
DEN 5 NOVEMBER 2013 PÅ NATURVÅRDSVERKET I STOCKHOLM

INBJUDAN TILL KURS I MODELLANVÄNDNING
FÖR EN RENARE TÄTORTSLUFT
Modellberäkningar är ett effektivt sätt att kontrollera luftkvalitet och kan användas istället för eller som komplement till mätningar. 
Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller erbjuder i samarbete med Naturvårdsverket en kurs som ger dig kunskaperna du 
behöver för att använda luftkvalitetsmodeller och tar upp de frågeställningar som du som modellanvändare ofta stöter på. Före-
läsningar varvas med problembaserade gruppövningar och diskussioner.

 www.smhi.se/reflabmodeller

09.00-09.30 Registrering och servering av kaffe och smörgås

09.30-09.45 Presentation av dagen och deltagarna

09.45-10.30 Grundkunskaper i luftkvalitetsmodellering
Vad är en luftkvalitetsmodell? Vad finns det för olika typer av modeller? Vilken modell ska 
jag använda?

10.30-11.00 Gruppövning 1
Val av modell.

11.00-11.45 Emissioner, meteorologi och atmosfärskemi
Hur beräknas utsläpp? Hur sprids och omvandlas luftföroreningar i atmosfären?

11.45-12.30 Lunch

12.30-13.00 Lagar och krav
Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? 
Vad kan vi vänta oss framöver?

13.00-13.20 Gruppövning 2
Beräkna kvalitetsmålen RDE/RPE.

13.20-13.50 Kvalitetssäkring av modellberäkningar 
Hur kvalitetssäkrar jag min modellberäkning? Vilka data behöver jag granska och hur? Hur 
går det till att kvalitetssäkra modellberäkningar med hjälp av mätdata?

13.50-14.30 Gruppövning 3 
Varför avviker mina modellberäkningar från uppmätta värden?

14.30-14.50 Kaffe och kaka

14.50-15.30 Modeller – komplement eller ersättning till mätningar?
Hur kan man utnyttja modeller och mätningar tillsammans i luftvårdsarbetet? Hur kan jag 
använda modeller för att utveckla mätnätverk? Vilken roll har modeller i kommunens åt-
gärdsarbete? 

15.30-16.00 Gruppövning 4
Tolkning av modellresultat vid detaljplanering.  

16.00-16.30 Sammanfattning och avslutning
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UTBILDARE
Sofi Holmin Fridell atmosfärskemist på enheten för luftmiljöproduktion, SMHI, är 
projektledare för Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller*. Sofi arbetar med mil-
jöövervakning med hjälp av luftkvalitetsmodeller, miljö- och klimatkommunikation 
och utredningar av dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige. Sofi har tidigare suttit i 
styrelsen för Luftförorenings- och klimatsekretariatet.

Stefan Andersson forskare och meteorolog på enheten för luftmiljöforskning, SMHI, 
arbetar med luftkvalitetsmodellering, utredningar samt rådgivning inom Referenslabo-
ratoriet för tätortsluft – modeller, med särskilt fokus på kvalitetssärking. Stefan är infor-
mations- och utbildningsansvarig inom luftmiljö på SMHI och har undervisat i luftkva-
litet, klimat och meteorologi på kommuner, universitet och internationella kurser.

Helena Sabelström enheten för Luft och klimat, Naturvårdsverket, arbetar med frågor 
kring Luftkvalitetsförordningen och deltog även i förhandlingarna kring det nuvarande 
Luftkvalitetsdirektivet. Helena arbetar med att ta fram underlag till revideringar av 
förordningen samt med föreskrifter och vägledning till kommunerna.

Christer Johansson professor i tillämpad miljövetenskap vid ITM, Stockholms univer-
sitet, och även anställd vid miljöförvaltningen i Stockholms stad (SLB-analys), har en 
bred erfarenhet av utredningar, mätning och spridningsmodellering. Christer har un-
dervisat och forskat inom området under lång tid och jobbar bland annat med rådgiv-
ning inom Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar.

PRAKTISK INfORMATION
Kursen riktar sig till dig som arbetar med kontroll och utredning av luftkvalitet och har 
använt eller vill använda luftkvalitetsmodeller.

Kursen kommer att hållas på Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm den 5:e 
november 2013.

Deltagaravgiften är 2.500 kr (exklusive moms) om du anmäler dig innan 2013-10-21. 
Efter detta datum är avgiften 3.500 kr (exklusive moms). I avgiften ingår lunch, fika och 
dokumentation.

* Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller är en stödfunktion för svenska kommuner vid val, användning   
och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller. Mer information på http://www.smhi.se/reflabmodeller

För anmälan till kursen och frågor om programmet kontakta:
Sofi Holmin-Fridell, kursledare  
tel 011-495 84 28
e-post sofi.holmin-fridell@smhi.se

 www.smhi.se/reflabmodeller

http://www.smhi.se/reflabmodeller

