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1 Abstract

The two main questions we aim to answer with this study are 1) what is the situation
regarding trafficinduced noise and air pollution in the municipality of Burlöv 1994 and how
many of the people living there are affected? 2) is the general method we chose, in
combination with accessible data, suitable and sufficently precise to describe the
environmental situation in the municipality? The studied air pollution agents are nitrogen
dioxid, carbon monoxid, VOC´s and soot. To enable the study of trafficinduced problems as a
whole we have discussed the role roads and railroads play in the environment as seen from an
ecological perspective, concepts like fragmentation, corridors and barriers are discussed.

Our foremost working tool has been a geographical information system, a GIS. A relational
database containing three layers, demographical, road and railroad data, was constructed.
Bufferzones stretching outwards from the centerline of the road/railroad were created, using
simplified computation models. These layers were overlain on the demographical layer to
enable calculations of the number of people affected by high air pollution concentrations/high
noise levels, and where in the municipality these people were located.

In our results we quantify the number of persons living within bufferzones for the studied
concentrations/levels. These results should be interpreted in a general way. The figures in the
results should only be used to locate problem areas and for overall physical planning.
According to our results air pollution concentrations exceeding established limits are not an
environmental problem to the people living in the municipality of Burlöv. Even if the
established limits are lowered by half its original value only few people will be subjected to
environmental hazards. The exclusion of climatological factors in the air pollution model
adds to the uncertainty of our results. Our results also show that many of the inhabitants of
the municipality are subjected to high noise levels from road traffic. Our result regarding
noise from railroad traffic is more difficult to interpret as it shows unreasonably high numbers
of affected people. With certainty we can only say what happens to the first row of houses
within the bufferzone measured from the noise source since all the values in the study are free
field values (noise reducing parameters excluded). To make future studies of this kind cost-
effective we suggest that a method is found which incorporates important noise reducing
parameters in the computations.

The demographical material consists of point data where, according to the national
registration, people who are registered in a house have been tied to the geographical
coordinates of the buildings centerpoint. This way of aggregating people in points leads to
imprecise results in the overlay-procedure.

The general method we chose for our survey has, in combination with accessible data, been
shown to be imperfect. As for solely the choice of method we believe it to be suitable for this
and other similar studies. Our problem has been the form of the demographical data and the
high degree of generalization used to simplify the calculations of the environmental
parameters.
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2 Förord

Examensarbetets två författare är studerande på magisternivå vid Naturgeografiska
Institutionen, Lunds Universitet, på programmet Matematisk-Naturvetenskaplig utbildning
med geovetenskaplig inriktning. Examensarbetet på 20 poäng ger författarna titeln Filosofie
Magister i ämnet naturgeografi. Handledare vid Lunds Universitet var FD Karin Hall. Arbetet
påbörjades i början på september -98 och avslutades i slutet av februari -99.

Examensarbetet skrevs mestadels på teknik- och arkitektkonsultföretaget SWECO/VBB Viak
i Malmö där Göran Loman och Peter Rothstein var kontaktpersoner. Kontaktperson på
Burlövs Kommun var Inger Sellers.

Vi vill härmed uttrycka ett stort och varmt tack till följande personer som alla har bidragit
med sin hjälp och tid till detta examensarbete:

Hall, Karin Lunds Universitet
Loman, Göran SWECO/VBB Viak
Rothstein, Peter SWECO/VBB Viak
Johnsson, Torsten SWECO/VBB Viak
Övriga på trafikavdelningen SWECO/VBB Viak
Sellers, Inger Burlövs Kommun
Lithman, Thor Malmöhus Läns Landsting
Berg, Henrik Burlövs Kommun
Elwér, Kent Burlövs Kommun
Gustavsson, Susanna Malmö Miljöförvaltning
Harldsson, Nils Malmö Kommun
Krakau, Maria Burlövs Kommun
Larsson, Anders Sveriges Lantbruksuniversitet
Skage, Olav Sveriges Lantbruksuniversitet

Kontaktadresser

Peter Alstorp
Slottsgatan 18
211 33 Malmö
nge94pal@student1.lu.se
Telefon: 040-23 60 56

Torbjörn Johansson
Köpenhamnsvägen 16 B
217 43 Malmö
nge94tjn@student1.lu.se
Telefon: 040-26 06 87

Karin Hall
Naturgeografiska Institutionen, FA- lab
Lunds Universitet
Box 118
221 00 Lund
karin.hall@natgeo.lu.se
Telefon: 046- 222 95 79

Göran Loman
SWECO/VBB Viak
Geijersgatan 8
216 18 Malmö
goran.loman@sweco.se
Telefon: 040-16 72 53

Peter Rothstein
SWECO/VBB Viak
Geijersgatan 8
216 18 Malmö
peter.rothstein@sweco.se
Telefon: 040-16 71 51

Inger Sellers
Burlövs Kommun
Centralförvaltningen
Box 53
232 21 Burlöv
inger.sellers@burlov.se
Telefon: 040-43 93 13
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3 Syfte

I denna studie skall vi med hjälp av förenklade buller- och luftföroreningsmodeller och ett
geografiskt informationssystem (GIS) göra en översiktlig inventering av buller- och
luftföroreningsläget i Burlövs Kommun år 1994 samt försöka kvantifiera antalet invånarna
som påverkas av för höga bullernivåer och luftföroreningshalter. Endast trafikinducerade
buller- och luftföroreningsproblem diskuteras. Begränsningar i datamaterial och programvara
samt förslag till förbättringar vid eventuella framtida liknande undersökningar diskuteras.

För att studera de trafikinducerade problemen i sin helhet tar vi upp den roll vägar och
järnvägar spelar i miljön sett ur ett ekologiskt perspektiv. Begrepp som fragmentering,
korridorer och barriärer diskuteras.

Anledningen till att vi har valt år 1994 som studieår är att den tillgängliga demografiska datan
med den bästa upplösningen samt de flesta trafikflödesmätningarna är ifrån detta årtal.
Situationen 1994 skiljer sig inte väsentligt från 1998 vad gäller trafikintensitet, väg- och
tågnät samt befolkningsdistribution.

Följande parametrar undersöks:

• kvävedioxid
• koloxid
• kolväte
• partiklar/sot
• buller

Huvudfrågorna som skall besvaras är:

1. Hur är situationen vad gäller väg- och tågtrafikinducerade buller- och luftföroreningar i
Burlövs Kommun 1994 samt hur många av kommunens invånare påverkas?

2. Är den översiktliga metoden som vi har valt, i kombination med tillgänglig data, lämplig
och tillräckligt exakt för att beskriva den aktuella miljösituationen i Burlövs Kommun?

4 Bur lövs Kommun

4.1 Allmänt

Burlövs Kommun är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, endast cirka 19 km2 stor.
Kommunen är belägen mellan Malmö och Lund och präglas till stor del av närheten till dessa
städer. Tätbebyggelsen ligger till stor del norr om motorväg E22 medan kommunens södra
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delar mest består av jordbruksmark. Det finns två större samhällen i kommunen, Arlöv och
Åkarp. I Arlöv bor större andelen av de boende i lägenhet medan villaboendet dominerar i
Åkarp. Företagen i kommunen är koncentrerade till Arlöv.

Översiktskarta över Burlövs Kommun.

Vid årsskiftet 1996-97 bodde 14 669 personer i kommunen, varav 61 % i Arlöv, 37 % i
Åkarp och resterande 2 % på landsbygden. I planeringsarbetet räknar man med att en
befolkningsökning till ca 15 500 invånare år 2005. För att hantera denna ökning planeras ca
400 nya bostäder byggas i kommunen under samma tidsperiod (Burlövs Kommun, 1998).

4.2 Natur  och landskap

Burlövs Kommun är beläget i Skånes karakteristiskt flacka slättlandskap. Berggrunden består
av kalksten och den dominerande jordarten, den baltisk sydvästmoränleran, är bördig och
näringsrik. Den bördiga jordbruksmarken har lett till ett intensivt jordbruk som har resulterat
i att det finns större biologiskt mångfald i tätbebyggelsen Åkarp och Arlöv än i de omgivande
jordbruksmarkerna. Framförallt Åkarp med sina gamla villaträdgårdar är rika på fauna och
flora (Burlövs Kommun, 1998).
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Alnarpsån och Kalinaån fungerar som viktiga ekologiska korridorer i kommunen. I sydvästra
Arlöv ligger Tågarps hed som är en rest av en havsstrandäng, en sällsynt biotop i det svenska
kustlandskapet. På denna hed ligger Spillepeng där många hotade arter finns.

Skåne är det landskap i landet som innehåller flest växt- och djurarter och flertalet svenska
naturtyper finns representerade här. Det är också det landskap i landet där flest arter har dött
ut eller är utrotningshotade, bara i Burlövs Kommun finns idag femtiofem hotade arter
(Burlövs Kommun, 1998). Med detta i åtanke bör extra hänsyn tas till de ekologiska
sambanden i just denna kommun.

4.3 Kommunikationer

En stor andel av transporttrafiken i södra Sverige passerar genom Burlövs Kommun, detta
innefattar till viss del även transporter till Danmark, norra Tyskland och vidare ner i Europa.
Transportvägarna fragmenterar kommunens yta och försämrar miljön för de boende i området
(Burlövs Kommun, 1998).

Kommunen genomkorsas av motorväg E22 mellan Malmö och Lund, E6/E20 mot
Helsingborg, riksväg 11 mellan Malmö och Staffanstorp samt E6.01, norra infartsvägen till
Malmö. Av de kommunala vägarna är det framförallt Lundavägen, Dalbyvägen och
Lommavägen som är hårt trafikerade. Den väntade trafikutvecklingen i kommunen utgör idag
det största miljöhotet.

Två stomjärnvägar, Lommabanan och Södra Stambanan, och en länsjärnväg,
Staffanstorpsbanan, genomkorsar kommunen. På Södra Stambanan går det idag som mest ca
270 tåg/dygn. På Lommabanan går det idag endast ca 15 tåg/dygn och på Staffanstorpsbanan
endast enstaka godståg (Burlövs Kommun, 1998).

Öresundsförbindelsen och en eventuell utbyggnad av Västkustbanan kräver enligt Banverket
att Södra Stambanan byggs ut från två spår till fyra genom Burlövs Kommun.

Transportinfrastrukturen vad gäller väg- och järnvägsdragningar i kommunen var i stort
likadan 1994 som den är idag, vissa mindre förändringar har skett men inga som påverkar
denna studiens resultat.
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5 Luftföroreningar från vägtrafik

5.1 Allmänt

Trafikinducerade luftföroreningar består till största delen av kväveoxider, kolmonoxid,
koldioxid, kolväten och partiklar. Det är nästan enbart vägtrafiken som bidrar till de
trafikinducerade luftföroreningarna, den spårbundna trafikens andel är mindre än 1 % för
samtliga föroreningar (Sveriges Nationalatlas, 1991). Den spårbundna trafikens bidrag till
luftföroreningarna diskuteras inte i denna studien.

Bilarnas andel av de totala föroreningsutsläppen har stadigt ökat och när det gäller kväveoxid,
kolväte, samt koloxid har den blivit helt dominerande. Införandet av blyfri bensin, katalytisk
avgasrening och en kontinuerligt modernare bilpark har sedan 1987 minskat utsläppen av
trafikrelaterade luftföroreningar (Naturvårdsverket, 1987). Detta motverkas något av att det
totala antalet fordon ökar samt att den ökande andelen arbetsfordon i hög grad kör på diesel,
vilket ger mer förorenande avgaser (Sveriges Nationalatlas, 1991). I diagram 1 ser man hur
kolväte-, kolmonoxid- och kväveoxidutsläpp från vägtrafiken har varierat under åren 1980 till
1996.

0

200

400

600

800

1000

1200

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

År

T
u

se
n

ta
l t

o
n

HC

CO

NOx

Diagram 1. Totala utsläpp av kolväte, kolmonoxid och kväveoxid från
vägtrafiken i Sverige 1980-1996. Källa: Naturvårdsverket, 1998.

Hälsovådliga ämnen delas i detta sammanhang vanligtvis in i två större grupper,
allmäntoxiska och genotoxiska (Naturvårdsverket, 1993a). De allmäntoxiska är allmänt
skadliga och skadans intensitet ökar med exponeringen, vid låga halter under ett visst
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tröskelvärde uppstår normalt ingen märkbar skada. Exempel på allmäntoxiska ämnen är
kvävedioxid och kolmonoxid. Vanliga skador i samband med dessa är irritationer på
luftvägar och slemhinnor. För de genotoxiska ämnena kan man inte ange något tröskelvärde,
skaderisken är noll först då exponeringen är noll (Naturvårdsverket, 1993a). Det är dock
tydligt att enskilda individers känslighet för många effekter varierar (Forsberg et al, 1991).
Genotoxiska ämnen är mer skadliga än allmäntoxiska och vissa kan vara cancerframkallande,
exempel på genotoxiska ämnen är kolvätena bensen, eten och formaldehyd. I tabell 1
sammanställs de vanligaste luftföroreningarna och deras hälso- och miljöeffekter.

Tabell 1. Sammanställning av potentiella hälso- och miljöeffekter av luftföroreningar.

Förorening Hälsoeffekt Miljöeffekt

Koloxid (CO) kan påverka hjärt- och kärlsystemet och förvärrra
symptomen på hjärt- och kärlsjukdomar, i synnerhet
kärlkramp

inga allvarliga miljöeffekter

Kväveoxider (Nox) kan påverka andningssystemet; bidrar till bildningen av
fotokemisk smog och därigenom till ökad
infektionskänslighet, lungsjukdomar, nedsatta
lungfunktioner samt irritationer i ögon, näsa och hals

bidrar till sur nederbörd som skadar mark, skog
och akvatiska ekosystem; har en gödslingsffekt
på mark och skog

Svaveldioxid (SO2) kan orsaka irritation av luftvägarna ger stora bidrag till sur nederbörd som skadar
mark, skog och akvatiska ekosystem; kan ge
kraftigt dis, även i låga koncentrationer

Sot (fasta partiklar) små partiklar kan vara giftiga i sig själva eller bärare av
giftiga, även cancerframkallande ämnen; små partiklar
kan tränga långt in i andningssystemet, irritera
lungvävnader och orsaka långvariga besvär och sjukdom

höga stoft- ooh sotmängder förknippas med ett
allmänt intryck av nedsmutsning av miljön; små
partiklar av samma storlek som ljusets våglängd
kan orsaka avsevärt försämrad sikt

Flyktiga organiska
ämnen (VOC)

vissa, till exempel bensen, butadien, eten och propen är
cancerframkallande

bildar fotokemiska oxidanter  tillsammans med
kväveoxider

Källa: SCB, 1998

I enlighet med EU:s direktiv för luftkvalitet har Sverige infört gränsvärden för svaveldioxid,
sot och kvävedioxid (tabell 2), dessa värden är samma som de riktvärden Naturvårdsverket
införde 1990. Om det antas attt gränsvärdena kan överskridas i en kommun är denna skyldig
att utföra mätningar för att kunna kontrollera och beräkna halterna (SCB, 1998).

Halterna av en luftförorening anges ofta antingen som ett medelvärde eller som ett
percentilvärde. 98-percentil, den vanligaste percentilen i luftföroreningssammanhang, kan ses
som ett extremvärde och är den halt som endast får överskridas under 2 % av mättiden (VBB,
1997).

Med gränsvärde avses en haltnivå som inte får överskridas och med riktvärde avses en halt-
nivå som bör åtgärdas om den överskrids (Länstyrelsen, 1993). Riktvärden är vägledande
men inte bindande (SCB, 1998). Gräns- och riktvärden är satta med utgångspunkt från
direkta hot mot människors hälsa, inte med med tanke på individuella besvärssituationer.
Forskning sker idag för att fastställa vilka gränsvärden som bör gälla för att även de
känsligaste individerna skall skyddas.
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Tabell 2. Gällande gränsvärden för luftkvalitet.

Ämne Medelvärdestid Gränsvärde (µg/m3)

Kvävedioxid 1 timme, 98-percentil

1 dygn, 98-percentil

Vinterhalvårsmedelvärde

110

75

50

Sot 1 dygn, 98-percentil

Vinterhalvår medelvärde

90

40

Koloxid 8 timmar glidande riktvärde, 98-percentil 6000

Källa: SCB, 1998

Luftföroreningar förekommer i den yttre miljön i relativt låga halter, men å andra sidan kan
det handla om en livslång exponering av en hel befolkning. Den totala skadan av vissa ämnen
kan då bli oacceptabelt stor trots att risken är liten om man ser till varje individ för sig
(Grennfelt et al, 1991).

���������
 Kväveoxid

Trafiksektorns bidrag till den totala mängden kväveoxid dominerar och svarade 1990 för
cirka 87 % av kväveutsläppen i Malmöhus Län (Länstyrelsen, 1993). Naturvårdsverkets mål
att halvera kväveoxidutsläppen mellan år 1980 och år 2000 kommer sannolikt inte nås.
Utsläppen ökade med nästan 14 % mellan 1980 och 1990 till följd av trafikökningen, därefter
har utsläppen minskat marginellt tack vare kraven på katalytisk rening på alla nytillverkade
fordon som infördes 1989. För att nå de uppsatta målen till år 2000 krävs kraftfulla åtgärder
inom samtliga trafiksektorer (Länstyrelsen, 1997).

Den viktigaste hälsoeffekten av kvävedioxid är påverkan på andningsorganen, varför
astmatiska personer ofta är särskilt känsliga för förhöjda halter. Känsligheten för infektioner
kan även öka till följd av exponering av höga halter (Gustavsson, 1983). Fysiologiska och
biokemiska förändringar befaras vid årsmedelhalter av kvävedioxid som överstiger 30 µg/m3

(VBB, 1997).

Vad gäller miljöeffekter bidrar kväveoxider till eutrofieringen av mark och vatten eftersom
kväve är ett näringsämne som tas upp av växter (Vägverket, 1989). I södra Skandinavien är
nedfallet större än vad som långsiktigt kan omsättas av ekosystemen, vilket leder till ett
läckage av nitrat. I hela Sverige bedöms kvävet bidra till försurningen med mellan 5 och 30 %
med den högsta andelen i södra delarna av landet (Naturvårdsverket, 1993a).

Kvävedioxids oxidationsprodukter, framförallt salpetersyra, orsakar skador på kulturarvet,
främst byggnader och kulturminnesmärken. Riksantikvarieämbetet föreslår därför att
årsmedelvärdet av kvävedioxid högst får uppgå till 20 µg/m3 (Naturvårdsverket, 1993b).
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������� 	
 Koloxid

Koloxid bildas framförallt vid förbränning med luftunderskott, men även vid
tomgångskörning och i låga hastigheter, således är koloxid i första hand ett problem i
gatumiljö.

Koloxid försämrar blodets förmåga att transportera syre till kroppens vävnader och har alltså
en akut verkan. Höga halter kan leda till medvetslöshet och död. I ett mer kortsiktigt
perspektiv kan den försämrade syresättningen av hjärnan leda till trötthetskänslor och
försämrad reaktionsförmåga (Grennfelt et al, 1991).


�������
 Flyktiga organiska ämnen

Kolväte är en samlingsterm för en mängd olika organiska föreningar, där många är
cancerogena. De aromatiska kolvätena är de mest hälsovådliga i trafikavgaser, i synnerhet
bensen och polyaromatiska kolväten (VBB, 1997). Uppskattningsvis orsakar kolväte i
bilavgaser mellan 400-800 cancerfall i Sverige varje år (Vägverket, 1990).

Transportsektorn svarade 1993 för närmare hälften av de svenska utsläppen av kolväten, och
även här är vägtrafiken den klart dominerande källan (Naturvårdsverket, 1993). Den
trafikrelaterade delen av kolväteutsläppet i Skåne är cirka 75 % (Länstyrelsen, 1993).

Tabell 3. IMMs lågrisknivåer för flyktiga organiska kolväten (VOC). Värdena avser en
livstidsexponering.

Ämne Hälsoeffekt Lågrisknivå (µg/m3)

Xylen centrala nervsystemet kan påverkas 38

Toluen centrala nervsystemet kan påverkas 44

Bensen leukemi 1.3

Butadien cancer 0.05-0.2

Propen cancer 1.7-17

Eten cancer 1.2

Källa: SCB, 1998

Naturvårdsverket har, till följd av dagens bristande bakgrundskunskaper på området, inte
föreslagit varken rikt- eller gränsvärden för kolvätena. Institutet för miljömedicin (IMM) har
dock gett förslag på lågrisknivåer med avseende på en livstidsexponering (tabell 3). Dessa
förslag används idag normalt som riktvärden.
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������� �
 Sot

Höga halter av sot och partiklar kan ge nedsatt lungfunktion och andningsbesvär vilket i sin
tur kan leda till ökad känslighet för infektioner. Studier har även visat att cancerframkallande
ämnen transporteras med partiklar och en koppling mellan halten av inandningsbara partiklar
och ökad dödlighet har påvisats (Gustavsson, 1983). Dieselavgaser är den klart dominerande
källan för cancerframkallande partiklar.

Hög partikelkoncentration ökar även korrosionen på vissa material vilket leder till skador på
byggnader och kulturminnesmärken. Till skydd för material föreslår Riksantikvarieämbetet
ett årsmedelvärde för partiklar på högst 10 µg/m3 (Länstyrelsen, 1993).

���������
 Koldioxid och ozon

Varken koldioxid- eller ozonhalter undersöks i denna studien men eftersom de har många
miljö- och hälsoeffekter tar vi här upp dem kort. Koldioxid är en klimatpåverkande gas som
leder till en förhöjd växthuseffekt vilket på sikt kan förändra jordens klimat. Om man 1995
skulle stabilisera atmosfärens koldioxidhalt till 1995 års nivå hade en reduktion av
koldioxidutsläppen med mellan 60-80 % fordrats (IPCC, 1995). Från tidigt 80-tal till tidigt
90-tal skedde en kraftig koldioxidminskning till följd av energieffektivisering och övergång
från olja till el och naturgas. Därefter har nivån legat relativt konstant i förhållande till total
utsläppsmängd, men om man ser till den trafikrelaterade delen så har den ökat (Länsstyrelsen,
1997). I Sverige svarar transportsektorn för cirka 40 % av koldioxidutsläppen, och även här
är vägtrafik den klart dominerande källan (Naturvårdsverket, 1993a).

Marknära ozon bildas naturligt genom oxidation av luftens syre i närvaro av kolväten,
kväveoxider och solljus. Trafikens utsläpp av kväveoxider och flyktiga kolväten leder till
förhöjda halter ozon. Vid temperaturer över 20°C påskyndas reaktionen. En stor del av det
marknära ozon som drabbar Sverige kommer med vindar från den europeiska kontinenten
(SCB, 1998).

För ozon finns inga gränsvärden i Sverige, men vi har åtagit oss att följa EU:s direktiv, vilket
bland annat innebär att allmänheten skall informeras när medelvärdet för en timme överstiger
180 µg/m3 och varnas när det överstiger 360 µg/m3 (SCB, 1998).

Ozon kan påverka lungfunktionen, ge huvudvärk och ögonirritation. Astmatiker är särskilt
känsliga, men även barn och ungdomar. Marknära ozon skadar biologisk vävnad, växter är
känsligast (Länstyrelsen, 1997).

5.2 Meterorologiska faktorer  som påverkar  spr idningen av luftförorenin-
gar

Två övergripande faktorer bestämmer mängden luftföroreningar i en punkt vid ett visst
tillfälle, emissionens natur och rådande atmosfäriska förhållanden.
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Vad gäller emissionens natur så finns det ett antal viktiga egenskaper som avgör den
resulterande luftföroreningens mängd. Dessa är emissionshastigheten, ämnets fysiska och
kemiska egenskaper samt källans karaktär. Källans karaktär beskrivs normalt genom formen
på emissionsområdet, utsläppslängden och den effektiva höjden varifrån utsläppet kommer
(Oke, 1987).

Efter utsläppstillfället kontrolleras spridningen av den atmosfäriska rörelsen, det vill säga
vindar och turbulens. Temperaturens skiktning i omblandningslagret (det marknära lager där
vi normalt har intensiv turbulens med resulterande luftomblandning) definierar atmosfärens
stabilitet vilket avgör den termala turbulensens intensitet och höjden på omblandningslagret.
Tillsammans påverkar dessa två faktorer den vertikala spridningen av luftföroreningen samt
hastigheten med vilken renare luft tillkommer.

Rådande vindstyrka påverkar sträckan som föroreningen transporteras samt dess utspädning.
Markytans skrovlighet påverkar i sin tur den mekaniska turbulensens intensitet.
Vindriktningen är viktig eftersom den bestämmer den troligaste vägen dit luftföroreningen
kommer spridas (Oke, 1987).

I suspension kan en luftförorening förändras både fysiskt och kemiskt. Meteorologiska
egenskaper som till exempel avsaknad av vattenånga eller vattendroppar i luften, temperatur
och strålningsintensitet påverkar dessa förändringar. Avsaknad eller närvaro av andra
substanser påverkar också förändringen.

Även om emissionen i ett visst område är relativt konstant så kan luftkvaliteten i detta
området skilja sig åt markant vid olika tillfällen. Luftens förmåga att transportera, späda ut,
transformera och rensa ut föroreningar varierar. Vår atmosfär är normalt mycket effektiv när
det gäller att sprida ut luftföroreningar och på så sätt minska de negativa effekter som kan
uppstå, på vissa platser och vid vissa tidpunkter så uppstår dock stora problem. De viktigaste
orsakerna härvid är inversion och svaga vindstyrkor. Vid svåra inversionstillfällen i Göteborg,
som ligger i en dalgång och ofta drabbas av detta fenomen, uppmanas till exempel invånarna
ibland resa kommunalt för att minska dessa problem.

6 Buller från väg- och tågtrafik

6.1 Allmänt

Höga bullernivåer stör sömn och vila vilket leder till försämrad prestationsförmåga.
Medicinska undersökningar på området har bland annat påvisat att buller kan ge fysiologiska
stressreaktioner, ökning av hjärtfrekvens och ökat blodtryck (Hygge, 1994). Om man ser till
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direkt märkbara effekter så störs boende utmed hårt trafikerade vägar generellt sett mer av
höga bullernivåer än av luftföroreningar.

Buller definieras i sin enklaste form som allt icke önskvärt ljud. Människans uppfattning av
buller är främst en funktion av ljudnivå, frekvensband, ljudmönster, upplevda kvaliteter och
mottagarens känslighet (Hygge, 1994). Det höga antalet faktorer som spelar in gör
perceptionen svåruppmätt och svåruppskattad. Detta faktum avspeglar sig även i diverse
motsägelser i forskarnas pågående diskussion om vilken som är den bästa mätmetoden för
ljud, samt den stora spännvidden på olika organisationers förslag till lämpliga gräns- och
riktvärden.

För att efterlikna det mänskliga örats perception har olika vägningskurvor för buller tagits
fram. A-filtret (dB(A)) som vanligtvis används vid mätning i ekvivalentnivå är avsett att
användas vid relativt låga absolutnivåer eftersom detta filtret ger lågfrekventa komponenter
mindre vikt. För tillfället pågår en diskussion om A-filtrets lämplighet då lågfrekvent buller i
vissa hänseenden kan ge mer störningar än övrigt buller (Boverket, 1995a). Ekvivalentnivån,
som är ett medelvärde över ett visst tidsintervall, ger inte någon information om ljudnivåns
variation under mätperioden och lämpar sig således inte för bullermätningar i anslutning till
sömnstörningar då dessa främst uppkommer av momentana ljud (Hygge, 1994). Den andra
vanliga mätmetoden som används i bullersammanhang är maximalnivå, det vill säga den
högsta bullernivån som uppmäts. För att på bästa sätt bedöma risken för sömnstörningar bör
ekvivalentmåttet kompletteras med maximalnivåer i kombination med ett index för antalet
bullerhändelser över viss nivå (Hygge, 1994).

Vad gäller diskontinuerligt buller har maximalvinån den bästa korrelationen med
sömnstörningar. För människor har den subjektiva sömnkvaliteten blivit säkerställt sämre när
de exponerats för maximala ljudnivåer på så lite som 45 dB(A) (Hygge, 1994). Ett ökat antal
exponeringar ger såklart fler negativa effekter.

I Sverige var 1993 cirka 35% av befolkningen utsatt för trafikbuller som överstiger 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå. Den största bullerkällan var vägtrafiken (Naturvårdsverket, 1993a).

6.2 Bestämmelser  och r iktvärden

Regeringens bedömning vad gäller bullernivåer är att följande riktvärden för trafikbuller (från
väg- och tågtrafik) normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller
vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur (Naturvårdsverket, 1996):

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

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till
dessa nivåer bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
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Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dB(A)
ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

För att på sikt uppnå riktvärdena inomhus enligt ovan skall ett åtgärdsprogram mot störningar
i befintlig bebyggelse av trafikbuller genomföras för statlig infrastruktur. I en första etapp bör
åtgärdsprogrammen avse minst de fastigheter som exponeras av buller vid följande nivåer och
däröver:

• 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller
• 55 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid avseende buller från järnvägstrafik

6.3 Möj liga åtgärder  för  att minska buller  från vägtrafik

Det finns två övergripande tillvägagångsätt för att minska trafikbuller, antingen så minskar
man emissionen från ljudkällan eller så dämpar man ljudutbredningen. Vanligtvis
kombinerars dessa för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen.

Vid vägprojektering bör man först beakta den naturliga avståndsdämpningen, ofta finns dock
inte ledig markyta för att göra detta. Alternativt anlägger man bullerskärmar eller bullervallar,
antingen i form av naturliga topografiska formationer om sådana finns eller så används
överskottsmassor från anläggningsarbetet. En riktigt utförd skärmning av ett vägavsnitt ger
normalt en dämpning på mellan 5-10 dB(A). Skärmens effekt är dock beroende på dess höjd,
längd och den omkringliggande markens beskaffenhet. Om marken mellan vägen och
mottagaren är mjuk får man en markdämpning, är den däremot hård, som asfalt, betong, berg
eller vatten, fås ingen markdämpning. De tunga fordonens låga ljudfrekvenser är svåra att
skärma bort då de lättare fortplantas i mark och infrastrukturella material (Vägverket, 1989).

Skillnaden mellan ljudnivån inne och ute avgörs av fasad- och fönsterisolering, där
fönsterisolering vanligtvis är mest kostnadseffektivt. Ett modernt treglasfönster kan ge en
reduktion på upp till 30 dB(A) om tätningen mellan karm och fasad är väl utförd (Vägverket,
1989).

Vidare kan bebyggelse som är okänslig för buller (exempelvis garage, parkeringshus eller
industrier) placeras ut mot vägen för att avskärma bakomliggande bebyggelse. Bostadshus
kan utformas så att de vänder okänsliga delar som kök, badrum och förråd mot vägen. Man
kan även placera huskroppen så att bästa möjliga bullermiljö fås på eventuell uteplats eller
trädgård (Vägverket, 1989).

Åtgärder som syftar till att minska det totala resandet kan genomföras, exempelvis kan man
samlokalisera bostäder och arbetsplatser, förbättra förutsättningarna för samåkning och
kollektiv-, gång- och cykeltrafik.

Trafikplaneringsmässigt kan man koncentrera trafiken till trafiktåliga större vägar för att
avlasta mer känsliga eller övertrafikerade områden. Man kan även införa restriktioner för tung
trafik alternativt införa genomfartsförbud.
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För att påverka bullernivåerna krävs drastiska åtgärder. En halvering av trafiken ger endast en
ekvivalentnivåminskning med 3 dB(A) och ingen effekt på maximalnivån och mindre
ljudförändringar än 2 dB(A) kan inte uppfattas av människan (Vägverket, 1989). Istället bör
man inrikta sig på att minska den tunga trafiken på känsliga gator vilket bland annat ger stor
minskning på maximalnivån (Naturvårdsverket, 1993a).

7 GIS i den kommunala planer ingen

Kommunal planering handlar mycket om att att lösa markanvändningskonfliker. Konflikterna
ökar i antal i takt med att tillgången på tillgänglig mark minskar. Samhällets konkurrerande
intressen kräver mer mark. Främst handlar det om jordbruksmark, kulturhistorisk mark, mark
för bebyggelse, produktions- och  serviceindustrin samt mark till allmän infrastruktur och
rekreation.

För att kunna fatta genomtänkta beslut i planeringsskeendet krävs det behandling av en stor
mängd information. All denna information måste lagras, hanteras, göras tillgänglig och
presenteras i passande form för att kunna användas i olika skeden i planeringsarbetet. Denna
information är ofta av varierande typ och kvalité, och är attribut till areaenheter i olika
storlek. Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett integrerat system som på ett
systematiskt och rationellt sätt kan hantera alla dessa aktiviteter. Man kan identifiera tre
huvuduppgifter som ett GIS skall kunna genomföra (Scholten et al., 1990):

• Lagring, hantering och integrering av stora mängder lägesbunden data. En GIS-databas
innehåller generellt sett två typer av data; geografisk data och attribut till denna.
Geografisk information är två- eller tredimensionella koordinater i punkt-, linje- eller
areaform. Attributdatan är icke lägesbunden beskrivande data som kopplas till den
geografiska datan. Attributdata lagras vanligtvis i tabellform.

 

• Analys av data.  På den enklaste nivån kan en analys till exempel bestå av en ‘overlay’  av
ett jordartsskikt och ett markanvändningsskikt. På en mer avancerad nivå kan man göra
nätverksstudier i ett trafiknät och beräkna kortaste avstånd mellan två punkter eller
transporttider. En av de mest avancerade analyserna är modellering som används till
exempel vid spridningsanalys av luftföroreningar eller lägesoptimering av sjukhus.

 

• Den sista huvuduppgiften är att data måste kunna organiseras så att den är tillgänglig för
andra potentiella användare och att den kan presenteras, vanligtvis i kart-, diagram- eller
tabellform.

Boverket har nyligen redovisat en översikt över arbetsläget beträffande användning av GIS i
planering och beslut enligt Naturresurslagen (NRL) och Plan- och bygglagen (PBL)
(Boverket, 1995b). Rapporten bygger dels på verkets tidigare erfarenheter samt en
riktsomfattande enkätundersökning av kommuner och länsstyrelser. Boverkets uppfattning är
att GIS nu börjar utnyttjas i samhällsplaneringen, dock är andelen rutinmässiga tillämpningar
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fortfarande låg framförallt till följd av bristande samordning mellan planerare och GIS-
ansvariga på berörda verk. I rapporten understrykes vikten av att införa en enhetlig standard
för dels PBL- och NRL-underlag samt för baskartor vad gäller skala och ursprung, för att
underlätta informationsutbyte och jämförelser av kartunderlag.

Vidare visar rapporten på att kostnaden för GIS-anpassade digitala underlagskartor hittills
hämmat utveckling och användning både hos kommuner och länsstyrelser. Särskilt drabbad
är den översiktliga planeringen där både kommun- och länstäckande material krävs.

Boverket bedömer att den tekniska beredskapen hos myndigheterna är genomgående hög med
moderna programvaror, nätverkskoncept och hårdvaror, de hämmande faktorerna finns i
huvudsak på konceptuell nivå. Boverket diskuterar vilka hinder som föreligger för GIS-
utvecklingen i länsstyrelser och kommuner. I kommunernas fall är det svårt att göra en
bedömning dels eftersom endast 40 % av kommunerna svarade på enkäten som slutsatserna
bygger på och dels eftersom kommunerna skiljer sig mer vad gäller både uppbyggnad och
förutsättningar. För länsstyrelserna var de allvarligaste hinderna följande:

• förekommande GIS-strategier har inte fått ett handlingsinriktat genomslag
• bristande kommunikation mellan olika sektorer
• GIS-relaterad verksamhet är ofta lågt prioriterad i förhållande till annan verksamhet
• akuta insatser går före långsiktig uppbyggnadsverksamhet
• grundläggande förståelse och insikt för att bygga ett välfungerande informationssystem

saknas och finns ej i det mer programspecifika kursutbudet som existerar
• generellt sett saknas GIS-kompetent personal på både strategisk, systemteknisk och

operativ nivå

För att förbättra situationen som den var 1995 föreslog Boverket att en central strategi
formuleras och genomförs som omfattar både ADB- och GIS-organisationen. Vidare ansåg de
att insatser måste komma från länsledningarnas sida och att svensk facklitteratur inom GIS
måste spridas och vidareutvecklas (Boverket, 1995b).

8 Miljöhänsyn i den kommunala planer ingen

I modern fysisk planering på regional och kommunal nivå tas mer och mer hänsyn till miljön.
Först under 1980-talet blev den biologiska mångfalden och livsbetingelserna för våra hotade
växt- och djurarter ett hett ämne (Boverket, 1995a). Det är inte bara för flora och fauna som
de ekologiska sammanhangen har blivit aktualiserade utan även för oss människor. Allt större
vikt läggs idag på att göra våra städer till hälsosamma platser att bo, arbeta och spendera
fritid i för oss människor (Miller & de Roo, 1997; Kaplan et al, 1993).

Boverket strävar idag till att få svenska stadsplanerare att integrera olika samhällsfunktioner
inom samma geografiska område, dels för att minska pendelavstånd till jobb och
fritidsaktiviter och dels för att minska exploateringstrycket på markområdena i den urbana
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periferin samt även för att redan befintlig bebyggelse skall utnyttjas maximalt (Boverket,
1995a).

Ett tecken på miljöhänsynens aktualitet är att Länsstyrelsen i Skåne Län har angett som mål
för Skåne att senast år 2000 bör alla kommuner ha egna naturvårdsprogram som underlag för
kommunernas planering, säkerställandearbete samt naturvårdshänsyn i kommunal regi. Sedan
1995 har endast Burlöv, Staffanstorp och Skurups kommuner antagit naturvårdsprogram,
men återstående kommuner arbetar på att bygga upp sina program (Länsstyrelsen i Skåne
Län, 1998).

9 Ekologiska effekter av vägar och järnvägar

9.1 Allmänt

Trafikens påverkan på omgivningen indelas normalt i olika nivåer. Bland de lokala och
regionala effekterna märks biotopförluster/förändringar, barriäreffekter, korridoreffekter,
störningar och trafikdödlighet. Bland effekterna på landskapsnivå är fragmenteringen av
landskapet den allvarligaste (Forman, 1995).

Redan i ett tidigt skede av planeringen bör man undersöka vilka effekter en eventuell
nyetablering kommer få på det ekologiska systemet i etableringsmiljön. I miljöpropositionen
från 1991 står det ”Nyttjandet av mark och vatten skall ske på ett sådant sätt som möjliggör
att en rik variation av naturtyper, biotoper och arter kan bibehållas och att naturligt
förekommande arter kan bevaras i livskraftiga bestånd.”  (Vägverket, 1996).

Generellt sett har vi god tillgång till naturupplevelser i Sverige, sydvästra Skåne har dock
mindre allemansrättslig mark till förfogande för befolkningen än Sverige i övrigt, 0.4 hektar
per person mot 3.0 hektar per person i genomsnitt. Detta som en följd av högproduktiv
jordbruksmark, höga befolkningstal och människors preferenser att bosätta sig i kustnära
områden och tätorter. I Burlövs kommun uppgår andelen allemansrättslig mark endast till
mindre än 0,1 hektar per person, vilket är lägst i landet (Ottosson, 1995).

9.2 Barr iärer  och kor r idorer

Vägar och andra onaturliga linjära strukturer som genomkorsar ett naturområde utgör
barriärer för djurlivet. Barriäreffektens storlek vad gäller vägar är beroende av aktuell
trafikvolym, vägbredd, ytbeläggning, kontrasten mot kantvegetationen samt förekommande
arters beteende och populationens storlek.
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För att undvika trafikolyckor där större däggdjur är inblandade används vanligen viltstängsel.
Viltstängslet i sig ökar barriäreffekten men hjälper till att hålla nere antalet olyckor. I
barriärhänseende är det idag framförallt groddjur, igelkottar och hardjur som är värst
drabbade av trafiken (Forman, 1995).

I Burlövs Kommun är det framförallt de större motor- och landsvägarna samt järnvägarna
som agerar som barriärer, eftersom kommunen genomkorsas av ovanligt många sådana i
förhållande till sin ringa area är barriäreffekterna många och störande för djurlivet.

Längs vägkanten uppkommer ibland en korridor med vegetation vari vissa arter sprids. Denna
spridning märks tydligast i miljöer där korridoren bildar en kontrast mot ett i övrigt homogent
landskap.

Korridoren attraherar ofta flora och fauna genom sitt mer fördelaktiga mikroklimat, bevuxen
mark ger varmare nätter och svalare dagar än öppen mark. Detta kan leda till problem i de fall
då bytesdjur i korridorer drar till sig större trafikfarliga rovdjur.

9.3 Fragmenter ing

Vid fragmentering av landskapet minskas livsrummet för djuren och deras rörelsefrihet
begränsas. Detta gör att djuren blir stressade, vilket i sin tur påverkar den biologiska
mångfalden negativt (Skage, 1998).

Den uppkommna fragmenteringseffektens storlek beror på hur stora fragmenten är och hur
effektivt barriärerna fungerar. Det är oftast de känsligaste djurarterna som påverkas eftersom
de har höga krav på rätt biotoptyp, men även djurarter som kräver stora arealer blir påverkade
(Vägverket, 1996).

En studie av vägars inverkan på omgivande natur, inriktat på djur och fåglar som dödas i
trafiken, visar att de största riskzonerna finns nära tätorter, i dalgångar med rinnande vatten
och i övergången mellan olika markanvändning (Göransson et al., 1978).

Trots svårigheter med att undersöka artrikedomens förändring över tiden, till följd av att
artbeståndens naturliga variation, påvisas i en rapport av Olav Skage ett hastigt utdöende av
ett flertal arter under det senaste seklet. Detta kan härledas till arternas drastiskt försämrade
livsbetingelser, främst följande fragmenteringen av landskapet, den ökade trafikintensiteten
och föroreningsproblemen (Skage, 1998).

Människor i infrastrukturtäta områden störs av minskad tillgängligheten till
rekreationsområden som parker och lekplatser. Den minskade tillgängligheten beror på
avstånd, möjligheten att förflytta sig och aktuella barriärer. I snitt har tio minuter visat sig
vara en acceptabel tidsgräns för oss människor innan en förflyttning känns för tidskrävande.
Vi når således olika avstånd beroende på om vi går, cyklar eller är bilburna. Åldern spelar
också in, en rörelsehindrad eller äldre person når en kortare sträcka innan hennes tidsgräns är
nådd (Grahn, 1991).
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9.4 Möj liga åtgärder  för  att minska trafikens påverkan på miljön sett ur
ett ekologiskt perspektiv

För att minska infrastrukturens negativa effekter kan till exempel broar byggas över vägar i
sänkor så att djur och växter kan förflytta sig mellan sänkans båda sidor. Landanslutningen
för en bro över ett vattendrag kan läggas lite längre in på land än nödvändigt så att djur fritt
kan röra sig utmed den underliggande strandkanten.

Vid vägbyggen kan tunnlar anläggas under vägen så att mindre djur och växter kan röra sig
under istället för över vägen. Eftersom olika arter har skilda migrationsmönster måste det
undersökas vilka djur som rör sig i den aktuella delen av landskapet och därefter kan man
konstruera tunnlar och broar utifrån de specifika arternas migrationsmönster (Forman, 1995).
Vissa växtarters behov av ljus kräver att man bygger så kallade faunapassager över vägarna.

Burlövs Kommunen har utöver den obligatoriska naturvårdsplanen även en kommunal plan
för hur grönområden i den egna kommunen skall utvecklas och kopplas ihop med
grönområden i andra närliggande kommuner. För att minska barriäreffekten av den planerade
Yttre Ringvägen skall en 30 meter bred ekodukt byggas mellan Burlövs Egnahem och
Burlövs kyrkoby.

10 Mater ial

För allt datorarbete i denna studien har vi använt oss av en Pentium 90 MHz med 80 Mb
internminne och operativsystemet Windows 95. För GIS-analyserna användes framförallt
MapInfo Professional Version 4.5.2, men även ArcView GIS Version 3.0a. För bild- och
grafik behandling använde vi CorelDraw Version 7.0.

För beräkningen av buffertzoner för tågbuller användes Trivectors bullerberäkningsprogram
Buller Tåg 3.3 och för vägtrafikbuller Buller Väg 8.5. För beräkningarna av buffertzoner för
luftföroreningar användes en regressionsmodell framtagen av Göran Loman och Peter
Rothstein på VBB Viak i Malmö.

Som kartbas för datasetet användes Metrias digitaliserade ekonomisk karta (GSD) från den
3:e mars 1996 över Burlövs Kommun i MapInfo-format. Detta materialet konverterades även
till ArcView-format.

Från Malmöhus Läns Landsting erhölls koordinatsatt demografisk data i ASCII-format från
1993-12-31. I detta material har man med folkbokföringen som grund knutit personer som är
mantalskrivna på en viss fastighet till denna fastighets geografiska koordinater i dess
centrumpunkt.
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11 Metod

11.1 Allmänt

Som främsta arbetsmetod används ett Geografiskt Informationssystem. En relationsdatabas
innehållande tre dataskikt; demografisk information, väginformation samt
järnvägsinformation, byggdes upp.

Med hjälp av förenklade buller- och luftföroreningsmodeller skapas skikt där, med avseende
på aktuell parameter, skyddsavstånd buffrades ut från väg-/järnvägsmitt. Dessa skikt lades
över det demografiska skiktet (en så kallad overlay-funktion) för att beräkna antalet personer
som påverkades av för höga halter luftföroreningar, alternativt för höga bullernivåer, samt var
dessa var lokaliserade i kommunen.

Under arbetets gång användes både MapInfo och ArcView för att utnyttja de olika fördelar
som dessa båda system har. Det topologiska programmet ArcView beskriver och utnyttjar
relationer mellan närliggande objekt för att effektivisera den rumsliga hanteringen av data. I
MapInfo däremot beskrivs varje objekt geometriskt oberoende av relationer till övriga objekt.
I MapInfo är det enklare att byta mellan olika projektioner. Vid överföring av data mellan
programmen förändras alternativt försvinner i vissa fall data, vilket man bör vara medveten
om och uppmärksam på då detta kan leda till felaktiga analyser. För övrigt skiljer sig
programmen åt vad gäller behandling och export av grafiska detaljer.

11.2 Kar tprojektion

Som gemensam projektion för hela databasen har använts RT90 2.5 gon Väst, denna
projektion bör användas vid landsomfattande arbeten som till exempel produktionen av det
ekonomiska kartbladet (Lantmäteriet, 1996). Då det gula kartbladet utgjorde vår kartbas
används denna projektion genomgående i vår studie.

����� �����
 Rikets referenssystem 1992 (RR92)

Traditionella geodetiska system är separerade i plan och höjd. Ett tredimensionellt
referenssystem konstrueras av ett horisontellt koordinatsystem (latitud och longitud), ett
höjdsystem och ett geoidhöjdsystem (för att ange geoidens beräknade form och läge i
förhållande till en referensellipsoid).

I Sverige är Rikets referenssystem 1992 (RR92) en sådan kombination och består av det
horisontella koordinatsystemet RT90, höjdsystemet RH70 och geoidhöjdsystemet RN90. I
denna studien använder vi endast koordinatsystemet RT90 som följaktligen presenteras
nedan.
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 Koordinatsystemet RT90

Med kartprojektion menas avbildning av referensellipsoiden, eller delar av denna, på en plan
yta. När man avbildar en välvd yta på ett plan får man felaktigheter, det är ofrånkomligt. För
att minimera felen väljer man en projektion som minimerar dessa med avseende på vilket
område man vill avbilda och vilken kartegenskap man vill skall vara korrekt. På svenska
kartor används vanligtvis Gauss konforma projektion (kallas även Transversal
Mercatorprojektion). Den är vinkelriktig (konform) med en rätlinjig och längdriktig meridian,
således lämplig för avlånga, nord-sydligt orienterade områden.

För att ytterligare minska projektionskorrektionerna som ökar lateralt ut från meridianen har
man delat in Sverige i sex mindre projektionssystem med separata meridianer. Av dessa sex
används RT90 2.5 gon V (benämns efter meridianens läge) vid landsomfattande arbeten som
den topografiska och den ekonomiska kartan (Lantmäteriet, 1996).

Koordinater räknas i Gauss’  konforma projektion med x-koordinater positiva norrut från
ekvatorn och y-koordinater positiva österut med början från meridianen som går genom
Greenwich, Storbritannien. Detta för med sig det faktum att x- och y-koordinaterna varken får
likadana eller negativa värden. I normala fall anges koordinaterna med sju siffror vilket ger en
noggrannhet på meternivå.

11.3 Vägtrafikskiktet

I vägskiktet finns de i rapporten analyserade vägavsnitten med tillhörande data lagrade. Figur
1 visar var i kommunen de analyserade vägavsnitten är lokaliserade. Siffran i anslutning till
vägavsnitten hänvisar till bilaga I där utförligare information finns.

De uppmätta trafikvolymvärdena har erhållits från diverse olika källor och är uppmätta vid
olika tidpunkter. Samtliga värden har räknats om till 1994 års värden baserat på en årlig
trafikökning på 1 %, ett standardvärde för regionen och tidsperioden.
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Figur 1. Det analyserade vägtrafiknätet i Burlövs Kommun.
Siffrorna hänvisar till utförligare väginformation i Bilaga I.

Av det statliga vägnätet tas alla vägar som genomkorsar kommunen med. De statliga
trafikmätningarna utgörs av maskinella trafikmätningar som utförts mellan åren 1992 och
1994. Vägverket delar in vägnätet i avsnitt som bedöms vara homogena med avseende på
totaltrafiken, inom dessa avsnitt slumpas sedan en punkt där samtliga trafikvolymsmätningar
utförs (Vägverket, 1995a, b).

Av det kommunala vägtrafiknätet tas endast större vägar där trafikflödesmätningar har utförts
med. Mätningarna har genomgående utförts av Burlövs Kommun.

Trafikflödesvolymerna beskrivs för samtliga mätningar som ÅDT, årsmedeldygn, det vill säga
medeltrafikflödet under ett år beräknat per dygn på aktuellt vägavsnitt. Aktuella
hastighetsbegränsningar för de olika vägavsnitten har erhållits från Burlövs Kommun och
lagts in i databasen.

������ !���
 Felkällor för vägtrafikskiktet

Ett mätavsnitts trafikvolymvärde har i vissa fall generaliserats till att gälla för ett längre
vägavsnitt, denna generalisering har skett efter noggranna avvägningar. Mindre tillfartsvägar
samt rondeller har även generaliserats något, alternativt tagits bort, i de fall då detta inte
bedöms påverka resultatet märkbart.

För de statliga vägavsnitten finns ett mått på osäkerheten uttryckt som ± en viss procent av
ÅDT-värdet. Det sanna ÅDT-värdet är med 95 % säkerhet inom det intervall som därmed



24

anges. (Vägverket, 1995a; Vägverket 1995b). Variationer som uppkommer av att ÅDT-värdet
varierar inom sitt angivna intervall samt hur detta kan påverka bufferzonens utbredning
diskuteras i diskussionsdelen.

11.4 Järnvägsskiktet

Två stomjärnvägar, Södra Stambanan och Lommabanan tas med i studien (figur 2). På
länsjärnvägen Staffanstorpsbanan gick det 1994 endast enstaka godståg så denna utesluts.

Figur 2. Det analyserade järnvägstrafiknätet i Burlövs Kommun.

Från Banverket har information om 1994 års tågtrafikvolymer erhållits (tabell 4).
Tågtrafikvolymsvärdena fås som medelvärdet av totala antalet tåg under ett år beräknat per
dygn. Värdet avser summan av båda riktningarna.

Tabell 4. Tågtrafik 1994.

Tågtyp Södra Stambanan (Malmö-Lund)

Antal/dygn                 Längd/dygn*

Lommabanan

Antal/dygn               Längd/dygn*

Tåglängd* (m)

Fjärrtåg (X2) 28 4200 0 0 150

IR-tåg (IC/RC) 53 7950 0 0 150
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Regionaltåg (X10)) 131 7860 0 0 60

Godståg (Normal) 73 47450 16 10400 650

Summa: 285 67460 16 10400 -

Källa: Muntl. Banverket, 1998
* används som indata till Trivectors bullerberäkningsprogram Buller Tåg

"�"�# $�#�"
 Felkällor

Tågtrafikdatan för 1994 som erhölls från Banverket bedöms vara korrekt då den
överensstämmer bra med data för åren 1993 och 1995.

11.5 Demografiska skiktet

För att beräkna antalet invånare i kommunen bosatta i områden med höga bullernivåer och
luftföroreningshalter behövs detaljerad information om var invånarna bor. Från Landstinget i
Skåne Län erhölls koordinatsatt demografisk data i ASCII-format från 1993-12-31 (figur 3). I
detta material har personer som är mantalskrivna på en viss fastighet knutits, med hjälp av
folkbokföringen, till de geografiska koordinaterna för fastighetens centrumpunkt.

I datamaterialet finns 14 362 personer registrerade i 2 423 punkter (fastigheter). Minimum
antal personer registrerade i en punkt är 1 och maximum 302. I medeltal finns det 5.9
personer registrerade på varje fastighet. Diagram 2 som är ett kombinerat diagram/histogram
över förhållandet mellan antal personer och antal bostäder i den demografiska datan visar
bland annat att 2 000 personer är registrerade i fastigheter som inhyser mellan 150-200
personer.
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Figur 3. Demografisk data över Burlövs Kommun.
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Diagram 2. Kombinerat diagram/ histogram över förhållandet
mellan antal personer och antal bostäder i den demografiska datan.
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7�7�8�9!8�7
 Felkällor

Personer som arbetar utomlands, studerar på annan ort eller är hemlösa registreras felaktigt i
materialet (Malmöhus Läns Landsting, 1993). Hemlösa är i materialet bokförda på
kommunens församlingshem men kan befinna sig någon annanstans (se diskussion).

11.6 Förenklad spr idningsmodell för  luftföroreningar

För att kunna modellera luftföroreningar, gaser och partiklar använder man matematiska
spridningsmodeller, dessa brukar kallas förenklade spridningsmodeller eftersom de omöjligt
kan beräkna spridningen exakt utan endast approximerar den.

Programkoden i den förenklade spridningsmodellen för luftföroreningar från VBB Viak är
skriven i Visual Basic och utgår ifrån Gauss spridningsmodell. Detta innebär att den
förutsätter att halterna av föroreningen är normalfördelade enligt den så kallade Gausskurvan.
Denna spridningsmodell bör användas på avstånd upp till två kilometer från utsläppskällan,
dock används den ofta upp på avstånd upp till tio kilometer från källan, vilket kan leda till
sämre resultat (Frennemo, 1986). Delar av programkoden har skrivits om för att bättre passa
studiens syften.

Regressionsmodellen beräknar buffertzoner för vägavsnitt inom vilka angiven halt av en viss
luftförorening överskrids. Den angivna halten är summan av bakgrundshalten och det lokala
tillskottet från trafiken.

Luftföroreningens spridning innebär att dess koncentration minskar successivt ut från källan
och det är detta faktum som utnyttjas i modellen. Man utför beräkningar på en punkt rakt ut
från vägmitt, från 5 meter och uppåt i 5-meters steg. I varje punkt räknar man ut om beräknad
halt av det aktuella ämnet överstiger det gränsvärde som man anger. Den beräknade halten är
summan av tillskott och bakgrundshalt (se nästa stycke). Om beräknad halt är lägre än
gränsvärdet så gör man om beräkningen med ett fem meter större avstånd. Denna iterering
fortsätter man med tills beräknad halt är högre än gränsvärdet då man sätter buffervärdet till
det aktuella avståndet. Om avståndet blir mindre än 1 meter sätts buffertzonen till 1 meter
(för att undvika nollor i databasen) och om avståndet blir mindre än 10 meter sätts
buffertzonen till 5 meter.

Bakgrundshalten i tätorter baseras på närmaste stads befolkningstal och dess yta, i vårt fall
blev det samma bakgrundshalt för Arlöv och Åkarp (tabell 5). Befolkningsdata från 1994 har
inhämtats från Burlövs Kommun och stadsytorna är framräknade i MapInfo. För kvävedioxid
på landsbygden har antagits de bakgrundshalter som föreslås i VBB:s landsvägsmodell. För
kolmonoxid på landsbygd samt kolväten och sot har antagits värden baserade på IVL:s
mätningar av dygnsmedelhalter (VBB Viak, 1997).

Tabell 5. Beräknade bakgrundshalter.

Ämne Anmärkning Landsbygd (µg/m3) Arlöv och Åkarp (µg/m3)
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Kvävedioxid 98-percentil, timme 30 55

Kolmonoxid 98-percentil, 8-timmars mv 0.4 0.4

Partiklar, sot 98-percentil, dygn 25 40

Kolväte Högsta dygnsmedelvärde 20 30

Källa: VBB, 1997

Modellen tar genom schablonvärden hänsyn till katalysatorrening, annan rening av
personbilar och tunga fordon samt körsätt. Beräkningarna för tätortsmodellen är baserade på
Naturvårdsverkets modell för beräkning av avgashalter i gatumiljö, AIG. För trafiken på
landsvägar är spridningsberäkningarna gjorda med VBB:s landsvägsmodell (VBB Viak,
1997). Modellen är framräknad på 1995 års utsläppsdata.

Grundformeln i Gaussmodellen tillämpad på vägtrafik som VBB:s landsvägsmodell är
baserad på är som följer (Frennemo, 1986):

k(x) = √(2/π) *  q/( : z *  u)

där k koncentrationen beroende på avstånd x (m) från vägmitt
q utsläppets storlek (mg/s eller ; g/s beroende på om man

vill mäta koncentrationen i mg/m3 eller < g/m3)
u vindhastigheten (m/s)=

z spridningsparameter som visar spridningen vertikalt beroende på
aktuell atmosfärisk skiktning

Naturvårdsverkets gällande gränsvärden har använts för alla ämnen utom för kolväte. För
kolväte har riktvärdet som används i studien definierats utifrån IMM:s lågrisknivå för bensen
då bensen är det aromatiska kolväte med allvarligast hälsoeffekt. Mindre än en halv procent
av kolvätena i avgaser utgörs av aromater, av dessa utgör bensen omkring en tredjedel. Vid
konstruktionen av ett riktvärde för kolväte har i VBB:s modell antagits att 1 % av den totala
kolvätehalten i avgaserna ugörs av aromater och för dessa har sedan tillämpats lågrisknivån
för bensen. Halten 1.3 µg/m3 av bensen motsvarar då en kolvätehalt på 130 µg/m3. IMM:s
lågrisknivå avser en livstidsexponering, men i vid tillämpning av låghaltnivåerna har VBB
antagit värdet gälla för en korttidsexponering om ett dygn (VBB, 1997).

Forskning pågår kontinuerligt för att fastställa på vilken nivå gränsvärdena skall ligga och allt
tyder på att gällande gränsvärden kommer sänkas i framtiden. Därför har vi valt att studera en
lågrisknivå på hälften av gällande gränsvärde och för kvävexioxid 65 µg/m3. Valet av
lågrisknivåer baseras på VBB:s val av lågrisknivåer i en studie från 1997. Nivåerna är inte
vidare förankrade i någon annan studie (VBB, 1997).



29

>�>�?�@!?�>
 Felkällor

I VBB:s modell är många av de medräknade trafikförutsättningarna schabloniserade (antal
kallstarter, variationer i körsätt, acceleration och retardation) vilket ger osäkerheter i
beräkningarna. Även uppskattningarna av trafikflöde, fordonssammansättning och andel
fordon med katalysatorer bidrar till dessa osäkerheter. VBB:s modell antar att andelen
personbilar med katalytisk rening uppgår till 50 %.

Eftersom modellen endast beräknar utsläpp per vägavsnitt tas inte hänsyn till synergieffekter
på utsläppen som kan uppkomma i korsningar och rondeller. Den varierande utsläppsmängd
som accelerations- och retardationssträckor ger upphov till bortses även ifrån, i modellen
antas att alla fordon kör i den högsta tillåtna hastigheten på aktuellt vägavsnitt.

VBB:s modell antar att vi inte har någon vindpåverkan och att stabila atmosfäriska
förhållanden råder, vilket förenklar beräkningarna avsevärt. Skall man göra en mer detaljerad
studie måste man inberäkna klimatologiska faktorer. Exempelvis vindhastighet och
lufttemperatur påverkar normalt spridningen av utsläppen samt ger variationer i det totala
utsläppstillskottet från fordonen (se kapitel 5.2). Modellens uteslutande av klimatologiska
faktorer bidrar i hög grad till att våra resultat bör tolkas översiktligt.

11.7 Tr ivectors bullerberäkningprogram

Trivectors bullerberäkningsprogram Buller Väg och Tåg beräknar både ekvivalent- och
maximalnivå. Sannolikheten för ett korrekt värde beror på avstånd från källan och hur mycket
rådande klimatologiska förhållanden avviker från modellens standardförhållande. För att
beräkningsmodellen skall bli hanterlig måste förenklingar göras. Trivectors program tar inte
hänsyn till vindens inverkan på ljudutbredningen, ej heller ljudpåverkande
väderleksförhållanden som snötäckt mark, våta vägbanor och dylikt (Naturvårdsverket,
1996).

Beräkningsmodellen för vägtrafik gäller för avstånd upp till 300 m mätt vinkelrätt ut från
vägen vid neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s), eller då aktuella
temperaturgradienter skapar likvärdiga förhållanden. Beräkningsmodellen för tågtrafik gäller
för avstånd upp till 1 000 m. För alla bullerberäkningar gäller att osäkerheten ökar med
avtagande avstånd från källan.

Inom givna ramar kan användaren välja om hon vill ha resultatet som ett frifältsvärde,
inomhusvärde eller utomhusvärde. Användaren kan ange mer detaljerad data om viss
mätplats; till exempel hur omgivningen ser ut (exempelvis om det är gatumiljö eller
landsbygd); var eventuella reflektionsytor är belägna; om bullervallar eller bullerskärmar
finns; om markytan mellan källa och mottagare är mjuk eller hård; vägens bredd, med mera.
Eftersom detta är en översiktlig studie har vi skalat bort alla komplicerande detaljer och
antagit ett allmänt förhållande i hela kommunen. Detta förhållande är i huvudsak baserat på
följande antaganden:
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• Markytan är mjuk
• Inga definierade reflektionsytor finns
• Ingen vindpåverkan finns och stabila atmosfäriska förhållanden råder
• Endast frifältsvärden framräknas (påverkan från huskroppar, vegetation mm saknas)
• Bullervallar och bullerskärmar saknas
• Inga topografiska hinder föreligger

Buller Väg använder sig av vägbredd för att beräkna buffertzonens storlek runt vägen. Enligt
muntlig information från Vägverket finns det inte någon standard för vägbredd, detta är en
bedömningsfråga för trafikplaneraren. Förenklade värden på vägbredd har därför antagits
enligt tabell 6.

Vid modelleringen av bullernivåer har vi använt oss av Naturvårdsverkets riktvärden för
trafikbuller som är satta utifrån vad som anses vara en acceptabel boendenivå. Riktvärdena
bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Det är dock tillåtet att ha högre bullernivåer
i befintliga bostadsområden, men eftersom detta är en inventering av boendesituationen har vi
valt att undersöka dessa bullernivåer som om de vore gränsvärden.

Tabell 6. Antagen väggbredd.

Hastighet på vägavsnitt (km/h) Bredd (m)

30 / 50 6

70 8

90 10

110 12 (en riktning)

Med normal schabloniserad bullerdämpning, 25 dB(A) på inomhusvärden jämfört med
utomhusvärden, sammanfaller bullernivåerna för vägtrafik för ekvivalent nivå 30 dB(A)
inomhus och 55 dB(A) utomhus, likaså för maximalnivå 45 dB(A) inomhus och 70 dB(A)
utomhus, varför vi visar dessa nivåer i samma resultatbilder. Buller för tågtrafik anses lättare
att dämpa (schablondämpningen är här 30 dB(A)) så här har vi valt att visa ekvivalent nivå
utomhus 60 dB(A) och 30 dB(A) inomhus i samma resultatbild och maximalnivå 70 dB(A)
utomhus för sig.

A�A�B�C!B�A
 Felkällor

De framräknade frifältsvärdena som ges av Trivectors bullerprogram ligger mitt i
spridningsfältet för de uppmätta årsmedelvärden som har använts som underlag vid
framräknandet av modellen. Beräkningsmodellen tar således ingen direkt hänsyn till
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klimatologiska faktorer, men eftersom frifältsvärdena den grundar sig på är årsmedelvärden
så tas indirekt viss hänsyn.

Vid medvindsförhållanden på 2-5 m/s från vägen till mottagaren får man de högsta
bullermätningsvärdena men däremot vid motvind blir dämpningen avsevärd. Vissa
temperaturgradienter kan påverka ljudutbredningen, vid högre vindstyrkor dock i begränsad
omfattning. De klimatologiska faktorernas inverkan ökar med ökat avstånd från vägen.

Bullerdämpningen från topografiska hinder, bullervallar, bullerskärmar, huskroppar och
vegetation tas inte hänsyn till vilket leder till avsevärda felaktigheter i bullerberäkningarna (se
diskussion). Vi tar vid bullermodelleringen ingen hänsyn till synergieffekter som kan
uppkomma vid korsningar eller i andra liknande situationer.

12 Resultat

Eftersom detta är en översiktlig inventering med hög generaliseringsgrad skall resultaten
också läsas och tolkas översiktligt. Detta innebär att det inte går att plocka ut en fastighet och
säga med säkerhet att denna drabbas av den beräknade bullernivån eller luftföroreningshalten.
Resultatet visar snarare i vilka områden det hade varit intressant att utföra mer exakta
mätningar av buller och luftföroreningar, alternativt genomföra mer detaljerade
beräkningarsstudier.

Tabell 7. Antal personer inom buffertzon för luftföroreningar.

Miljöeffekt Beskrivning Antal
personer

Antal
fastigheter

Hänvisning

Luftförorening > 110 µg/m3 NO2 7 2 -

Luftförorening > 6 mg/m3 CO 7 2 -

Luftförorening > 130 µg/m3 HC 7 2 -

Luftförorening > 90 µg/m3 Partiklar 7 2 -

Luftförorening > 65 µg/m3 NO2 (lågrisknivå) 83 17 Figur 4

Luftförorening > 3 mg/m3 CO (lågrisknivå) 7 2 Figur 5

Luftförorening > 65 µg/m3 HC (lågrisknivå) 21 5 Figur 6

Luftförorening > 45 µg/m3 Partiklar (lågrisknivå) 15 3 Figur 7

Vad gäller luftföroreningar i kommunen så visar vårt resultat att endast ett fåtal av
kommunens invånare bor inom beräknade buffertzoner. Det är bara för lågrisknivån för
kvävedioxid som vi ser större antal invånare drabbade (tabell 7). Buffertzonerna för
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luftföroreningar med nu gällande gränsvärden tas inte upp mer än i tabell 7 eftersom dessa
buffertzoner aldrig överstiger 5 meter. Det är samma två fastigheter som drabbas av för höga
halter i dessa delresultat. Av integritetsskäl pekar vi inte ut dessa fastigheters lägen närmare.

Antal boende inom buffertzonen för över 65 µg/m3 NO2 (lågrisknivå) är 83 personer
fördelade på 17 bostäder (figur 4). De bredaste buffertzonerna för kvävedioxid ligger utmed
motorväg E22 och är ett resultat av de höga trafikvolymerna på detta vägavsnitt. Områden
som hade varit intressant att utföra mer detaljerade studier på är Sockerbitstorget, centrala
Åkarp samt E22 norr om Burlövs Egnahem och söder om Åkarp.

Figur 4. Buffertzoner för NO2-halter över
65 µg/m3 (lågrisknivå), skala 1:75 000.

7 personer i 2 bostäder bor inom buffertzonen för över 3 mg/m3 CO (lågrisknivå) (figur 5).
Buffertzonerna för kolmonoxid är avsevärt mindre än för kvävedioxid, vilket tydligt syns i en
visuell jämförelse mellan figur 4 och 5. Enligt vårt resultat är kolmonoxid inget större
problem för de boende i kommunen.
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Figur 5. Buffertzoner för CO-halter över
3 mg/m3 (lågrisknivå), skala 1:75 000.

Figur 6. Buffertzoner för HC-halter över
65 µg/m3 (lågrisknivå), skala 1:75 000.

21 personer fördelade på 5 bostäder bor inom buffertzonen för över 65 µg/m3 HC
(lågrisknivå) (figur 6), även här är motorväg E22 det vägavsnitt med bredast buffertzoner.
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Figur 7. Buffertzoner för partikelhalter över
45 µg/m3 (lågrisknivå), skala 1:75 000.

Figur 8. Detaljstudie över luftföroreningshalter från
vägtrafik i centrala Åkarp, skala 1:30 000.
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Antal boende inom buffertzonen för över 45 µg /m3 partiklar (lågrisknivå) är 15 fördelade på
3 bostäder (figur 7). De små buffertzonerna (max 10 meter) indikerar att sot/partiklar inte är
något större miljöproblem i kommunen.

I detaljstudien över luftföroreningshalter från vägtrafik i centrala Åkarp ser man hur de olika
buffertzonerna ligger i förhållande till varandra (figur 8). Buffertzonernas inbördes läge kan
variera utmed de olika vägavsnitten, främst beroende på trafikintensitet och avsnittets
hastighet. Till exempel syns buffertzonen för kolmonoxid endast på den östra delen av
Lundavägen i figur 8.

I detaljstudien kan man visualisera problemet med den demografiska datans punktform
genom att fokusera på en drabbad fastighet och tänka sig hur antalet drabbade personer hade
ökat i många fall om fastigheten hade varit en ”demografisk yta”  (se diskussion).

Enligt våra resultat påverkas många av invånarna i Burlövs Kommun av för höga
bullernivåer. Buller från tågtrafik påverkar fler kommuninvånare än buller från vägtrafik
(tabell 8). Våra resultat för buller från tågtrafik visar överlag på orimligt många drabbade
personer i kommunen. Detta till följd av att vi har räknat med frifältsvärden och således
utelämnat många bullerdämpande parametrar för att möjliggöra en relativt snabb och enkel
bullerinventering. Med utgångspunkt från resultatbilderna kan vi se ungefär var i kommunen
problemområden ligger. Det är intressant att se att problemområden för vägbuller
sammanfaller väl med placeringen av redan befintliga bullervallar/skärmar utmed vägarna i
kommunen (figur 14).

Tabell 8. Antal personer inom buffertzon för trafikbuller.

Miljöeffekt Beskrivning Antal
personer

Antal
fastigheter

Hänvisning

Buller från vägtrafik > 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus och > 30 dB(A) inomhus 931 157 Figur 9

Buller från vägtrafik > 70 dB(A) maximalnivå utomhus och > 45 dB(A) inomhus 753 131 Figur 10

Buller från järnväg > 60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus och > 30 dB(A) inomhus 4 570 954 Figur 12

Buller från järnväg > 70 dB(A) maximalnivå utomhus 7 759 1 489 Figur 13

931 boende i 137 fastigheter drabbas av vägbuller över 55 dB(A) ekvivalent nivå (figur 9).
Dessa personer bor framförallt utmed E22 och i närheten av Lundavägen i de centrala delarna
av Arlöv och Åkarp. I dessa områden skapas buffertzoner på upp till 162 meter från vägmitt
(bilaga II).
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Figur 9. Buller från vägtrafik, buffertzoner med bullernivåer över 55 dB(A)
ekvivalentnivå utomhus och 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus, skala 1:75 000.

Figur 10. Buller från vägtrafik, buffertzoner med bullernivåer över 70 dB(A)
maximalnivå utomhus och 45 dB(A) maximalnivå inomhus, skala 1:75 000.
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Antalet drabbade av maximala bullernivåer över 70 dB(A) är färre än för ekvivalentnivåerna,
753 invånare i 131 fastigheter. De flesta drabbade bor utmed Lundavägen, Lommavägen och
Alnarpsvägen då fastigheterna här oftast ligger närmare vägen (figur 10). På motorvägarna
spelar de höga trafikflödena mindre roll då maximalnivån inte påverkas i så hög utsträckning
av trafikvolym utan snarare av vägavnittets hastighet.

Figur 11. Buller från vägtrafik, detaljstudie över
Sockerbitstorget i Arlöv, skala 1:30 000.

I detaljstudien över Sockerbitstorget ser man tydligt minst 13 fastigheter som drabbas av för
höga bullernivåer från vägtrafiken (figur 11). I figuren ser vi även att buffertzonerna för de
ekvivalenta nivåerna är något större än för de maximala nivåerna på Lundavägen och
Lommavägen.

Antalet boende som drabbas för buller på 60 dB(A) ekvivalentnivå av järnvägen är enligt våra
resultat 4 570 personer på 954 fastigheter (figur 12). Att vi får buffertzoner på upp till 400
meter från vägmitt (tabell 9) är beroende på att vi inte tar hänsyn till några bullerdämpande
parametrar. Detta leder uppenbarligen till grova fel, främst här vid beräkningarna av
buffertzoner för tågbuller. Tågbullerberäkningarnas giltighet i vårt fall minskar drastiskt efter
första husraden. I Arlöv är större delarna av området närmast järnvägen bebyggt med
industrilokaler som här fungerar som bullerskydd. I Åkarp finns fler bostäder som drabbas
direkt av buller på grund av närheten till järnvägen. Information om placeringen av befintliga
bullervallar/skärmar för järnvägen saknas.
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Tabell 9. Buffertzoner för järnvägstrafik.

Tågavsnitt > 60 dB(A) och > 30 dB(A) ekvivalentnivå > 70 dB(A) maximalnivå

Södra Stambanan 400 550

Lommabanan 75 550

Figur 12. Buller från tågtrafik, buffertzoner med bullernivåer över
60 dB(A) ekvivalentnivå utomhus och 30 dB(A) inomhus, skala 1:75 000.

7 759 av kommunens invånare i 1 489 fastigheter är enligt vårt resultat påverkade av
maximalnivåer över 70 dB(A) utomhus (figur 13). Detta är över hälften av kommunens
invånare. För att komma under gällande gränsvärden i frifältsvärde behöver man enligt
programmet Buller Tåg avlägsna sig minst 550 meter ifrån Södra Stambanan (tabell 9).
Uppenbarligen är det inte lämpligt att köra Trivectors bullerberäkningsprogram utan hänsyn
till bullerdämpande parametrar.
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Figur 13. Buller från tågtrafik, buffertzoner med bullernivåer
över 70 dB(A) maximalnivå utomhus, skala 1:75 000.

13 Diskussion

Det finns både för- och nackdelar med att göra en översiktlig inventering av det slag som vi
här har gjort. Fördelarna är att man kan överblicka ett stort område på relativt begränsad tid
och med relativt okomplicerade metoder. Nackdelarna är att felkällorna blir många och ofta
svåra att kvantifiera.

Det demografiska materialets kvalitet har i vårt fall försämrat resultatet, trots att vi har använt
bästa möjliga tillgängliga material. Från början tänkte vi använda oss av befolkningsdata på
nyckelkodsnivå (NYKO), men efter att ha digitaliserat ett större område i Arlöv insåg vi att
noggrannheten i NYKO skulle bli otillräcklig för de krav vi hade på vår analys. Ett NYKO-
område ges som ett område med ett tillhörande identifikationsnummer samt befolkningsantal.
I många fall är området stort som flera kvarter med ett befolkningsantal på flera tusen
personer. Den dåliga upplösningen på materialet ledde slutligen till att vi fick tag på
punktdata från Malmöhus Läns Landsting. I detta demografiska material, som studien är
baserad på, finns betydligt bättre upplösning. Våra resultat visar dock att upplösningen
fortfarande är otillräcklig för vissa av de analyser som materialet här har använts till.

Det är lätt att inse att representationen av flera personer i en punkt i många fall ger felaktiga
resultat. Till exempel när en buffertzon sträcker sig in över delar av en byggnad utan att nå
centrumpunkten eller då en buffertzon precis når centrumpunken. I det första fallet blir ingen
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i byggnaden registrerad som drabbad av buffertzonen och i det andra fallet blir alla i
byggnaden drabbade. När en buffertzon precis når en centrumpunkt kan uppskattningsvis
antas att cirka hälften av de boende i huset, istället för alla, bör påverkas (om vi här antar att
byggnaden är kvadratisk och placerad parallellt med det påverkande vägavsnittet). I de sämre
fallen är till exempel alla boende i ett höghus (flera hundra människor) placerade i
fastighetens centrumpunkt vilket enligt ovanstående resonemang kan leda till stora
felaktigheter. Diagram 2 i diskussionsdelen visar att det finns väldigt många datapunkter som
består av sammanslagna höghus eller någon annan form av samboende, om vi antar att en
normalfamilj består av maximalt 5 personer. Dessa punkter med aggregerad boendedata leder
till osäkerheter och felaktigheter i vårt resultat.

Här finns således ett förslag till framtida studier: hur kan man på bästa sätt räkna om
demografisk punktdata till att representera en lämplig yta för att möjliggöra exakta resultat
vid overlays av olika skikt? Denna yta skulle i vårt fall lämpligtvis representera ett
"standardhus", om man har tillgång till fastighetsdata för ett studieområde kunde man sprida
fastighetens boende till de områden i fastigheten där människor normalt gärna placerar sina
sovrum, alternativt uppehåller sig dagtid/nattetid (beroende på vad man vill undersöka mer i
detalj). Till följd av tidsbrist har vi inte närmare satt oss in i denna problematiken. Det är
dock troligt att studier redan har genomförts på detta området.

Eftersom Burlövs Kommun endast är cirka 19 km2 stor och genomkorsas av väldigt många
större transportleder, både vägar och järnvägar, är detta ett väldigt intressant studieområde
vad gäller fragmentering. Vi sökte i litteraturen efter ett fragmenteringsindex (en indexering
av förhållandet mellan antalet fragmenterade ytor och deras storlek) som vi skulle kunna
använda för att kvantifiera dagens situation, men valde på grund av tidsbrist att inte gå vidare
med denna uppgiften. Istället föreslår vi den här som förslag till framtida examensarbete.

Ett sätt att beräkna hur många människor i ett studieområde som drabbas av för höga
bullernivåer finns presenterat i en studie utförd av VBB Viak (VBB Viak, 1995). Enligt deras
utredning som genomfördes åt Vägverket 1995 var cirka 30 000 invånare i Skåne utsatta för
buller över 65 dB(A) ekvivalentnivå längs kommunala och statliga vägar. I Burlövs kommun
var 254 personer utsatta, främst i Arlövs centrum vid Sockerbitstorget. Studien genomfördes
genom att isolinjer för vissa decibelvärden ritades ut på en kommunkarta där alla huskroppar
på eller innanför isolinjerna markerades. Därefter beräknades antalet fönster per hus och via
schablonförfarande fick man fram antalet boende per hus. Detta är inte heller någon exakt
metod, men rätt utförd är den troligtvis mer exakt än den vi har använt, eftersom VBB:s
studie tar hänsyn till var i fastigheten människorna är lokaliserade.

Ett stort problem vad gäller det demografiska materialet är att hänsyn inte tas till var personer
befinner sig under dygnet, det vill säga var folk jobbar; när de jobbar och så vidare. Omstedt
och Szegö har undersökt persontäthetens fluktuationer i en stad över dygnet vid beräkningar
av antalet exponerade människor för olika luftföroreningar (Omstedt et al, 1990). De betonar
i sin rapport vikten av att man tar hänsyn till både föroreningshaltens variation i tid och rum
samt populationsdynamikens variation. Det senare kan göras med statistisk data över
boendetäthet, sysselsättningstäthet och total befolkningstäthet. Vid två jämförelser med
förenklade beräkningsmetoder som inte tar hänsyn till populationsdynamiken underskattades
exponeringen i båda fallen med mer än 30 %. Orsaken till detta är enligt Omstedt och Szegö
att förenklade modeller inte tar hänsyn till den positiva korrelation som finns mellan
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föroreningshalter och människors rörelsemönster. Detta medräknas inte i vår studie, dock är
det noterat.

Alla trafikflödesmätningar i studien, både från väg- och tågtrafik, är dygnsmedelvärden. För
en översiktlig studie som denna blir resultatet trots detta intressant, men det är viktigt att
tänka på att vissa mer detaljerade slutsatser inte kan dras härifrån. Vårt material säger till
exempel ingenting om när på dygnet trafikflödestoppar inträffar eller när det är relativt lugnt
på ett vägavsnitt. En lösning på detta problem kan vara att man genom schablonisering räknar
fram procentsatser på hur trafikflödet under dygnet varierar och applicerar dessa på
dygnsmedelvärdena.

Trafikflödesmätningarna som har utförts av Burlövs Kommun är av varierande kvalitet och
tyvärr inte helt pålitliga. Vissa av mätningarna är inte representativa som årsmedelvärde då de
är uppmätta under perioder på året med lägre trafikintensitet än normalt. Kommunala
trafikflödesmätningar har endast utförts på ett fåtal vägar vilket ger oss ett begränsat
underlagsmaterial för studien.

Figur 14. Placering av befintliga bullervallar i Burlövs Kommun,
skala 1:75 000 (notera att bullervallarna ej är skalenliga).

De buffertzoner med för höga bullernivåer som har framräknats i denna studien är
framräknade som frifältsvärden, det vill säga utan påverkan från topografiska hinder,
bullervallar, bullerskärmar, huskroppar eller vegetation. Vad gäller topografin så är Burlövs
Kommun belägen i ett tämligen flackt landskap och några större höjdskillnader finns inte.
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Delar av motorvägen är visserligen nedsänkta några meter, men vår bedömning är att
utelämnandet av topografiska variationer inte ger några allvarliga fel i resultatet. Däremot
leder utelämningen av bullerdämpning från vegetation och framför allt från huskroppar till
stora fel. Med vår begränsade kunskap om bullerspridning kan vi inte kvantifiera med hur
många meter vi överskattar buffertzonernas storlek, men det är uppenbart att vi gör det
(framförallt vid tågbullermodelleringen). Med största sannolikhet är det, utmed ett vägavsnitt
eller en järnväg, endast den första husraden som påverkas av bullernivåerna i buffertzonen.
Bullervallar/skärmar för vägtrafik (figur 14) och tågtrafik har inte tagits med i beräkningen av
bullerzonernas utbredning vilket även leder till vissa felaktigheter.

Vägverket har för trafikflödesberäkningarna angett ett värde och ett felintervall vari detta
värde beräknas ligga med 95 % säkerhet. En testkörning av bullermodellen (på nivån 55
dB(A)) visade att om trafikflödesvärdet för det vägavsnitt med störst kombinerat felintervall
(ÅDT Fordon 22 382 ± 11 % respektive ÅDT Tung 1 525 ± 18 %) varierar inom angivet
felintervall utökas dess buffertzon med cirka 10 meter om det ligger i den högre delen av
intervallet, respektive minskas med cirka 17 meter om det ligger i den nedre delen. Liknande
undersökning på luftföroreningsmodellen för trafik på landsbygden (på lågrisknivån 65 µg/m3

för NO2) visade att om trafikflödesvärdet för vägavsnittet E6 mot Lomma (ÅDT Fordon 11
393 ± 8 % respektive ÅDT Tung 1 293 ± 14 %) ligger i den övre delen av sitt felintervall kan
dess buffertzon utökas med cirka 25 meter respektive minskas med cirka 15 meter om det
ligger i den nedre delen. När man genom overlays av buffertzoner på det demografiska skiktet
räknar fram antalet drabbade personer kan det framräknade resultatet variera betydligt med
variationer eller feluppskattningar av trafikvolymen. För att uppnå goda resultat vid en
liknande framtida studie bör således stor vikt läggas vid att få fram bästa möjliga
trafikflödesmätningar eller -uppskattningar.

Bertil Forsberg vid Umeå Universitet, Institutionen för miljö- och hälsoskydd, har hittat ett
positivt samband för kvävedioxid vad gäller astmasymptom/astmamedicinering när
medelhalten i högbelastad bakgrundsmiljö varit så låg som 22 µg/m3. Enligt Forsberg bör
långtidsgränsvärdet för kvävedioxid därför vara cirka 20 µg/m3 för att inga samband skall
kunna föreligga. Vidare påpekar Forsberg att årsmedelvärdet för sot bör vara i
storleksordningen 10 µg/m3 (personlig kommunikation, 990107). Eftersom Forsbergs
föreslagna gränsvärden är lägre än de bakgrundshalter vi använder oss av i denna studien kan
vi inte undersöka hur vårt resultat hade varierat om vi hade kört modellerna utifrån dessa.
Dock är hans förslag en tydlig indikation på att dagens gränsvärden för kvävedioxid och sot
är för höga.

Under arbetet med denna studie har vi hos oss själva ofta märkt tendenser till en alltför stor
tilltro till programmens problemlösande förmåga. Det är lätt att tro att det man ser på skärmen
är en bild av verkligheten, vilket inte alltid är fallet. I vårt fall har det varit indatans form och
kvalitet som påverkat resultatet mest. För att förenkla för kommande studier inom fysisk
planering vill vi betona vikten av att statliga verk, landsting och kommuner bygger upp och
uppdaterar databaser med exakt och tillförlitlig data.
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14 Sammanfattning

Huvudfrågorna som vi har syftat till att besvara med denna studien är 1) hur är situationen
vad gäller väg- och tågtrafikinducerade buller- och luftföroreningar i Burlövs Kommun 1994
samt hur många av kommunens invånare påverkas? 2) Är den översiktliga metoden som vi
har valt, i kombination med tillgänglig data, lämplig och tillräckligt exakt för att beskriva den
aktuella miljösituationen i Burlövs Kommun? De studerade luftföroreningarna är
kvävedioxid, koloxid, kolväte och partiklar/sot. För att studera de trafikinducerade problemen
i sin helhet har vi även tagit upp den roll vägar och järnvägar spelar i miljön sett ur ett
ekologiskt perspektiv, begrepp som fragmentering, korridorer och barriärer har diskuterats.

För GIS-analyserna användes framförallt MapInfo Version 4.5.2. För beräkningen av
buffertzoner för tågbuller användes Trivectors bullerberäkningsprogram Buller Tåg 3.3 och
för vägtrafikbuller Buller Väg 8.5. För beräkningarna av buffertzoner för luftföroreningar
användes en regressionsmodell framtagen på VBB Viak i Malmö. Som kartbas för datasetet
användes Metrias digitaliserade ekonomisk karta och det demografiska materialet bestod av
koordinatsatt demografisk data. I detta material har man med folkbokföringen som grund
knutit personer som är mantalskrivna på en viss fastighet till denna fastighets geografiska
koordinater i dess centrumpunkt. Som främsta arbetsmetod används ett geografiskt
informationssystem. En relationsdatabas innehållande tre dataskikt; demografisk information,
väginformation samt järnvägsinformation, byggdes upp. Med hjälp av de förenklade
modellerna skapas skikt där, med avseende på aktuell parameter, skyddsavstånd buffras ut
från väg-/tågmitt. Dessa skikt läggs över det demografiska skiktet (en så kallad overlay-
funktion) för att beräkna antalet personer som påverkas av för höga halter luftföroreningar,
alternativt för höga bullernivåer, samt var i kommunen dessa personer är lokaliserade.

I studiens resultatdel kvantifierar vi hur många personer som bor inom buffertzoner för de
undersökta nivåerna/halterna. Dessa resultat skall tolkas översiktligt. Figurerna i resultatdelen
bör endast användas till att lokalisera problemområden och för övergripande fysisk planering.
Luftföroreningshalter över gällande gränsvärden är enligt våra resultat inte något
miljöproblem för de boende i Burlövs Kommun. Man kan halvera gällande gränsvärdena och
ändå bara få ett fåtal drabbade kommuninvånare. Luftföroreningsmodellens bristande hänsyn
till klimatologiska faktorer bidrar till osäkerheterna i resultatet. Våra resultat för buller visar
att många av kommuninvånarna drabbas av höga bullernivåer från vägtrafik. Resultatet för
buller från tågtrafik är svårare att tolka då detta visar på orimligt många drabbade. För buller
kan vi med säkerhet egentligen bara uttala oss om första husraden inom en buffertzon mätt
från ljudkällan eftersom alla studiens bullerberäkningar är frifältsvärden (bullerdämpande
parametrar borträknade). För att framtida översiktliga bullerstudier av det här slaget skall vara
kostnadseffektiva föreslår vi att man hittar en metod där viktiga bullerdämpande parametrar
inkluderas i beräkningarna.

Den översiktliga inventeringsmetoden som valts har i kombination med den tillgängliga
indatan visat sig vara bristfällig. Om man ser till enbart metodval så anser vi dock att den
mycket väl skulle kunna lösa denna och liknande uppgifter. Problemet har legat i den
demografiska datans form samt den höga generaliseringsgrad som använts för de beräknade
miljöparametrarna.
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Bilaga I . Vägtrafikdata 1994

Nr idnummer
Vägavsnitt namn på vägavsnitt
Länklängd vägavsnittets längd (km)
Hastighet vägavsnittets högsta tillåtna hastighet (km/h)
ÅDT Fordon årsmedeldygn för  all trafik
ÅDT Tung årsmedeldygn för  tung trafik

Nr Vägavsnitt Länklängd (km) Hastighet (km/h) ÅDT Fordon ÅDT Tung

1 Rv 11 landsväg 2.5 90 9840 860

2 Rv 11 motorväg 1.8 90 4920 430

3 Rv 11 motorväg 1.7 90 4920 430

4 Segevägen mellan gl. segev.-Ålav. 1.4 70 2475 215

5 E22 S. L. Kronetorp 2.8 110 22382 1525

6 E22 S. L. Kronetorp 2.8 110 22382 1525

7 E22 Kronetorp 4.1 110 12373 808

8 E22 Kronetorp 4.1 110 12373 808

11 länk mellan E6/E23 1.2 110 7504 667

12 länk mellan E6/E22 1.6 110 7504 667

13 E6 1.6 110 11393 1293

14 E6 1.6 110 11393 1293

15 E6.01 norra del 1 0.7 110 5090 758

16 E6.01 norra 1.3 110 5090 758

17 E6.01 centrala 1.7 110 4495 808

18 E6.01 central del 2 1.1 110 4495 808

19 E6.01 södra 1.4 70 7302 1030

20 E6.01 södra 1.5 70 7302 1030

21 Lundav. Storg-Dalbyv.(öst) 1.1 50 8700 696

22 Lommavägen Hamng.-Hedg.(väst) 1.3 50 7100 568

23 Dalbyv. Lundav.-Torng./Dalbyv. Lundav.-Segev 0.3 50 4500 360

24 Lundav. Dalbyv.-Torng 0.3 50 8800 704

25 Lundav. Kyrkog.-Svensh 1.2 50 8100 648

26 Lundav. Sockerv.-Alnarpsv. 0.6 50 6476 563

27 Lundav. Alnarpsv.-Ostv. 0.5 50 5068 441

28 Alnarpsv. Genvägen- Dalslundsv. 1.6 50 3754 326

29 Kronetorpsvägen s. Lundav. 1.2 70 4465 388

30 Kronetorpsvägen n. Lundav. 1.1 70 7144 621

31 Lundav. kronetorpsvägen-Sockervägen 0.7 70 8700 696

33 Lundav. Lindvägen norrut 0.4 50 5068 441

34 Lundav. Lindvägen norrut 1.2 70 5068 441

35 Segevägen mellan gl. segev.-Ålav. 1.1 50 2475 215

36 E6.01 central del 1 0.2 90 4495 808

37 E6.01 norra del 2 0.2 90 5090 757

38 E6.01 norra del 3 0.1 70 5090 757

39 Lundavägen kronetorpsvägen-Sockervägen 0.4 50 8700 696

40 Lundavägen 0.3 30 3754 326

41 Alnarpsvägen 0.4 30 6475 563

Källa: Burlövs Kommun, stencil och muntlig information (Henrik Berg)
VBB Viak, 1995, Program för minskat vägtrafikbuller i Skåne - Slutrapport. VBB Viak, Malmö.
Vägverket, 1995a, Trafikflödeskarta huvudvägar 1992-1994 - totaltrafik Region Skåne. Vägverket, Borlänge.
Vägverket, 1995b, Trafikflödeskarta huvudvägar 1992-1994 - lastbilstrafik Region Skåne. Vägverket, Borlänge.
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Bilaga I I . Buffer tzoner för  vägtrafik

Nr idnummer
NO2 beräknad buffer tzon (m) för  NO2

CO CO
HC HC
Partiklar Par tiklar
NO2 låg NO2 (lågr iskhalt)
CO låg CO (lågr iskhalt)
HC låg HC (lågr iskhalt)
Par t låg Par tiklar  (lågr iskhalt)
70/45 max bullernivåer  > 70 dB(A) maximalnivå utomhus och 45 dB(A) 

inomhus
55/30 ekv bullernivåer  > 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus och 30 dB(A) 

inomhus

Nr NO2 CO HC Partiklar NO2 låg CO låg HC låg Part låg 70/45 max 55/30 ekv

1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 78

2 1 1 1 1 1 1 1 1 41 55

3 1 1 1 1 1 1 1 1 41 55

4 1 1 1 1 1 1 1 1 36 29

5 1 1 1 1 100 1 40 1 46 162

6 1 1 1 1 100 1 40 1 46 162

7 1 1 1 1 35 1 10 1 46 112

8 1 1 1 1 35 1 10 1 46 112

11 1 1 1 1 1 1 1 1 46 89

12 1 1 1 1 1 1 1 1 46 89

13 1 1 1 1 25 1 10 1 46 118

14 1 1 1 1 25 1 10 1 46 118

15 1 1 1 1 1 1 1 1 46 81

16 1 1 1 1 1 1 1 1 46 81

17 1 1 1 1 1 1 1 1 46 78

18 1 1 1 1 1 1 1 1 46 78

19 1 1 1 1 1 1 1 1 36 51

20 1 1 1 1 1 1 1 1 36 51

21 5 5 5 5 20 5 15 10 30 34

22 5 5 5 5 15 5 10 10 30 34

23 5 5 5 5 15 5 5 5 30 25

24 5 5 5 5 20 5 15 10 30 34

25 5 5 5 5 15 5 15 10 30 32

26 5 5 5 5 15 5 10 10 30 30

27 5 5 5 5 15 5 10 5 30 26

28 5 5 5 5 10 5 5 5 30 23

29 5 5 5 5 10 5 5 5 36 38

30 5 5 5 5 15 5 5 5 36 47

31 5 5 5 5 15 5 10 5 36 51

33 5 5 5 5 15 5 10 5 30 26

34 5 5 5 5 10 5 5 5 36 40

35 1 1 1 1 1 1 1 1 30 19

36 1 1 1 1 1 1 1 1 41 59

37 1 1 1 1 1 1 1 1 41 61

38 1 1 1 1 1 1 1 1 36 44

39 5 5 5 5 20 5 15 10 30 34

40 5 5 5 5 15 5 10 10 30 20

41 5 5 5 5 20 5 15 15 30 25


