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1. Inloggning i SIMAIR


Öppna en webbläsare (SIMAIR 3 fungerar bäst med Mozilla Firefox).



Gå till webbadressen: www.smhi.se/tema/simair



Tryck på Logga in i SIMAIR 3.



Logga in med dina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) som du har erhållit från
kursledaren, alternativt använd inloggningsuppgifterna som du har fått vid beställningen av
SIMAIR, se Figur 1.

Figur 1. Logga in i SIMAIR genom att ange ditt användarnamn eller e-post och lösenord.
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2. Skapa nytt projekt och scenario
Direkt när du loggar in i SIMAIR kommer du till en meny där du kan samla dina pågående projekt
under PROJEKT och arkivera slututförda projekt under ARKIV, se Figur 2.

Du kan starta ett nytt projekt genom att trycka på Nytt projekt. Då kommer du till inställningar av ditt
projekt, se Figur 3.

Figur 2. Efter du har loggat in i SIMAIR 3 kommer du till en projektmeny.
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Figur 3. Projektinställningar - Här kan du ange ett projektnamn och välja ett projektområde innan du
skapar ett nytt projekt.
Här följer en förklaring av de olika inställningarna enligt numreringen i Figur 3.
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1

Här väljer du en kommun eller region.

2

Här kan du ange ett diarie- eller ärendenummer för ditt projekt.

3

Här visas namnet på projektet som kommer skapas av dig.

4

Här väljer du om du vill hålla projektet privat eller om du vill dela det med andra – om man
väljer Delad kommer projektet att synas i huvudmenyn PROJEKT för alla användare som
ingår i samma grupp.

5

Här anger du ett namn för ditt projekt – namnet måste vara unikt.

6

Här kan du ange en beskrivning för ditt projekt – kan vara användbart om du vill återgå och
visa gamla beräkningsresultat vid ett senare tillfälle.

7

Välj ett område för ditt projekt – håll ned shift och drag med muspekaren för att markera ett
område, se till att området inte är för stort.

8

När du är klar med dina inställningar, tryck på knappen Skapa projekt.

Du kommer se att projektet skapades under PROJEKT. På höger sida finns det knappar, se Figur 4, där
du kan redigera projektsinställningar, kopiera, arkivera och radera projektet.
För att skapa ett scenario, tryck på Nytt scenario längst ner, därefter kommer du till inställningar av
ditt scenario, se Figur 5.

Figur 4. Här kan du redigera, kopiera, arkivera eller ta bort ditt projekt. Efter att ett projekt har
skapats går det att ändra alla inställningar förutom projektets område. Tryck på Nytt scenario för att
skapa ett nytt scenario.
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Figur 5. Scenarioinställningar - Här kan du ange ett scenarionamn och scenariobeskrivning.
Här följer en förklaring av de olika inställningarna enligt numreringen i Figur 5.
1

Här visas den utvalda kommunen eller region.

2

Ange ett diarie- eller ärendenummer för ditt scenario.

3

Ange ett scenarionamn.

4

Ange en beskrivning för ditt scenario, vilket kan vara användbart om du vill återgå och visa
gamla beräkningsresultat vid ett senare tillfälle.

5

Välj dataset för trafik och väg som skall användas i scenariet. Datasetet baseras på
Trafikverkets nationella vägdatabas.

6

Välj dataset för byggnader som skall användas i scenariet. Datasetet baseras på
OpenStreetMap.

7

Välj dataset för de emissionsfaktorer som skall användas i scenariet. Dataset SMHI 2020
baseras på emissionsfaktorer från HBEFA 4,1 och NORTRIP-modellen.

8

Välj dataset för de bakgrundshalter som skall användas i scenariet. Dataset BUM 2020
innehåller regionala bakgrundshalter beräknade med MATCH-modellen (Multi-scale
Atmospheric Transport and Chemistry) och urbana bakgrundshalter beräknade med BUMmodellen (Basic Urban Model) för år 2020.

9

Kartan visar området som projektet är uppsatt för. Alla scenarier måste befinna sig inom detta
område.

10 När du är klar med dina inställningar, tryck på knappen Skapa scenario.
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3. Navigera i kartan
Efter att du har klickat på scenarionamn kommer du till kartvyn, där du kan navigera i kartan och
utföra önskvärd beräkning/inställning.
Beroende på vilken typ av licens man har får man antingen tillgång till en specifik kommun eller flera.
Kartvyn har följande funktioner, se Figur 6:
1 Visa det utvalda området.
2 Zooma in (scrolla eller klicka på knappen + med fasta steg ).
3 Zooma ut (scrolla eller klicka på knappen - med fasta steg).
4 Panorera i kartan genom att hålla in vänster musknapp och dra.
5 Visa årsdygnstrafik genom att klicka på Årsdygnstrafik (ÅDT) under VISUALISERING i menyn på
vänstra sidan.
6 Visa andel tung trafik i procent genom att klicka på Andel tung trafik under VISUALISERING i
menyn på vänstra sidan.

Figur 6. I SIMAIRs kartfunktion kan du zooma in, zooma ut, panorera och visa årsdygnstrafik eller
andel tung trafik i bakgrunden.

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.
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4. Visa förberäknade bakgrundshalter
Visa bakgrundshalter
För att visa bakgrundshalter väljer du önskad parameter enligt Figur 7.

Figur 7. Bakgrundshalter och emissioner kan visas direkt i kartvyn genom att välja önskad parameter
i de två listorna längst till höger, se röd markering. Exemplet i figuren visar NO2 bakgrundshalter från
trafiksektor på upplösningen 1 km x 1 km.
Nedan följer en förklaring av de olika fälten som går att visa:
Total bakgrundshalt

Visar årsmedelvärde total bakgrundshalt, summan av
regionalt och urbant haltbidrag. Denna är ofta
jämförbar med mätningar av urban bakgrund i taknivå.

Total bakgrundshalt percentiler av dygns- och
timmedelvärden

Beroende på vilket ämne du har valt kan du även visa
percentiler för dygns-och timmedelvärden, i enlighet
med MKN.

Internationellt bidrag (NO2)

Visar årsmedelvärdet av regionala bidraget av
långdistanstransporterade luftföroreningar för källor i
Europa (utanför Sverige), beräknade med MATCH (11
km × 11 km).

Sverige bidrag (NO2)

Visar årsmedelvärdet för det regionala bidraget från
källor inom Sverige, beräknade med MATCH (11 km
× 11 km).
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Regionalt bidrag (PM10, CO,
bensen)

Visar årsmedelvärdet för det regionala bidraget, för
både långdistanstransporterade luftföroreningar från
källor i Europa (utanför Sverige) och det regionala
bidraget från källor inom Sverige, beräknade med
MATCH (11 km x 11km).

Urbant bidrag

Visar årsmedelvärdet för 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 total bakgrundshalt enligt
ovan).

Källfördelning av urbant haltbidrag
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.
Trafikbidrag –avgaser tunga
fordon

Visar det urbana haltbidraget från undersektorn TrafikAvgaser Tunga fordon (tunga lastbilar och bussar).

Trafikbidrag –avgaser lätta
fordon

Visar det urbana haltbidraget från undersektorn TrafikAvgaser Lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar,
motorcyklar, mopeder).

Trafikbidrag –totalt

Visar det urbana haltbidraget från alla fordonstyperna i
trafik (summan av de föregående båda kategorierna,
samt för PM10 även vägslitagepartiklar).

Bidrag från arbetsmaskiner

Visar det urbana haltbidraget från skogsavverkning,
jordbruksmaskiner, mobila maskiner i
produktionsprocesser m.m.

Bidrag från industrier

Visar det urbana haltbidraget från undersektorn
Industrier (tillverkningsindustri, processindustri,
skogsindustri, kraftproduktion, gruvverksamhet m.m.)

Bidrag från jordbruk

Visar det urbana haltbidraget från undersektorn
Jordbruk. Detta är exklusive maskiner; de är istället
inkluderade i Arbetsmaskiner.

Bidrag från sjöfart

Visar det urbana haltbidraget från undersektorn Sjöfart
(nationell sjöfart, inklusive fiske).

Användarmanual SIMAIR 3.5.0
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Bidrag från
småhusuppvärmning

Visar det urbana haltbidraget från undersektorn
Småhusuppvärmning. Avser småhus med egen
värmekälla –småskalig vedeldning m.m. (Småhus med
fjärrvärme ingår i undersektorn Uppvärmning.)

Bidrag från uppvärmning

Visar det urbana haltbidraget från undersektorn
Uppvärmning. Avser fastighetsuppvärmning exklusive
småhus med egen värmekälla. De sistnämnda
representeras av undersektorn Småhusuppvärmning.

Bidrag från övriga källor

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.

Visa bakgrundshalter tillsammans med lokala beräkningar
Bakgrundshalter kan visas tillsammans med lokala haltberäkningar för enskilda vägavsnitt, se Figur 8.
1

1

2

Figur 8. Bakgrundshalter kan visas samtidigt som resultat från lokala haltberäkningarna för utvalda
vägavsnitten. I (1) väljer du vilket ämne och statistiskt mått som ska visas för de lokala
haltberäkningarna (på receptorpunkterna på de utvalda vägavsnitten) och i (2) väljer du motsvarande
mått för bakgrundshalterna.
Färgskalan
Färgskalan är inställd i enlighet med MKN och utvärderingströsklar, där röd färg visar gränsvärdet
enligt MKN, orange färg övre utvärderingströskel och gul färg nedre utvärderingströskel. Färgskalan
för utvalt statistiskt haltmått finns på övre högra hörnet och den för utvald bakgrundshalt finns på
nedre vänstra hörnet av kartvyn.
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5. Visa emissioner
Förutom förberäknade bakgrundshalter är det även möjligt att visa emissioner. Detta gör du på precis
samma sätt som för bakgrundshalter, se Figur 7. Källfördelade geografiskt fördelade
årsmedelemissioner som kan visas är från Svenska MiljöEmissionsData (SMED). För mer information
om metod- och kvalitetsbeskrivning av emissionsdatabasen finns det på
https://www.smhi.se/data/miljo/nationella-emissionsdatabasen/.

Nedan följer en förklaring av de olika alternativen.
Urban

Visar summan av emissioner (1 km x 1 km) från
samtliga urbana källor.

Trafik - avgaser tunga fordon

Visar SMEDs geografiskt fördelade
årsmedelemissioner (1 km x 1 km) för undersektorn
Trafik-Avgaser Tunga fordon (tunga lastbilar och
bussar)

Trafik - avgaser lätta fordon

Visar SMEDs geografiskt fördelade
årsmedelemissioner (1 km x 1 km) för undersektorn
Trafik-Avgaser Lätta fordon (personbilar, lätta
lastbilar, motorcyklar, mopeder).

Trafik - totalt

Visar SMEDs geografiskt fördelade
årsmedelemissioner (1 km x 1 km) för alla
fordonstyperna i trafik (summan av de föregående båda
kategorierna, samt för PM10 även vägslitagepartiklar).

Källfördelning av emissioner
(Årsmedelemission per
källtyp)

Visar SMEDs geografiskt fördelade
årsmedelemissioner (1 km x 1 km) för varje källtyp
(samma kategorier för halter som de ovan).

Användarmanual SIMAIR 3.5.0
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6. Granska och ändra indata för vägavsnitt
Redigera väg-och trafikinformation
Du kan ändra väg- och trafikinformation genom att klicka på Trafik och väg under REDIGERING,
sedan zooma in på kartvyn, klicka på därefter den väglänk som du vill granska trafikdata för. Menyn
som kommer upp på höger sida visar trafikdata och gaturumsinformation som finns i SIMAIR 3 vilka
hämtas från Nationella Vägdatabasen (NVDB), se Figur 9. När du är klar med dina inställningar, tryck
på knappen Spara.
Trafikuppgifterna från NVDB täcker främst statliga vägar; kommunala vägar har överlag simulerade
trafikmängder. Om det visar sig att någon uppgift inte stämmer för en kommunal väg kan du ändra
uppgifterna på samma sätt som i exemplet nedan i figur 9.

Figur 9. Du kan ändra väg- och trafikinformation genom att klicka på Trafik och väg under
REDIGERING.
Nedan följer en förklaring till olika inställningar för väg- och trafikinformation.
Här ändrar du dina trafikdata:
Årsdygnstrafik [ÅDT] Trafikflöde uttryckt som årsmedelvärdet av antal fordon per dygn.
Defaultvärdet hämtades från NVDB (vilket generellt innebär
simulerade trafikmängder för kommunala gator).
Andel tung trafik [%]

Anger procent tung trafik (tunga lastbilar och bussar).

Här anger du skyltad 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. Trafiksituation är
en terminologi som används i HBEFA modellen som beskriver om olika kombinationer av vägtyp,
körhastighet, vägens kurvighet och lutning samt trafikflödesförhållanden.
Omgivning
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Här kan du välja mellan tätort eller landsbygd.

Skyltad hastighet

Ange den skyltade hastigheten för vägen.

Vägtyp

Här har du valmöjligheten att ändra mellan; 1-Motorväg, 4–4fältsväg, 5 Vanlig väg, 6 Vanlig väg mötesfri.

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.

Kö

Det har Fritt flöde som default. Det finns möjlighet att skapa ny
kösituation genom att klicka på Avancerade inställningar, och
Redigera kösituation under Fordonssammansättning på menyn. Mer
information finns på sidan 18.

Här anger du gaturumsdimensionerna för trafikmiljön:
Gatunamn

Ange gatunamn.

Vägbredd [m]

Den sammanlagda bredden för samtliga körfält, inklusive
mittsträng.

Antal körfält

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

Bredd mittsträng [m]

Bredden på mittsträngen. Om mittsträng saknas, ange 0.

Det går även att dra muspekaren på väglänken för att ändra vägens geometri.
Redigera avancerade inställningar
Genom att trycka på Avancerade inställningar kan du ändra fordonssammansättningen, andel
bränslen, andel fordon som är kallstartade samt tidsvariationer och trafikkösituation, se Figur 10.

Användarmanual SIMAIR 3.5.0
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Figur 10. Genom att klicka på Avancerade inställningar kommer du till en meny där du ändrar
inställningar för fordonssammansättning, bränslen, kallstart samt vägslitage / dammbindning.
Fordonssammansättning
I denna meny, se Figur 11, kan du ändra fordonssammansättningen (ink. andel tung trafik), uttryckt i
[%] och tidsvariation för olika fordonstyper.
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 %.
Nedan följer en förklaring av de olika fordonstyperna:
Personbil

Andel personbilar [%].

Tvåhjuling

Andel motorcyklar och mopeder [%].

Landsvägsbuss

Andel långfärdsbussar [%].

Lastbil med släp

Andel tunga lastbilar med släp [%].

Lastbil utan släp

Andel tunga lastbilar utan släp [%].

Stadsbuss

Andel stadsbussar [%].

Figur 11. Genom att klicka på Avancerade Inställningar kommer du till en meny där du kan ställa in
fordonssammansättning och redigera och lägga till tidsvariation och trafikkösituation.
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Ändra eller lägg till tidsvariation och trafikkösituation
Här finns det möjlighet att även skapa och spara ny tidsvariation timme-för-timme respektive genom
att klicka på Redigera tidsvariation eller Ändra för respektive fordonsklass, se Figur 11 sedan tidigare.


Knappen Redigera tidsvariation skapar en ny tidsvariation som du kan namnge (med
möjligheten att användas 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 lätta fordon och tunga fordon, som du kan
använda. Om du inte vet tidsvariationen är närtrafik att rekommendera för de flesta kommunala vägar.
Om du trycker på Redigera tidsvariation kommer du till en ny meny, som visas i Figur 12.
1
2

3

Figur 12. Du kan ändra tidsvariation både för månader (2) och timme-för-timme (3).
Mer beskrivning av de ingående delarna ges i texten nedan.
1. Namninformation
Här anger du vad den nya tidsvariationen ska heta (alternativt låter du den gamla stå kvar om du valde
Ändra).
2. Säsongsvariation
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 %.

Användarmanual SIMAIR 3.5.0
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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.
När du är klar med alla dina inställningar, klicka utanför inputrutorna, sedan trycker du på Spara som
ny om du ska skapa en ny tidsvariation.
Ställ in trafikkösituation
Om du trycker på Redigera kösituation från fordonssammansättning menyn kommer du till en ny
meny, som visas i Figur 13.

Figur 13. Du kan ändra kösituation för olika dagar timme-för-timme.
För varje timme går det även att definiera vilken trafikkösituation som råder, vilket i hög grad
påverkar emissionsfaktorns storlek i emissionsmodellen för avgasutsläpp (HBEFA).
En ny funktionalitet i den nya versionen av SIMAIR är att det är mycket enklare att ändra många
kösituationer på en gång. Detta gör du genom att ställa dig i respektive kösituation du skall ställa in,
och sedan väljer alla tidsperioder som kösituationen gäller.
Nedan finns förklaringen till de fyra kösituationerna:
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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 hastighet 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 Spara.
Andel bränslen
Här kan du ändra andelen bränslen för olika fordon i enligheten med fordonsklassificeringen ovan, se
Figur 14. I den nya versionen av SIMAIR har tre bränsletyper tillkommit; El, El/bensin och El/diesel.
Observera att summan för bränsleandelen måste bli 100%, detta gäller för samtliga bränslen och
fordon.
Nedan följer förklaring av de olika bränslena:
Bensin

Andel bensindrivna fordon [%].

CNG

Andel biogasdrivna stadsbussar [%].

CNG/bensin

Andel biogasdrivna personbilar [%].

Diesel

Andel dieseldrivna fordon [%].

E85/bensin

Andel etanoldrivna personbilar [%].

El

Andel eldrivna fordon [%].

El/bensin

Andel laddhybrid bensindrivna fordon [%].

El/diesel

Andel laddhybrid dieseldrivna fordon [%].

Etanol

Andel etanoldrivna stadsbussar [%].

Användarmanual SIMAIR 3.5.0
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Figur 14. Genom att klicka på Avancerade Inställningar kommer du till en meny där du kan ställa in
andel bränslen för olika fordonskategorier.
Andel kallstart
Här kan du ställa in andel fordon som är kallstartade för personbilar, se Figur 15. Emissioner från
kallstart är mycket högre än när motor är varmt.
De förinställda värdena på kallstartandel är 27% personbilar enligt emissionsdatabasen för 2020.

Figur 15. Genom att klicka på Avancerade Inställningar kommer du till en meny där du kan ställa in
andel kallstart för personbilar.
Vägslitage / dammbindning
I den nya versionen av SIMAIR används NORTRIP-modellen för vägtrafikens slitagepartiklar.
NORTRIP beskriver utsläppen av de olika slitagepartikel-källorna, t ex. väg, broms och däck.
Slitagepartiklarna utgörs av den ackumulerade massan på väg-ytan och massan som suspenderas från
20

luften. Modellen tar även hänsyn till saltning, sandning samt dammbindningsprocesser där partikelemissioner starkt påverkas. Det finns därför möjlighet för dig att styra över vilka
halkbekämpningsmetoder eller om dammbindning används som skall ingå i den lokala beräkningen, se
Figur 16.

Figur 16. Genom att klicka på Avancerade Inställningar kommer du till en meny där ändrar du
inställningar om vägslitage / dammbindning.
Nedan följer förklaring av de olika inställningar:
Max andel vinterdäck

Andel vinterdäck [%], default värden kommer från en
undersökning som gjordes av Trafikverket.

Max andel dubbdäck

Andel dubbdäck [%], default värden kommer från en
undersökning som gjordes av Trafikverket.

Asfaltstyp

De representerar olika asfaltstyper på de gatorna. De har olika
hårdhet och sten mängder och detta påverkar det direkta utsläppet
av slitagepartiklar.

Körcykel

Dessa val är till för att beräkna slitaget från bromsar. Man kan
välja för referens, tätort, motorväg och kö vilka skalar
slitagepartiklar från bromsar med 1, 1.5, 0.5 respektive 2.

Sandning

Saltning
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Kryssa i om sandning används. Sandning bidrar till
vägslitagepartiklar genom tre processer i NORTRIP modellen;
direkt utsläpp av sandpartiklar, krossning och avskavning. Dessa
processer är temperaturberoende i modellen.
Kryssa i om saltning används. Saltning ändrar vägfuktighet som
kan leta till en ökning av deposition av partiklar i NORTRIP
modellen. Denna process är temperatur- och fuktighetberoende.
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Dammbindning
Dammbindningsmedel

Städning/sopning

Plogning
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Välj om dammbindningsmedel används.
Välj vilket dammbindningsmedel som används. Denna ändrar
ångtryck i mättade saltlösningar som gör att det blir svårare att
hålla partiklar i luften i modellen.
Kryssa i om städning/sopning sker på väglänken under vintern
och våren. Det påverkar partikelhalter från slitage och mängden
salt på vägen.
Kryssa i om plogning sker på väglänken under vintern. Det ändrar
snömassa på vägen i modellen.

7. Lägg till en ny väglänk
Det är möjligt i SIMAIRs användargränssnitt att manuellt lägga till en ny väglänk.
För att skapa en ny väglänk utför du följande, se Figur 13.
1

Klicka på Trafik och väg under REDIGERING

2

Markera en valfri väglänk som du vill utgå från, lämpligtvis en med så lika indata som
möjligt som den som du vill skapa.

3

Tryck på knappen Rita ny väg på övre högre hörnet i kartvyn.

4

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

5

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

6

Klicka i närheten av den sista placerade punkten för att bekräfta geometrin.

7

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 Spara.

Användarmanual SIMAIR 3.5.0
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Figur 17. Genom att markera en befintlig väglänk och trycka på knappen Rita ny 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 i närheten av den sista punkten för att bekräfta geometrin. Sedan kan du göra
önskade inställningar för trafikdata och gaturumsdimensioner.
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8. Redigera byggnadsinformation och geometri
I den nya versionen av SIMAIR kan du ändra även byggnadshöjden och byggnadsgeometri.
För att redigera byggnadshöjden utför du följande, se Figur 18.
1

Klicka på Byggnader under REDIGERING.

2

Markera den byggnad som du vill ändra höjd för.

3

Det kommer då en meny som visar default byggnadshöjd som finns vilka baseras på
OpenStreetMap.

4

Ändra på höjd.

5

Ändra byggnadsgeometri genom att hålla muspekaren på valfri punkt på byggnadens kontur,
klicka och dra ut den blåa punkten till önskad geometri.

6

När du är klar trycker du på Spara.

Figur 18. Genom att klicka på Byggnader ändrar du byggnadshöjden och byggnadsgeometri.
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9. Utför beräkning och exportera resultat
För att göra en beräkning för en väglänk i SIMAIR-väg utför du följande, se Figur 19.
1

Klicka på Väg under SIMULERING.

2

Markera den aktuella väglänken som du vill utföra en beräkning.

3

På menyn ser du information om gaturum och modellen som används för beräkningen. Här
kan du även välja ämnen som ska beräknas. En ny funktionalitet i SIMAIR 3 är att nu kan
man göra beräkningar för samtliga ämnen samtidigt.

4

En annan ny funktionalitet i den nya versionen av SIMAIR är att nu finns det möjlighet att
sätta receptorpunkterna var du vill längst väglänken. Dra den ljusblåa punkten på väglänken
för att lägga receptorpunkterna där du önskar.

5

När du är klar, klicka på Starta simulering.

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.

Figur 19. För att göra en SIMAIR-väg beräkning, klicka på Väg och välj sedan en väglänk. I menyn
kan du välja ämnen som ska beräknas.
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Figur 20. De lokala halterna visualiseras på kartan och du kan välja statistiskt mått för lokala halter
för ett ämne (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 i Excel (5).
Beräkningstiden är några sekunder. Du erhåller ett resultat där haltnivåerna (totalhalten) på respektive
sida om vägen finns visualiserade på kartan, tillsammans med två möjligheter att exportera resultaten.
Nedan följer beskrivning till visualisering av resultat samt de olika exportmöjligheter, se numreringen
i Figur 20.

1 – 3. Visualisera haltbidrag på kartan
Ovan kartan i mitten finns det fyra menyer där du väljer respektive ämne och statistiskt haltmått (1)
som ska visas på kartan. Det finns möjlighet att visualisera bakgrundshalter eller emissioner och
källfördelning av dem samtidigt genom listorna (2). Exemplet i Figur 20 visar NO2 årsmedelvärde
totalhalt för båda receptorer på det utvalda väglänken. I bakgrunden visas NO2 totalt bakgrundshalt.
Flytta muspekare över receptorpunkterna (3) för att se numeriska värden för totalhalten på respektive
sida om vägen, för det ämne och statistiska mått som du har valt i listorna (1).
4 – 5. Exportera resultat
Klicka på de två receptorpunkterna på det utvalda vägavsnittet (3) för att komma till en meny där du
kan exportera resultat som Rapport PDF (4) samt Tidsserier i Excel (5). Här kan du även Rensa eller
Starta om din beräkning.
4. Exportera resultat till en PDF rapport
Om du trycker på knappen Rapport för valt ämne exporterar du dina beräkningsresultat för den
aktuella väglänken till en sammanställning i ett PDF-dokument, se Figur 21. Rapporterna i den nya
versionen av SIMAIR har fått en uppfräschning med ökad överskådlighet och tydligare information
om miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar.
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Figur 21. I PDF-rapporten erhåller du en sammanställning över projektinformation, dataset som
används i beräkningen, årsmedelemissioner för lokal trafik på väglänken samt halterna för väglänken
som du har gjort beräkning för. Jämförelse av halter görs även med MKN. Exempel för NO2.
Här följer en kort förklaring till olika information presenteras i rapporten:
1 Rapporten inleds med information om projektet; projektnamn, scenario, ämne och
väglänkens namn.

2 Denna tabell visar de olika dataseten som används för beräkningen; trafik och väg,
byggnader, emissionsfaktorer samt meteorologi och bakgrundshalter dataset.
3 Här finns en kort beskrivning av hur resultaten förhåller sig till MKN och ett
förslag på vad kommunen behöver göra.

4 I denna tabell redovisas årsmedelvärden och extremvärden i form av percentiler för
total halt. Färgerna anger hur de totala halterna förhåller sig till MKN och
utvärderingströsklarna.
5 Detta cirkeldiagram visar hur stor andel av årsmedelvärde som utgörs av regionalt,
urbant och lokalt haltbidrag. Observera att rutorna även kan vara vita, vilket
betyder att halten ligger mellan det nedre tröskelvärdet och vad som klassas som
frisk luft.
6 Här återfinns årsmedelvärden, både totalhalt och även uppdelade i regionalt bidrag
(för NO2 både utlandsbidrag och Sverigebidrag), urbant bidrag samt lokalt bidrag.
Det finns även information om hur totalhalterna förhåller sig till MKN och övre
och undre utvärderingströskel i färgskalan.
7 Här återfinns extremvärden i form av percentiler, i jämförelse med MKN och
utvärderingströsklarna i färgskalan. Percentiler anges för dygnsmedelvärden (D)
och för NO2 även för timmedelvärden (H), i enlighet med MKN.

8 I denna tabell redovisas lokala årsmedelemissioner 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] och emissionsfaktor
[mg/(fordon* km)]. Fordonskilometer är en enhet för trafikarbete och det utgörs
antal fordon (trafikflöde) som kör på vägsträckans längd i kilometer.
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5. Exportera resultat till tidsserier i Excel
Om du efter beräkningen trycker på knappen Tidsserier exporterar du resultaten från SIMAIR till en
Excel-fil där värden för olika parametrar presenteras timme-för-timme, se Figur 22.
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.

Figur 22. Genom att exportera resultaten i SIMAIR till en tidsserie i Excel kan du granska timvisa
data för trafikdata, emissioner och halter. Exempel för NO2 och PM10.
Här följer en förklaring av kolumnernas rubriker:
Start timme

Start timme i formatet YYYY-MM-DD hh:00:00+00:00 i
SIMAIR [UTC].

Antal tunga fordon

Antalet tunga fordon [fordon/timme].

Antal lätta fordon

Antalet lätta fordon [fordon/timme].

Medelhastighet tunga fordon

Medelhastighet som antas för tunga fordon [km/h].

Medelhastighet lätta fordon

Medelhastighet som antas för lätta fordon [km/h].

Emission lätta fordon

Visas för alla ämnen som är med i beräkningen.
Avgasemissioner från lätta fordon [µg/(m*s)].

Emission tunga fordon

Visas för alla ämnen som är med i beräkningen.
Avgasemissioner från tunga fordon [µg/(m*s)].

Emission PM10 icke avgas

Visas enbart för PM10. Emission av slitagepartiklar [µg/(m*s)].

Regionalt bidrag

Visas för bensen, CO och PM10. Regionalt haltbidrag från
övriga källor inom och utanför Sverige [µg/m3].

Utlandsbidrag NO2

Regionalt haltbidrag för NO2 från övriga källor utanför
Sverige [µg/m3].
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Sverigebidrag NO2

Regionalt haltbidrag för NO2 från övriga källor inom Sverige
[µg/m3].

Urbant bidrag

Visas för alla ämnen som är med i beräkningen. Urbant
haltbidrag från övriga källor inom tätorten [µg/m3].

Lokalt haltbidrag sida 1

Lokalt haltbidrag för receptorpunkt 1 [µg/m3]
(receptorpunktens läge framgår av kartvyn)

Lokalt haltbidrag sida 2

Lokalt haltbidrag för receptorpunkt 2 [µg/m3]
(receptorpunktens läge framgår av kartvyn)
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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 x km)].

Halt

Koncentrationen av en förorening efter spridning i luften. Enhet: t.ex.
[µg/m3].

Regionalt
haltbidrag

Haltbidraget av långdistanstransport av luftföroreningar från alla typer
av källor i övriga Sverige och Europa. Representerar den haltnivå som
förekommer på landsbygden utan lokal/urban påverkan från
emissionskällor. Enhet: t.ex. [µg/m3].

Urbant
haltbidrag

Haltbidraget från vägar och andra utsläppskällor runt om i tätorten.
Enhet: t.ex. [µg/m3].

Lokalt
haltbidrag

Haltbidraget från den lokala utsläppskälla som studeras, exempelvis
vägtrafiken vid den aktuella väglänken. Enhet: t.ex. [µg/m3].

Totalhalt

Avser summan av regionalt haltbidrag, urbant haltbidrag samt lokalt
haltbidrag. Enhet: t.ex. [µg/m3].

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 överskridas 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.
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Öppen väg

Väglänk som saknar närliggande byggnader på båda sidor om vägen
(dvs. där hushöjden är noll på båda sidor om vägen). Med SIMAIRväg kan användaren beräkna halter i receptorpunkter på 2 meters höjd.
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. (SIMAIR-korsning planeras skulle vara färdig
implementeras till den skarpa lanseringen av SIMAIR 3).

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.

MATCH

Regional Eulersk spridningsmodell (3-dimensionell
gridpunktsmodell), som av SMHI används för att beräkna regionalt
haltbidrag i SIMAIR. Finns i SIMAIR två versioner: Europa med
upplösning (11 km × 11 km) och Sverige med upplösning (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.

OpenRoad

Lokal spridningsmodell i SIMAIR för att beräkna lokalt haltbidrag
nära öppna vägar.

Dispersion
Road (NG2M)

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).
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Mesan

Meteorologiska 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, satellitdata samt modeller viktas samman.
Rumslig upplösning: 2,5 km × 2,5 km. Tidsupplösning: 1 timme.

ECMWF

Meteorologiska data som används vid regionala haltberäkningar i
SIMAIR. Rumslig upplösning: 11 km x 11 km. Tidsupplösning: 3
timmar.

NVDB

Trafikverkets Nationella Vägdatabas, vilket de förinställda värdena i
väg och trafik databasen 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.

HBEFA

Handbook Emission Factors for Road Transport. Europeisk
emissionsmodell för att beräkna emissionsfaktorer för vägtrafikens
avgasutsläpp. Utgår från vilka indata som användaren har angivit i
SIMAIR som sedan mappas till emissionsfaktorer, som beräknas enligt
HBEFA.

OpenStreetMap SIMAIRs byggnadshöjder baseras på OpenStreetMap-databasen.
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