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Inledning 

 

Vad är SIMAIR? 

 

SIMAIR är ett webbaserat modellsystem för beräkning av luftkvalitet i svenska kommuner. Verktyget, 

som syftar till att vara enkelt att använda och riktar sig till en bred användarmålgrupp, går att tillämpa 

för alla kommuner i Sverige. All nödvändiga indata, såsom bakgrundshalter, meteorologi och trafik- 

och utsläppsdata, är redan inbyggda i systemet, vilket gör att du kan komma igång snabbt med dina 

beräkningar. Beroende på vilken tillämpning använder du någon av applikationerna väg (gaturum och 

nära öppna vägar), korsning (komplicerade trafikmiljöer) eller ved (bostadsområden med småskalig 

uppvärmning). 

 

SIMAIR har utvecklats av SMHI i samarbete och med finansiering från Trafikverket och 

Naturvårdsverket. Verktyget lanserades 2005 och har sedan dess använts av kommuner, 

luftvårdsförbund, myndigheter, universitet, konsulter m.fl. för att beräkna halter av luftföroreningar i 

svenska tätorter jämfört med gränsvärdena enligt miljökvalitetsnormerna (MKN), utvärderingströsklar 

och miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

 

Mer om SIMAIR finns på SIMAIRs användarwebbsida: 

www.smhi.se/tema/simair 

 

Jag är intresserad av att använda SIMAIR, vart vänder jag mig? 

 

På SMHIs webbsida finns en beskrivning av hur du går till väga om du vill beställa en användarlicens 

på SIMAIR. Det är både möjligt att teckna ett grundabonnemang (för kommuner) samt rabatterade 

korttidsabonnemang för konsulter: 

 

http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftmiljo/simair-luftkvalitet-vid-

vagar-1.2362 

 

Hur kommer jag igång med SIMAIR? 

 

Denna användarbeskrivning syftar till att ge dig som SIMAIR-användare en beskrivning av de olika 

funktionaliteterna i verktyget och hur du kan tillämpa SIMAIR på bästa sätt. 

 

I oktober 2016 lanserades ett nytt och förbättrat användargränssnitt för SIMAIR, kallat SIMAIR2. 

Denna användarbeskrivning avser denna uppdaterade version av SIMAIR. 

 

Vad menas med MKN, emissioner, halter, ÅDT, gaturum mm? 

 

Förklaring av grundläggande begrepp samt vilka indata och spridningsmodeller som används i 

SIMAIR, återfinns i Bilaga 1. 

 

 

  

http://www.smhi.se/tema/simair
http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftmiljo/simair-luftkvalitet-vid-vagar-1.2362
http://www.smhi.se/professionella-tjanster/professionella-tjanster/luftmiljo/simair-luftkvalitet-vid-vagar-1.2362
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Inloggning i SIMAIR 

 

1. Öppna en webbläsare (fungerar bäst i Google Chrome). 

 

2. Gå till webbadressen: www.simair.smhi.se   

 

3. Tryck på Logga in i SIMAIR i högerspalten. 

 

4. Logga in med dina användaruppgifter (se till att du kör den nya Java-applet-fria versionen av 

SIMAIR, denna är förvald när man trycker på Logga in i SIMAIR). Välj Domän Sverige. 

 

 Till skillnad från tidigare version av SIMAIR finns samtliga applikationer (väg, korsning och ved) 

i samma vy och under samma inloggning. 

 

 Händer ingenting efter att du har tryckt på Logga in? SIMAIR fungerar bäst i webbläsaren 

Chrome, men har verifierats fungera även i versioner av Firefox och Edge, se följande webbsida: 

http://www.smhi.se/2.2233/beta-version-av-simair-fri-fran-java-applet-1.136304  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1: 
Logga in i SIMAIR 
 
Genom att ange ditt 
användarnamn och löserord 

loggar du in i SIMAIR. Om 
du inte har fått någon 
annan information kan du 

välja den förvalda domänen 
(Sverige). 

http://www.simair.smhi.se/
http://www.smhi.se/2.2233/beta-version-av-simair-fri-fran-java-applet-1.136304
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Inställning av session och skapa ny EDB 
 

Direkt när du loggar in i SIMAIR kommer du till inställningarna för sessionen. Session är ett begrepp 

som används inom SIMAIR för att samla all information som rör en beräkning, såsom vilken 

emissionsdatabas (EDB) som har använts, basår, ämne mm. Via sessionssidan kan du skapa en ny 

session (eller ladda en gammal), välja/skapa EDB samt välja ämne och år, se Figur 2. 

 

 
 

Här följer en förklaring av de olika inställningarna enligt numreringen i Figur 2. 

 

1. Under rubriken Session kan du antingen välja en befintlig session (klicka i listan), kopiera en 

gammal session, skapa en ny session. Det går även att radera tidigare sessioner. 

 

2. Här ger du din session ett namn. 

 

3. Välj en befintlig originalemissionsdatabas (EDB) i listan som du vill använda vid 

beräkningarna (dessa är angivna med röd text), alternativt skapa en ny EDB genom att 

markera en befintlig EDB att utgå från och Tryck på Kopiera. Skriv namnet på din nya EDB 

(lokala egna EDBer är angivna med blå text i listan). Det går även att radera en lokal EDB (blå 

text). 

 

Notera att i det gamla användargränssnittet för SIMAIR fanns även experimentella EDBer 

(grön text), men dessa är inte aktuella i SIMAIRs uppdaterade gränssnitt. 

 

4. Här kan du ange en beskrivning för din session – kan vara användbart om du vill återgå och 

visa gamla beräkningsresultat vid ett senare tillfälle. 

 

5. Välj vilket ämne som du vill utföra beräkningar för; partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2), 

bensen eller kolmonoxid (CO). Välj även vilket basår som du vill göra beräkningar för 

(föregående kalenderår blir tillgängligt i SIMAIR under våren). Du kan även välja något av 

scenarioåren 2020 och 2030, där troliga framtida emissionsscenarier används (notera att 

meteorologin här baseras på år 2008). 

 

6. När du är klar med dina inställningar, tryck på knappen OK. 

 

Figur 2: 
Ställ in session 
 
Efter inloggning kommer du 
till inställningar av din 
session. Här kan du bland 

annat skapa/ladda din 

session, skapa/ladda din 
EDB och ställa in ämne och 
år. 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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Navigera i kartan 
 

Efter att ha ställt in sessionen kommer du till kartvyn, där du kan navigera i kartan och utföra önskvärd 

beräkning/inställning. 

 

Kartvyn har följande funktioner, se Figur 3: 

 

1. Zooma in och ut. Du kan även scrolla. 

 

2. Visa hela tätorten (går tillbaka till grundvyn). 

 

3. Zooma in (dra över önskat område med vänster musknapp). 

 

4. Exportera en PNG-bild över aktuell kartvy (mycket användbar exportfunktion). 

 

5. Välj tätort (i ditt fall enbart Uppsala). 

 

 

 
 

Kartan baseras på data från OpenStreetMap. Det är en fri, global karta som baseras på information från 

många organisationer sam privatpersoner. Det är möjligt för en användare att bidra med information 

till OpenStreetMap.org som då kan synas i kartbakgrunden i SIMAIR. Kartdata från OpenStreetMap 

uppdateras i SIMAIR ca en gång per år. 

 

Om du (exempelvis som kommun) är intresserad av att använda en egen bakgrundskarta i SIMAIR, 

kontakta SIMAIRs användarsupport (simair@smhi.se).  

Figur 3: 
Navigera i kartan 
 
I SIMAIRs kartfunktion kan 
du utföra olika navigering 
beskriven ovan. 

1 2 4 3 5 



 

SIMAIR användarbeskrivning, 2017-12-22 5 

 

Visa bakgrundshalter och emissioner 
 

I SIMAIRs tidigare gränssnitt fanns en egen funktion för att visa den rumsliga fördelningen av 

bakgrundshalter och emissioner. Nackdelen med denna var dock att det inte var möjligt att visa 

bakgrundshalter samtidigt som lokala haltberäkningar för enskilda gator. I SIMAIRs nya 

användargränssnitt når du dock alla funktionerna (Visa, Beräkna och Editera) från en och samma vy. 

 

För att visa bakgrundshalter och emissioner väljer du önskad parameter enligt Figur 4. 

 

Nytt är att du även kan få fram källfördelningen, dvs. bidragen från olika källtyper – jordbruk, 

småhusuppvärmning, osv. Inventeringen till detta omfattar området för beräkningen av urbant 

haltbidrag, vilket i förväg är utfört med den s.k. BUM-modellen (1 km × 1 km gridavstånd). BUM-

området omsluter tätortsområdet, och dess yttergräns utgör också yttergräns för det område inom 

vilket du kan utföra dina SIMAIR-beräkningar. 

 

 

 
 

Nedan följer en förklaring av de olika fälten som går att visa. Observera att det regionala haltbidraget 

för PM10 är uppdelat i Internationellt och Övriga Sverige, medan det för NO2, bensen och CO 

redovisas odelat som Regionalt. 

 

Haltbidrag på olika skalor: 
 

Årsmedelhalt Totalhalt  Visar summan av regionalt och urbant haltbidrag. Denna är 

ofta jämförbar med mätningar av urban bakgrund i taknivå. 

 

Årsmedelhalt Internationellt 

Endast PM10  Visar det regionala bidraget för långdistanstransporterade 

luftföroreningar för källor i övriga Europa (utanför Sverige), 

beräknade med MATCH (22 km × 22 km). 

 

Årsmedelhalt Övriga Sverige 

Endast PM10 Visar det regionala bidraget från källor inom Sverige, 

beräknade med MATCH (11 km × 11 km). 

 

 

Figur 4: 
Välj bakgrundshalter 

 
Bakgrundshalter och 
emissioner kan du visa 
direkt i din kartvy genom 
att välja önskad parameter 
i listan längst till höger, se 
röd markering. Exemplet i 

figuren visar NO2 
årsmedelvärde totalhalt på 
upplösningen 1 km x 1 km. 
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Årsmedelhalt Regionalt  
NO2, Bensen, CO Visar det regionala bidraget, för både 

långdistanstransporterade luftföroreningar för källor i övriga 

Europa (utanför Sverige) beräknade med MATCH (22 km × 

22 km), och det regionala bidraget från källor inom Sverige, 

beräknade med MATCH (11 km × 11 km). 

 

Årsmedelhalt Urbant Visar det urbana bidraget från källor inom tätorten, beräknade 

med BUM (1 km × 1 km). Notera att detta alltså enbart är det 

urbana haltbidraget, ej att förväxla med urban bakgrund 

(urban bakgrund är jämförbar med Årsmedelvärde totalhalt 

enligt ovan). Källfördelning av urbant haltbidrag för olika 

utsläppssektorer finns också, se nedan. 

 

Percentiler av dygns- och tim- 

medelvärden Beroende på vilket ämne du har valt kan du även visa 

percentiler för dygns- och timmedelvärden, i enlighet med 

MKN. 

 

Källfördelning av urbant haltbidrag: 
 

Årsmedelhalt Jordbruk Visar det urbana haltbidraget från undersektorn Jordbruk. 

Detta är exklusive maskiner; de är istället inkluderade i 

Arbetsmaskiner. 

 

Årsmedelhalt Småhusuppvärmning Visar det urbana haltbidraget från undersektorn 

Småhusuppvärmning. Avser småhus med egen värmekälla – 

småskalig vedeldning m.m. (Småhus med fjärrvärme ingår i 

undersektorn Uppvärmning.) 

 

Årsmedelhalt Uppvärmning Visar det urbana haltbidraget från undersektorn Uppvärmning. 

Avser fastighetsuppvärmning exklusive småhus med egen 

värmekälla. De sistnämnda representeras av undersektorn 

Småhusuppvärmning. 

 

Årsmedelhalt Industrier Visar det urbana haltbidraget från undersektorn Industrier 

(tillverkningsindustri, processindustri, skogsindustri, 

kraftproduktion, gruvverksamhet m.m.) 

 

Årsmedelhalt Sjöfart Visar det urbana haltbidraget från undersektorn Sjöfart 

(nationell sjöfart, inklusive fiske) 

 

Årsmedelhalt Trafik 

- Avgaser Tunga fordon Visar det urbana haltbidraget från undersektorn Trafik - 

Avgaser Tunga fordon (tunga lastbilar och bussar). 

 

Årsmedelhalt Trafik 

- Avgaser Lätta fordon Visar det urbana haltbidraget från undersektorn Trafik - 

Avgaser Lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar, 

mopeder). 

 

Årsmedelhalt Trafik Visar det urbana haltbidraget från alla fordonstyperna i trafik 

(summan av de föregående båda kategorierna, samt för PM10 

även vägslitagepartiklar). 
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Årsmedelhalt Övrigt Visar det urbana haltbidraget från källor som inte ingår i 

någon av de andra undersektorerna. Bl.a. civil och militär 

flygtrafik, militär övrig trafik, avfallsbehandling.  

 

Årsmedelhalt Trafik 

- Vägslitage (Endast PM10) Visar det urbana haltbidraget av partiklar från vägslitage. 

 

Årsmedelhalt Arbetsmaskiner Visar det urbana haltbidraget från skogsavverkning, 

jordbruksmaskiner, mobila maskiner i produktionsprocesser 

m.m. 

 

Emissioner: 
 

Årsmedelemission Totalt Visar SMEDs geografiskt fördelade emissioner (1 km × 

1 km), totalemission för samtliga sektorer. 

 

Årsmedelemission per källtyp - 

samma källtyper som ovan för halter Visar SMEDs geografiskt fördelade emissioner (1 km × 1 km) 

för varje källtyp (samma kategorier som de ovan för halter). 

 

Årsmedelemission totalt Visar SMEDs geografiskt fördelade emissioner (1 km × 

1 km), totalemission för samtliga sektorer. 

 

Lokal trafik Anger geografiskt fördelade emissioner av aktuellt ämne, 

avseende den emissionsdatabas som du har valt i sidan för 

sessionsinställningar. Upplösning 500 m × 500 m. Notera att i 

dagsläget finns inte emissionsfält för NO2, men detta är 

förberett. Om du väljer denna i listan visas således i dagsläget 

inget fält. 

 

Notera, för att ändra ämne och år behöver du gå in i sidan för Session, vilket du når i vänsterspalten 

(se användarhandledning sidan 3). 

 

En nyhet i SIMAIRs nya gränssnitt är att du nu kan visa bakgrundshalter tillsammans med lokala 

haltberäkningar för enskilda vägavsnitt, se Figur 5. 

 

 
 

  

Figur 5: 
Visa totalhalter och 
bakgrundshalter 
 
I SIMAIRs nya gränssnitt 
kan du visa 

bakgrundshalter samtidigt 

som totalhalter (uträknade 
lokala haltbidrag + 
bakgrundshalter) i gaturum 
längs enskilda vägavsnitt.  
 
I (1) väljer du vilket 
statistiskt mått som ska 

visas för vägavsnitten och i 
(2) väljer du motsvarande 
mått för 
bakgrundshalterna. 

1 2 
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Ändra färgskalan 
 

Färgskalan är från början inställd i enlighet med MKN och utvärderingströsklar, där röd färg visar 

gränsvärdet enligt MKN, orange färg övre utvärderingströskel och gul färg nedre utvärderingströskel. 

Det är dock möjligt att ställa in en egen färgskala, för att exempelvis kunna visa den rumsliga 

fördelningen av föroreningar med tydligare gradienter. 

 

Figur 6 och 7 visar hur du kan ändra färgskalan och nedan ges en förklaring av delstegen enligt 

numreringen i Figur 6: 

 

1. Tryck på Utseende i vänsterspalten. 

 

2. Avmarkera boxen ”Använd förvalda inställningar”. 

 

3. Ställ därefter in färgskalan enligt önskade intervall. Det är även möjligt att ändra 

färgnyanserna genom att trycka på respektive färg. 

 

4. Om du trycker på knappen ”Hämta förvalda inställningar” återgår du till färgskala enligt 

MKN. 

 

5. Tryck på knappen OK. 

 

 

 
 

Figur 6: 
Ändra färgskala 

 
Färgskalan kan ändras 
genom att trycka på 

Utseende i vänsterspalten 
och därefter ställa in 
färgintervallen efter 
önskemål. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Exportera resultat från kartvyn 
 

Om du exempelvis vill använda resultat från SIMAIR i andra dokument/rapporter är det fullt möjligt 

att exportera kartvyn till bildfiler mm. Detta gör du via Export som finns i vänsterspalten, se Figur 8. 

Nedan följer en förklaring av de olika alternativen: 

 

Karta PNG  Exporterar nuvarande kartvy till en bildfil i PNG-format. Du når även denna 

exportfunktion genom kamerasymbolen ovanför kartan. 

 

Karta PDF  Exporterar nuvarande kartvy till en PDF-fil. 

 

Shape  Exporterar resultaten från beräkningarna av vägavsnitten som du har valt till shape-

format. Dessa filer kan du sedan läsa in i valfri GIS-programvara och 

analysera/visualisera själv. 

 

Excel  Exporterar resultaten från beräkningarna av vägavsnitten som en Excel-fil. Där får 

du samma sammanställning som i shape-filerna, dvs. ÅDT, emissioner, halter mm. 

 

 

 

Figur 7: 
Ändra färgskala 

 

Genom att ändra 
färgskalan enligt Figur 6 
erhålls följande resultat. 
Det kan jämföras med 
färgskalan enligt 
MKN/utvärderingströsklar 
som visas i Figur 5. 
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Granska och ändra indata för vägavsnitt 
 

Genom att klicka på en väglänk (en heldragen linje mellan två noder) kan du utföra följande, se Figur 

9: 

 

Beräkna  Gör en beräkning av lokala haltbidrag för den aktuella väglänken. Om du inte har 

gjort några ändringar i EDBn används trafikdata direkt från Nationella 

vägdatabasen (NVDB). Om du själv har gjort ändringar i din lokala EDB kommer 

dessa med i beräkningarna. 

 

Lägg till väg  Lägg till en ny väglänk som du själv ritar ut. Mer om detta på sidan 14. 

 

Ändra väg  Ändra indata för väglänken i din lokala EDB. Denna inställning är enbart möjlig 

om du arbetar i en lokal (blå) EDB. Du kontrollerar vilken EDB du arbetar med i 

Session i vänsterspalten. 

 

Se väg  Om du arbetar i en original (röd) EDB kan du inte ändra indata, men däremot går 

det att granska indata genom att trycka på Se väg. 

 

Ta bort väg  Raderar den aktuella väglänken. Är enbart möjligt att utföra om du arbetar i en 

lokal (blå) EDB. 

 

Receptoravstånd  Om väglänken klassas som en öppen väg (dvs. hushöjder är noll på båda sidor om 

vägen) kan du bestämma vilket receptoravstånd som du vill utföra beräkning för. 

 

 

 

 

Figur 8: 

Exportera resultat från 
kartan 

 
Du kan exportera dina 
resultat från kartvyn 
genom fyra alternativ; 
PNG-bildfil, PDF-kartfigur, 

Shape-filer samt 
sammanställning i Excel, se 
röd markering. 
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För att ändra indata (trafikdata och gaturumsdimensioner) i din lokala EDB klickar du på knappen 

Ändra väg. Den första menyn som du kommer till då framgår av Figur 10.  

 

 
 

Du kan där ändra följande (se numreringen i Figur 10):  

 

1. Namn och information 
 

Här kan du ändra namn på din väglänk samt lägga till diverse information. Detta påverkar inte 

inställningar/indata för beräkningarna, utan syftar till att underlätta för dig att exempelvis hitta din 

väglänk. Om du vill filtrera ut vissa vägar i batchberäkningar (se sidan 18) kan du med fördel lägga till 

en text i Info2 och därefter i batchberäkningen söka ut väglänkar med denna text i Info2. 

 

2. Trafik 
 

Här ändrar du dina trafikdata: 

ÅDT  Årsdygnstrafik. Trafikflöde uttryckt som årsmedelvärdet av antal fordon per dygn. 

Defaultvärdet bygger på NVDB (vilket generellt innebär simulerade trafikmängder 

för kommunala gator). 

 

Figur 9: 
Klicka på en väglänk 

 
Genom att klicka på en 
väglänk kan du utföra 
beräkning, bestämma 
receptoravstånd, lägga till 

en ny väg, ändra trafikdata 
och gaturumsdimensioner 
för den aktuella väglänken 
samt radera väglänken. 

Figur 10: 
Ändra trafikdata och 
gaturumsdimensioner 

 
Om du trycker på Ändra 
väg kan du ändra trafikdata 
och gaturumsdimensioner i 
menyn som kommer upp. 

De numrerade 
markeringarna i figuren 

förklaras nedan. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Mätmetod  Här kan du, om du vill, ange vilken typ av trafikmätning som ÅDT bygger på 

(påverkar ej beräkningarna). 

 

Mätår  Här kan du, om du vill, ange vilket år som mätningarna av ÅDT utfördes för 

(påverkar ej beräkningarna). 

 

Sandning  Kryssa för denna box om sandning har använts som halkbekämpningsmetod 

vintertid (om rutan inte är ikryssad antas saltning). Observera att emissionsfaktorn i 

SIMAIRs resuspensionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar sätts högre om du 

kryssar i sandning. 

 

Max dubbdäck  Här anger du (i procent) hur stor andel av personbilarna som kör med dubbade 

vinterdäck (maximal andel under vintersäsongen). Påverkar i hög grad 

emissionsfaktorn i SIMAIRs resuspensionsmodell för vägtrafikens slitagepartiklar. 

Defaultvärdet anger ett typiskt värde för Trafikverksregionen som din väglänk 

befinner sig i (observera att Trafikverksregionerna kan vara relativt stora). 

 

Observera att andel tung trafik ändrar du i menyn Fordon/Bränsle, se sidan 11. 

 

3. Typ 
 

Här anger du syltad hastighet samt vilken typ av vägklass som väglänken representerar. Dessa 

inställningar påverkar vilken trafiksituation som väglänken klassas som och därmed vilka 

emissionsfaktorer, enligt emissionsmodellen för avgasutsläpp (HBEFA), som väljs. 

 

Område  Här anger du om det är tätort eller landsbygd. Till skillnad mot tidigare kan 

du nu även sätta hushöjder för landsbygd. 

 

Hastighet  Ange den skyltade hastigheten för vägen. Till skillnad mot gamla SIMAIR 

är det även möjligt att ange jämna hastighetsgränser (40, 60, 80 km/h etc). 

 

Vägtyp  Här har du valmöjligheten att ändra mellan; 3 Motortrafikled, 4 Fyrfältsväg, 

5 Motorväg 4-fält, 9 Vanlig väg, 10 Mötesfri Landsväg samt 11 Mötesfri 

Motortrafikled. 

 

Funktionell vägklass Detta är ett begrepp enligt NVDB där vägen klassificeras enligt hur viktig en 

väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter. Här kan du välja en 

klass mellan 0-9, ju lägre siffra, ju viktigare är vägen. Om du inte känner till 

denna, använd det förinställda värdet enligt NVDB, som ofta stämmer 

relativt bra. 

 

4. Gaturumsinformation 
 

Här anger du gaturumsdimensionerna för trafikmiljön: 

 

Vägbredd  Den sammanlagda bredden [m] för samtliga körfält, inklusive mittsträng. 

Trottoarer ska inte inkluderas. 

 

Körfält  Ange totala antalet körfält. Exempelvis, om det är en 2+2 väg, ange 4 

körfält. 

 

Bredd mittsträng  Bredden på mittsträngen [m]. Om mittsträng saknas, ange 0. 

 

Gaturumsbredd  Avståndet [m] mellan fasaderna på respektive sida om gatan. Om bebyggelse 

saknas, ange 0. Om det är enkelsidig bebyggelse anger du 2 gånger avståndet 

från fasaden till vägens mitt. 
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Hushöjder  Ange byggnadshöjden [m] på respektive sida om gatan. Om bebyggelse 

saknas, sätt 0. Om hushöjderna är större än 0 meter används i SIMAIR-väg 

spridningsmodellen för gaturum (OSPM), medan om du sätter båda 

hushöjderna till 0 används i SIMAIR-väg spridningsmodellen för öppna 

vägar (OpenRoad). 

 

Parkering på gatan  Här kan du ange om det finns parkering på gatan. 

 

5. Fordon/bränsle 
 

Genom att trycka på knappen Fordon/bränsle kan du ändra fordonssammansättningen (ink. andel tung 

trafik), andel av olika bränslen, andel kallstart samt tidsvariationer och trafikkö, se Figur 11. 

 

 
 

1. Fordonssammansättning 
 

I denna meny kan du ändra fordonssammansättningen (ink. andel tung trafik), uttryckt i [%]. I tidigare 

version av SIMAIR kunde man ställa in andel tung trafik på två ställen, men i nya gränssnittet i 

SIMAIR gör du det här. 

 

Personbilar + tvåhjuling anger andel lätt trafik och summan av resterande anger alltså andel tung 

trafik. Om du ändrar andel personbilar + tvåhjuling behöver du alltså justera andelen för de resterande 

fordonen så att summan blir 100 %. Tips: Om du inte känner till fördelningen mellan de olika 

fordonstyperna (utan enbart andel lätt/tung trafik), använd samma andelar som förinställningarna, men 

justera dem så att de summerar till 100 %. 

 

Tips: Om du enbart har en siffra för andel tung trafik kan du använda ett Excel-verktyg för att räkna ut 

andel för de olika fordonsklasserna:  

 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143966!/SIMAIR_tung_trafik.xlsx  

 

Nedan följer en förklaring av de olika fordonstyperna: 

 

lb_utanslap  Andel tunga lastbilar utan släp [%]. 

 

pb_varm  Andel personbilar [%] ink. lätta lastbilar, dvs. andel lätt trafik. 

 

tvåhjuling  Andel motorcyklar och mopeder [%]. 

Figur 11:  
Ändra 

fordonssammansättning 
och bränsle 

 
Genom att trycka på 
knappen Fordon/bränsle 
kommer du till en meny där 
du kan ställa in 
fordonssammansättning 
(inkl. andel tung trafik), 

andel av olika bränslen, 
andel kallstartade fordon 
samt möjlighet att ändra 
tidsvariation och 
kösituation. Förklaring av 
de numrerade 
markeringarna anges 

nedan. 

1 

2 

3 

4 

4 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143966!/SIMAIR_tung_trafik.xlsx
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lb_medslap  Andel tunga lastbilar med släp [%]. 

 

coach Andel långfärdsbussar [%]. 

 

stadsbuss Andel stadsbussar [%]. 

 

2. Andel bränslen 
 

Här kan du ändra andelen bränslen för olika fordon i enlighetet med fordonsklassificeringen ovan. 

Nedan följer förklaring av de olika bränslena: 

 

% bensin  Andel bensindrivna fordon [%]. 

 

% CNG  Andel biogasdrivna stadsbussar [%]. 

 

% CNG/bensin  Andel biogasdrivna personbilar [%]. 

 

% ethanol Andel etanoldrivna stadsbussar [%]. 

 

% diesel  Andel dieseldrivna fordon [%]. 

 

% E85/bensin  Andel etanoldrivna personbilar [%]. 

 

 

3. Utan att generera trafik 
 

Här kan du ställa in andel fordon som är kallstartade, uppdelat på bensin och diesel. Detta genererar ett 

tillägg på emissionsfaktorn, vilket titeln ”Utan att generera trafik” refererar till. 

 

De förinställda värdena på kallstartandel är 10.6 % för bensin och 12.3 % för diesel enligt 

emissionsdatabasen för 2015. 

 

4. Ändra eller lägg till tidsvariation och trafikkösituation 
 

I nya versionen av SIMAIR är det nu möjligt att ändra tidsvariation samt trafikens kösituation timme-

för-timme. Detta gör du genom att klicka på Lägg till eller Ändra för respektive fordonsklass. 

 

 

 Knappen Lägg till skapar en ny tidsvariation som du kan namnge (med möjligheten att 

använda för fler fordonsklasser genom att välja den i listan för de andra fordonsklasserna). 

 

 Med knappen Ändra kan du ändra de befintliga tidsvariationerna, för den tidsvariationen som 

du har valt i listan. 

 

I listan finns det ett antal förinställda tidsvariationer, för personbilar (pb) och tung trafik (lb), som du 

kan använda. Om du inte vet tidsvariationen är närtrafik (Nartrafik) att rekommendera för de flesta 

kommunala vägar.  

 

Om du trycker på knapparna Lägg till eller Ändra kommer du till en ny meny, som visas i Figur 12. 
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1. Namninformation 
 

Här anger du vad den nya tidsvariationen ska heta (alternativt låter den gamla stå kvar om du valde 

Ändra). 

 

2. Månadsvariation 
 

Här anger du vilken säsongsvariation av trafiken som ska gälla månad för månad, vilket alltså 

påverkar emissionernas fördelning över året. Värdet som du anger kan med fördel vara i procent, där 

100 % motsvarar en medelmånad under året. 

 

Exempel: 

 

 Inställningen 50 % i juli anger alltså att juli månad har hälften så mycket trafik som en månad 

som har inställningen 100 %. 

 

 Inställningen 150 % i oktober anger att oktober månad har 50 % mer trafik än en månad som 

har inställningen 100 %. 

 

3. Dygnsvariation 
 

Under rubriken Dygnsvariation kan du ställa in tidsvariationen, timme-för-timme, för ett vardagsdygn 

(måndag till torsdag) samt för fredag, lördag respektive söndag. Detta påverkar alltså emissionernas 

fördelning under dygnen. 

 

Du kan med fördel mata in riktiga trafikflödesvärden (antal fordon per timme) om du har tillgång till 

sådana trafikmätningar. 

 

Alternativt går det att göra på analogt sätt som med månadsvariationen, dvs. att ange relativa 

trafikflöden där 100 % refererar till en medeltimme under ett dygn. 

 

4. Ställ in trafikkösituation 
 

För varje timme går det även att definiera vilken trafikkösituation som råder, vilket i hög grad 

påverkar emissionsfaktorns storlek i emissionsmodellen för avgasutsläpp (HBEFA). 

 

Detta gör du genom att ställa dig i respektive cell i tabellen, och sedan väljer alternativen enligt rutan 

till höger. När du väljer dessa färgas cellen enligt alternativen/färgkodningen nedan: 

Figur 12:  
Ändra 

tidsvariation/trafikkö 

 
Du kan ändra tidsvariation 
både för månader (2) och 
timme-för-timme (3). Varje 
timme går det även att 
definiera 

trafikkösituationen (4). Mer 
beskrivning av de ingående 
delarna ges i texten nedan. 

1 

2 

3 

4 
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 Fritt flöde: Ingen trafikkö med lågt och stabilt trafikflöde; hastigheter på ca 90-120 km/h för 

motorvägar, 45-60 km/h för vägar med skyltad hastighetet 50 km/h. 

 

 Tung trafik: Fritt flöde men med ett högre (någorlunda stabilt) trafikflöde; hastigheter på ca 

70-90 km/h på motorvägar, och 30-45 km/h för vägar med skyltad hastighet 50 km/h. 

 

 Kö: Påtaglig trafikkö, med oregelbundet trafikflöde; hastigheter på ca 30-70 km/h på 

motorvägar och 15-30 km/h för vägar med skyltad hastighet 50 km/h. 

 

 Stopp och kör: Mycket trafikkö, där trafiken i princip krypkör och där trafikflödet är mycket 

lågt med mycket ”stopp och kör”; hastigheter på ca 5-30 km/h för motorvägar och 5-15 km/h 

för vägar med skyltad hastighet 50 km/h. 

 

När du är klar med alla dina inställningar trycker du på OK. 

 

Lägg till en ny väglänk 
 

Det är möjligt i SIMAIRs användargränssnitt att manuellt lägga till en ny väglänk. Detta gör du genom 

att klicka på en väglänk som du vill utgå från (lämpligtvis en med så lika indata som möjligt som den 

som du vill skapa), sedan trycker du på knappen Lägg till väg, se Figur 9 sedan tidigare. 

 

För att skapa en ny väglänk utför du följande, se Figur 13. 

 

1. Markera alltså en valfri väglänk att utgå från och tryck på knappen Lägg till väg. 

 

2. Tryck därefter på OK. 

 

3. Klicka med vänster musknapp vid punkten som du vill att din väglänk ska börja. 

 

4. Förflytta dig till önskad slutpunkt för din väglänk och klicka igen med vänster musknapp. 

 

5. Klicka med höger musknapp. 

 

6. Nu kommer du in i menyn för trafikdata och gaturumsdimensioner och kan göra dina önskade 

inställningar (den nya väglänken ärver egenskaperna från väglänken som du utgick från). När 

du är klar trycker du på OK. Din nya väglänk kan du sedan se på kartan. 

 

 
 

Figur 13: 
Lägg till en ny väglänk 
 

Genom att markera en 

befintlig väglänk och trycka 
på knappen Lägg till väg är 
det möjligt att skapa en ny 
väglänk. Klicka med 
vänster musknapp på två 
punkter där du vill att den 

nya väglänken ska gå, 
klicka därefter med höger 
musknapp. Sedan kan du 
göra önskade inställningar 
för trafikdata och 
gaturumsdimensioner. Den 
nya väglänken är 

vitmarkerad i figuren till 
höger. 
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Utför beräkning och exportera resultat 
 

För att göra en beräkning för en väglänk i SIMAIR-väg markerar du den aktuella väglänken och 

trycker på knappen Beräkna, se Figur 9 sedan tidigare. Beräkningstiden är några sekunder. Du erhåller 

ett resultat där haltnivåerna (totalhalten) på respektive sida om vägen finns visualiserade på kartan, se 

Figur 14, tillsammans med möjligheter att exportera resultaten. 

 

Notera följande: 

 

 För öppen väg (hushöjden är 0 på båda sidor) kan du ställa in avståndet från vägkant till 

receptorpunkt (standard är 5 m). 

 

 För gaturum är avståndet alltid 2 m från husfasad. 

 

 Beräkningshöjd är alltid 2 m ovan mark. 

 

 Beräkningen gäller mitt på den valda väglänken. 

 

I nedanstående beskrivningar gås visualisering av resultat igenom samt de olika möjligheterna att 

exportera resultaten, se numreringen i Figur 14.  

 

 
 

 

1 – 3. Visualisera haltbidrag på kartan 
 

Som grundinställning visualiseras årsmedelvärde (totalhalten) av luftföroreningen som du har valt (för 

att ändra luftförorening eller basår, tryck på Session i vänsterspalten). Du kan ändra statistiskt mått i 

listan (1) enligt Figur 14.  

 

En nyhet i nya gränssnittet i SIMAIR är att det även möjligt att samtidigt visualisera bakgrundshalter 

genom listan (2). Exempel på sådan visualisering finns i Figur 5 sedan tidigare. I avsnittet Visa 

bakgrundshalter och emissioner längre upp i denna handledning beskrivs närmare vilka olika 

bakgrundshalter man kan få fram. 

 

I menyn anges även numeriska värden för totalhalten på respektive sida om vägen, se (3) i Figur 14, 

för det statistiska mått som du har valt i listan (1). 

Figur 14: 
Utför beräkning och 
exportera resultat 

 
Genom att klicka på en 
väglänk och trycka på 

knappen Beräkna 
genomförs en beräkning 
med SIMAIR-väg. De lokala 

halterna visualiseras på 
kartan och du kan välja 
statistiskt mått för lokala 
halter (1), om du vill kan 
du även visa 
bakgrundshalter (2). 
Numeriska värden för 

halterna visas i (3). Du kan 
exportera dina resultat som 
Rapport PDF (4) samt 
Tidsserier Excel (5). 

1 2 

4 
5 

3 
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4. Exportera resultat till en PDF-rapport 
 

Om du trycker på knappen Rapport PDF exporterar du dina beräkningsresultat för den aktuella 

väglänken till en sammanställning i ett PDF-dokument, se Figur 15. 

 

 

 
 

Rapporten inleds med information om sessionen; beräkningsår, aktuell emissionsdatabas, väglänkens 

namn och ämne. Längst upp till höger står respektive receptorpunkts läge, dvs. vilken sida om vägen 

som Receptor 1 och Receptor 2 är placerad.  

 

I rapporten presenteras ett antal tabeller. Här följer en kort förklaring till varje: 

 

Tabell 1a I tabell 1a redovisas lokala årsemissioner för aktuell väglänk. Emissionerna är 

uppdelade i olika källor; totalt, lätta fordon, tunga fordon samt icke-avgaser om du har 

valt PM10 (med icke-avgaser menas partiklar som orsakats av slitage och uppvirvling 

av vägdamm). Emissionen anges i enheten [µg/(ms)] samt [mg/s]. Dessutom anges 

ÅDT [fordon/dygn]. 

 

Tabell 2 Här återfinns årsmedelvärden, både totalhalt och även uppdelade i regionalt bidrag (om 

NO2 Europabidrag och Sverigebidrag), urbant bidrag samt lokalt bidrag. I Tabell 2 

finns även information om hur totalhalterna förhåller sig till MKN och övre och undre 

utvärderingströskel; < 100 % betyder underskridande och > 100 % betyder 

överskridande. 

 

Tabell 3-4 Här återfinns extremvärden i form av percentiler, i jämförelse med MKN och 

utvärderingströsklarna. Percentiler anges för dygnsmedelvärden och för NO2 även för 

timmedelvärden, i enlighet med MKN. 

 

Figur 15: 
PDF-rapport 
 
I PDF-rapporten erhåller du 
en sammanställning över 

emissionerna och halterna 
för väglänken som du har 
gjort beräkning för. 
Jämförelse av halter görs 
även med MKN. Exempel 
för NO2. 
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5. Exportera resultat till en Excel-tidsserie 
 

Om du efter beräkningen trycker på knappen Tidsserier i Excel exporterar du resultaten från SIMAIR 

till en Excel-fil där värden för olika parametrar presenteras timme-för-timme, se Figur 16. 

 

Tidsserier i Excel kan exempelvis vara användbara om du vill undersöka säsongsvariationen av 

halterna för olika haltbidrag, eller om du ska jämföra din modellberäkning med uppmätta 

timmedelvärden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Här följer en förklaring av kolumnernas rubriker: 

 

Datum  Datum på formatet YYYY-MM-DD. 

 

Timme Med timme i SIMAIR menas timmens sluttid, exempelvis betyder timme 2 

medelvärdet mellan kl. 01:00 till kl. 02:00. 

 

Antal fordon Totala antalet fordon [fordon/timme]. 

 

Antal LDV Antalet lätta fordon [fordon/timme]. 

 

Antal HDV Antalet tunga fordon [fordon/timme]. 

 

Emission totalt Totala emissionen [µg/(ms)]. 

 

Emission ej avgas Visas enbart för PM10: Emission av slitagepartiklar [µg/(ms)]. 

 

Emission avgas Visas enbart för PM10: Emission av avgaspartiklar [µg/(ms)]. 

 

Emission LDV Avgasemissioner från lätta fordon [µg/(ms)]. 

 

Emission HDV Avgasemissioner från tunga fordon [µg/(ms)]. 

 

Hastighet LDV Hastighet som antas för lätta fordon [km/h]. 

 

Figur 16: 
Tidsserie i Excel 

 
Genom att exportera resultaten i SIMAIR till en tidsserie i Excel kan du granska timvisa data för 
trafikdata, emissioner och halter. 
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Hastighet LDV Hastighet som antas för tunga fordon [km/h]. 

 

Regionalt utland Regionalt haltbidrag från övriga källor utanför Sverige [µg/m
3
]. 

 

Regionalt Sverige Regionalt haltbidrag från övriga källor inom Sverige [µg/m
3
]. 

 

Urbant Urbant haltbidrag från övriga källor inom tätorten [µg/m
3
]. 

 

Gatubidrag R1 Lokalt haltbidrag för receptorpunkt 1 [µg/m
3
] (receptorpunktens läge framgår 

av PDF-rapporten). 

 

Gatubidrag R2 Lokalt haltbidrag för receptorpunkt 2 [µg/m
3
] (receptorpunktens läge framgår 

av PDF-rapporten). 

 

Totalhalt R1 Totalhalt för receptorpunkt 1 [µg/m
3
] (receptorpunktens läge framgår av PDF-

rapporten). 

 

Totalhalt R2 Totalhalt för receptorpunkt 2 [µg/m
3
] (receptorpunktens läge framgår av PDF-

rapporten). 

 

 

Utför områdesberäkning för flera väglänkar 

(batchberäkning i SIMAIR-väg) 
 

Det är möjligt att göra automatiska beräkningar i SIMAIR-väg för flera väglänkar i samma beräkning. 

Detta kallas batchberäkningar. Du når denna meny genom vänsterspalten, se Figur 17. 

 

I menyn som kommer upp för batchberäkningarna kan du söka ut vägar genom olika kriterier, se Figur 

18. Du kan exempelvis filtrera och inkludera alla vägar med ÅDT > 10 000 fordon/dygn genom att 

skriva in 10000 i första rutan för ÅDT. 

 

Ett tips kan vara att skriva in en text för samtliga väglänkar som du uppdaterar indata för i EDBn, 

genom att lägga till en text i rutan Info2. Sedan kan du i batchberäkningar söka ut denna text i Info2, 

så filteras alla dessa vägar ut och inkluderas i de automatiska beräkningarna. 

 

Ett exempel på resultat från batchberäkning återfinns i Figur 19. 

 

 
 

Figur 17: 
Batchberäkningar 
 
Under Områdesberäkningar 

i västerspalten kan du 
klicka på Batch väg, vilket 

innebär automatiska 
beräkningar i SIMAIR-väg 
för flera väglänkar i samma 
beräkning 
(batchberäkningar), se röd 
markering. 
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Utför områdesberäkning (med SIMAIR-korsning) 
 

Om du har för avsikt att utföra beräkningar i gaturum eller i närheten av raka, öppna vägar lämpar sig 

SIMAIR-väg bra, vilket finns beskrivet enligt föregående avsnitt.  

 

För vissa trafikmiljöer, som är mer komplicerade och där samverkan mellan flera väglänkar har stor 

betydelse (t.ex. i korsningar), finns applikationen SIMAIR-korsning, som istället för OpenRoad 

använder spridningsmodellen Dispersion-road. Där beräknas halter i ett rutnät och inkluderar bidrag 

från fler väglänkar. I tidigare SIMAIR-gränssnitt var SIMAIR-korsning ett eget verktyg, men nu finns 

den inkluderad i samma vy (under förutsättning att du även har en användarlicens på SIMAIR-

korsning). 

 

I nya SIMAIR-gränssnittet är det enklare att utföra beräkningar i SIMAIR-korsning. Det är nu 

exempelvis möjligt att anpassa ett beräkningsrutnät genom att rita direkt på kartan och det är även 

möjligt att automatiskt inkludera alla väglänkar inom ett område.  

 

Figur 18: 
Batchberäkningar 

 
I menyn för 
batchberäkningar kan du 
söka ut vägar enligt vissa 
sökkriterier, exempelvis 
hur mycket ÅDT vägen har, 
skyltad hastighet mm. Om 

du har angett en text i 
exempelvis Info2, när du 
har editerat indata för 
väglänkar, kan du söka ut 
och inkludera alla dessa 
väglänkar genom att ange 
denna text i Info2. 

Figur 19: 
Batchberäkningar 

 
Exempel på resultat från en 
batchberäkning. 
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För att utföra beräkningar med SIMAIR-korsning klickar du på SIMAIR korsning under 

Områdesberäkning i vänsterspalten. En genomgång av de olika stegen ges i Figur 20-27. 

 

 

 

 

Figur 20: 
SIMAIR-korsning 
 
Under Områdesberäkningar 

i västerspalten kan du 
klicka på SIMAIR-korsning 
för att utföra en 
områdesberäkning för 
yttäckande halter i ett 
rutnät (förutsatt att du 
även har en användarlicens 

på SIMAIR-korsning). 

Figur 21: 
SIMAIR-korsning 
 
Tryck på knappen Välj på 

kartan. Därefter markerar 
du ett område på kartan 
där du vill utföra 
beräkningar genom att dra 
och markera en ruta med 
vänster musknapp. 

Figur 22: 
SIMAIR-korsning 
 
I menyn som nu kommer 
upp ställer du in: 

 

dy=dx = upplösning i 
meter (avstånd mellan 
beräkningspunkter) 
 
Tryck därefter på knappen 
Uppdatera, så anpassar sig 

alla övriga uppgifter (t.ex. 
antalet beräkningspunkter 
nx och ny) automatiskt. 
 
Tryck därefter på Nästa. 
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Figur 23: 
SIMAIR-korsning 

 
För att inkludera samtliga 
väglänkar i området, tryck 
på Knappen Välj Alla.  
 

Tryck sedan på knappen 
Nästa. 

Figur 24: 
SIMAIR-korsning 
 

Om du vill ha med en 
receptorpunkt i 
beräkningarna (en punkt 
där du kan få fram 
exempelvis PDF-rapport 
och Excel-tidsserier), tryck 

på Välj. Markera läget där 
du önskar receptorpunkten 
med vänster musknapp. 

 
Tryck sedan på Nästa. 

Figur 25: 
SIMAIR-korsning 
 

Om du manuellt vill lägga 
till eller ta bort vägkällor i 
beräkningen trycker du på 
knappen Välj på kartan.  

 
Tryck sedan Nästa. 
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Figur 26: 
SIMAIR-korsning 
 

Starta beräkningen genom 
att trycka på Spara. 

Beräkningen tar olika lång 
tid beroende på hur många 
linjekällor som ingår, men 
normalt ca 1-5 minuter. 

Figur 27: 
SIMAIR-korsning 
 

Därefter får du resultatet 
visualiserat på kartan, och 
har möjligheter att 
exportera resultatet på 
samma sätt som i SIMAIR-
väg. 
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Bilaga 1: Förklaringar av grundläggande begrepp 

samt vilka spridningsmodeller och indata som 

används i SIMAIR 

 

MKN Miljökvalitetsnormer. Syftet med MKN är att skydda människors hälsa och miljön 

samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Kommunerna och 

myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men även 

verksamhetsutövare. Idag finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, 

svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 

kadmium, nickel och bens(a)pyren. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller 

riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas av den berörda 

kommunen eller länsstyrelsen. 

 

Emission Utsläppet av en förorening till luften. Enhet: t.ex. [g/s] eller [mg/(fordon*km)]. 

 
Halt Koncentrationen av en förorening efter spridning i luften. Enhet: t.ex. [µg/m

3
]. 

 
Regionalt 
haltbidrag Haltbidraget av långdistanstransport av luftföroreningar från alla typer av källor i 

övriga Sverige och Europa. Representerar den haltnivå som förekommer på 

landbygden utan lokal/urban påverkan från emissionskällor. 

 

Urbant 
haltbidrag Haltbidraget från vägar och andra utsläppskällor tunt om i tätorten. 

 

Lokalt 
haltbidrag Haltbidraget från den lokala utsläppskälla som studeras, exempelvis vägtrafiken 

vid den aktuella väglänken. 

 
Totalhalt Avser summan av regionalt haltbidrag, urbant haltbidrag samt lokalt haltbidrag. 

 

Percentil Värdet på en variabel, som en viss procent av observationerna av variabeln är lägre 

än. Representerar således ett extremvärde. Dessa är användbara vid jämförelse med 

MKN, eftersom gränsvärdet enligt MKN får överskidas ett visst antal gånger per år 

och att det på så sätt ungefär motsvarar en viss percentil. 

 

ÅDT Årsdygnstrafik. Trafikflöde uttryckt som årsmedelvärdet av antal fordon per dygn 

för en viss väglänk. 

 
Öppen väg Väglänk som saknar närliggande byggnader på båda sidor om vägen (dvs. där 

hushöjden är noll på båda sidor om vägen). Med SIMAIR-väg kan användaren 

beräkna halter i receptorpunkter på 2 meters höjd på olika avstånd från vägkant (0-

100 m). Spridningsmodellen som tillämpas är OpenRoad. Det är även möjligt att 

göra beräkningar med SIMAIR-korsning och erhålla yttäckande halter i ett 

beräkningsrutnät, för att på så sätt studera samverkan mellan flera öppna vägar. 

 

Gaturum Väglänk där det finns närliggande bebyggelse (dvs. där hushöjden är > 0 på båda 

eller någon av sidorna). Här görs beräkningar med spridningsmodellen OSPM, som 

beskriver både bidraget från den direkta plymen från vägtrafiken samt 

recirkulationen som uppstår i gaturummet pga bebyggelsen.  
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MATCH Regional Eulersk spridningsmodell (3-dimensionell gridpunktsmodell), som av 

SMHI används för att beräkna regionalt haltbidrag i SIMAIR. Finns i SIMAIR två 

versioner: Europa (22 km × 22 km) och Sverige (11 km × 11 km). 

 

BUM Urban spridningsmodell som av SMHI används för att beräkna urbant haltbidrag i 

SIMAIR. Består av två modeller; en bakåttrajektoriemodell för att beskriva 

bidraget från markkällor (t.ex. vägtrafik) samt en gaussisk spridningsmodell för att 

beräkna bidraget från höga skorstensutsläpp (punktkällor). Upplösning: 1 km × 1 

km 

 

OSPM Lokal spridningsmodell i SIMAIR för att beräkna lokalt haltbidrag i gaturum. 

Består av två modellkoncept; en modell för att beskriva den direkta plymen från 

vägtrafiken samt en boxmodell för att beskriva recirkulationen av luftföroreningar i 

gaturummet. Halter anges på respektive sida om gatan avseende 2 meters höjd och 

2 meter från fasad. 

 

OpenRoad Lokal spridningsmodell i SIMAIR för att beräkna lokalt haltbidrag nära öppna 

vägar. 

 

Dispersion- 
Road Lokal spridningsmodell (gaussisk modell) i SIMAIR för att beräkna lokalt 

haltbidrag för öppna vägar. Beräkningar yttäckande halter i ett rutnät och tar 

hänsyn till samverkan mellan flera väglänkar. 

 

SMEDs 
geografiskt 
fördelade 
emissioner SMED (konsortium bestående av SMHI, SCB, IVL och SLU) tar fram Sveriges 

nationella emissionsdatabas innehållande geografiskt fördelade emissioner med 

upplösning 1 km × 1 km. Det finns totalt 8 huvudsektorer och 55 undersektorer. 

Dessa emissioner används för att beräkna bakgrundshalter i SIMAIR (regionalt 

bidrag Sverige samt urbant bidrag). 

 

Mesan Meteorlogiska data som används vid urbana och lokala haltberäkningar i SIMAIR. 

Mesan är ett system som används på SMHI för att ta fram mesoskaliga 

meteorologiska analyser, där tillgängliga meteorologiska data från synoptiska 

väderstationer, Trafikverkets väderstationer, radardata, sattelitdata samt modeller 

viktas samman. Rumslig upplösning: 11 km × 11 km (övergår för basår 2016 till 

2.5 km × 2.5 km). Tidsupplösning: 1 timme. 

 

NVDB Trafikverkets Nationella Vägdatabas, vilket de förinställda värdena i EDBn i 

SIMAIR baseras på. Innehåller väginformation från samtliga statliga och 

kommunala vägar, samt trafikflöden för statliga vägar och vissa kommunala vägar. 

Trafikmängder för de flesta kommunala vägarna simuleras med SAMPERS, medan 

de statliga vägarna bygger på uppmätt trafik. Observera att databasen saknar 

hushöjder, så där är det viktigt att SIMAIR-användaren själv uppdaterar dessa 

värden. 

 

HBEFA Handbook Emission Factors for Road Transport. Europeisk emissionsmodell för att 

beräkna emissionsfaktorer för vägtrafikens avgasutsläpp. Utgående från vilka 

indata som användaren har angivit i SIMAIR mappas sedan den trafiksituationen 

till en emissionsfaktorer beräknad enligt HBEFA. 
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Frågor om användning av SIMAIR? 
 

Kontakta gärna SIMAIRs användarsupport på e-post: simair@smhi.se  



 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
601 76 NORRKÖPING 

Tel 011-495 80 00 Fax 011-495 80 01 

 



 

  

 


