–31 mars) 
År 

20 μg/m3 
20 μg/m3 

1998 (G)  
1998 (G) 

8 μg/m3 
8 μg/m3 

12 μg/m3 
12 μg/m3 

Ozon AOT 40 18 000 μg 
6 000 μg  

2003 (M) 
2020 (M) 

  

 

Bilaga 2. Gällande miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar
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