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1 Inledning
Om en miljökvalitetsnorm för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas ska kommunen
informera Naturvårdsverket, som sedan gör en bedömning av behovet av att upprätta ett
åtgärdsprogram. Berörd länsstyrelse eller kommun ska sedan ta fram ett sådant (Naturvårdsverket,
2015).
Enligt femte kapitlet i miljöbalken och paragraf 6 i luftkvalitetsförordning 2010:477 ska
rapporteringen av åtgärdsprogrammet omfatta ett antal punkter som redovisas i Luftguidens Bilaga
5 – Vägledning till rapportering av uppgifter om åtgärdsprogram. Utifrån denna bilaga – och med
dess bokstavsbeteckningar – har Referenslaboratoriet för tätortsluft - modeller gjort en guide för
följande punkter, där modellering kan vara ett bra stöd i arbetet. Punkt A och B är inte med i denna
guide då de är av en mer generell karaktär.


C. Allmän information om överskridandet av miljökvalitetsnormen



D. Information om källfördelning



E. Information om genomförda förbättringsåtgärder



F. Information om beslutade åtgärder



G. Information om prognoser för luftkvaliteten

För att göra guiden så användbar som möjligt så ger vi praktiska exempel, ibland utifrån modellen
SIMAIR som används av många kommuner. Många råd är dock generella.
På Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers hemsida finns en jämförelsetabell över
luftkvalitetsmodeller, deras tillämpningsområden och vilken indata som krävs av användaren
(http://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/luftkvalitetsmodeller/jamforelsetabell). Antingen
kan beräkningar utföras direkt av kommunen/länsstyrelsen eller så kan en konsult anlitas.
Ett femtontal kommuner arbetar i dagsläget med åtgärdsprogram, för partiklar och/eller kvävedioxid.
I denna guide fokuserar vi på dessa två föroreningar, eftersom miljökvalitetsnormerna är svårast att
uppfylla för dem.
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2 C. Allmän information om överskridandet av
miljökvalitetsnormen
Anledningen till att beslut tas om åtgärdsprogram är att miljökvalitetsnormen anses ha överskridits. I
rapporteringen av åtgärdsprogram ingår då i punkt C i Bilaga 5 i Luftguiden (Naturvårdsverket, 2014)
att specificera var, när och hur överskridandet sker.

2.1 När följs inte en miljökvalitetsnorm
2.1.1 Var
I stycke 3.3 i Luftguiden (Naturvårdsverket, 2014) står det ”Sammanfattningsvis kan en
miljökvalitetsnorms värden vid en enskild mätning överskridas utan att det därmed innebär att man
kan säga att en miljökvalitetsnorm inte följs. Detta kan exempelvis vara fallet om mätning utförts
före det år en gränsvärdesnorm senast ska följas eller om kontrollen utförts på en plats där
miljökvalitetsnormen inte är tillämplig, t.ex. på arbetsplatser, inomhus eller om mätplatsen enbart
representerar en s.k. mikromiljö (se avsnitt 3.2).”
Generellt gäller miljökvalitetsnormen för utomhusluft just utomhusluft. Som utomhus räknas även
”platser med tak och med högst en vägg (av fyra tänkta väggar)”. Vidare finns några undantag där
miljökvalitetsnormen för utomhusluft inte ska tillämpas utomhus. Till exempel tillämpas den inte på
vägbanor (dock gäller den på trottoarer och cykelbanor som går längsmed vägen), eller i så kallade
belastade mikromiljöer så som korsningar och förorenad frånluft från ventilation.
Miljökvalitetsnormen bör därför tillämpas på luft som är representativ för en gatusträcka på minst
100 meter.

2.1.2 När
Det står även att Naturvårdsverket ”vid bedömning av behov av åtgärdsprogram utgått från om
överskridande bedöms ske under ett normalt år (se avsnitt 3.3.3)”. Då meteorologiska faktorer i stor
utsträckning påverkar halterna av luftföroreningar kan normen anses följas även om den överskrids
”på kritiska platser under enstaka år”. Faktorer som påverkar halterna i luften är till exempel
inversion, vindriktning och vindhastighet, torra vägbanor samt intransport av förorenade luftmassor.
För att kunna få en bild av ett ”normalt år” är rekommendationen att mätningar utförs på
representativa platser under flera år i följd. Då mätningar ofta är en bristvara, både i fråga om antalet
stationer och tätheten i nätverket, samt längden på mätserierna, kan modellberäkningar ge ett
värdefullt bidrag.
Modellberäkningarna kan simulera värden under en lång tidsperiod och ge en bra geografisk
upplösning. Detta ger en möjlighet att studera variationer mellan olika år med olika meteorologiska
förhållanden och upptäcka platser i tätorten där förhöjda halter av luftföroreningar kan förekomma,
men där en mätstation kanske inte är tillgänglig.
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2.1.3 Hur
I stycke 3.3.1 om Gränsvärdesnormer är det skrivet att ”om inte annat anges i normen, ska varje
överskridande av föroreningsnivån anses innebära att normen inte följs”. Således följs inte
gränsvärdesnormen om ett eller flera av miljökvalitetsnormens värden överskrids, till exempel om
värdet för dygn överskrids men årsvärdet klaras.

2.2 Överskridandets utbredning
Under del C och punkterna 2, 4 och 5 där information efterfrågas om vilken utbredning
överskridandet omfattar och vilka områden som berörs, är modellberäkningar ett värdefullt
komplement om det ska rapporteras mer än de punkter som mätningar kan representera. Även då
överskridandet endast förväntas ske i gaturum och längs vägar kan modellberäkningar vara
användbara för att ta fram den informationen.
För kartläggning av överskridandets utbredning kan flera olika modeller användas, till exempel SMHIs
SIMAIR och Opsis system EnviMan, som innehåller en modul för beräkning av luftkvalitet på lokal
skala. EnviMan-systemet använder modellerna AERMOD och OSPM som kan generera resultat med
upplösningen 5x5 meter.
I Figur 1 syns ett exempel på en beräkning av halt kvävedioxid för väglänkar med över 10 000 fordon
som årsdygnstrafik vid Södermalm i Stockholm.

Figur 1. Beräknad 98-precentil för dygnsvärden av kvävedioxid för väglänkar med över 10 000 fordon som årsdygnstrafik
vid Södermalm i Stockholm år 2013. SIMAIR-väg har använts.
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Här följer en översiktlig checklista för hur modellberäkningar kan genomföras för vägsträckor med
modellen SIMAIR.

Checklista för SIMAIR-väg – kartläggning av luftkvalitet
1. Välj ut vilka väglänkar som du vill göra beräkningar för.

2. Granska/skaffa fram indata för dessa väglänkar och lägg in i modellen. Se avsnitt 4.1, punkt
B.
3. Välj vilket år du ska utföra beräkning för.
4. Utför beräkning, spara sessionen.
5. Spara PDF-rapporter och eventuellt Excel-tidsserier. Dokumentera vilka indata som du har
använt.

För att få en yttäckande bild över föroreningshalterna kan t.ex. SIMAIR-korsning användas.
Checklistan ovan går att använda även här.

2.3 Kartläggning i komplicerade gaturum
CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) ger möjlighet att mer detaljerat beskriva spridning från
utsläppskällor i komplexa urbana miljöer som är svåra att beskriva med traditionella
spridningsmodeller, t.ex. runt tunnelmynningar, ventilationsutsläpp och komplicerade
trafiklösningar.
En detaljerad geometri byggs upp i CAD-format (Computer-aided design) och ett beräkningsnät
skapas som delar in luftmassan i ett stort antal beräkningsceller. Beräkningar med CFD-teknik
innebär generellt att ekvationer löses för luftens hastighet, tryck och turbulens i alla celler. För denna
typ av tillämpning löses även transportekvationer för koncentrationen av luftföroreningar.

Figur 2. Visualisering av spridningsberäkning med CFD, halter av NOx i ett kvarter.
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Exempel på programvaror för CFD som använts för luftkvalitetsutredningar i Sverige är:




OpenFOAM, open-source, utvecklad av OpenCFD ltd i Storbritannien.
MISCAM, marknadsförs av bl.a. företaget LOHMEYER Consulting Engineers.
Fluent, utvecklas och marknadsförs av företaget Ansys.

CFD-tekniken har länge använts vid aerodynamisk utformning av bilar och flygplan, samt inom en rad
andra industritillämpningar. CFD-modellering har exempelvis använts för att undersöka luftkvaliteten
vid Slussen år 2030, se SLBs och SMHIs rapport
(http://bygg.stockholm.se/VisionGlobal/Alla%20projekt/Slussen/Beslut%20och%20Handlingar/Detalj
plan%20Slussen/2011/Luft.PDF).

2.4 Exponering
När områdets utbredning där överskridande kan vara aktuellt är beräknat kan denna information
sedan användas tillsammans med befolkningskartering för att på punkt 6 i del C redovisa antalet
människor som bor och vistas i området. Griddade befolkningsdata med upplösningen 100 x 100
meter kan mot en avgift beställas från SCB. Exponeringsanalyser kan kräva mer avancerade
modellberäkningar jämfört med ovanstående tillämpningar. En lösning kan vara att anlita en konsult.
Exempel på exponeringsberäkningar finns för Västerbotten i följande rapport:
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.80218!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/f
ile/Meteorologi_156.pdf.
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3 D. Information om källfördelning
I Luftguiden (Naturvårdsverket, 2014) står det bland annat att ”I de områden där normerna inte följs
ska det anges vilka de viktigaste källorna till överskridandet är. … lämpligt att i första hand beskriva
källbidragen från de olika källorna under dagar med höga halter…”
För att kunna välja ut de mest effektiva åtgärderna för att minska föroreningshalterna där
miljökvalitetsnormerna överskrids är det viktigt att veta vilka de största utsläppskällorna är.
Haltbidraget ska delas upp och redovisas på regional, urban och lokal skala i åtgärdsprogrammet. På
regional skala ska haltbidraget från källorna om möjligt delas upp på nationella, gränsöverskridande
och naturliga källor. För urbana och lokala halter bör bidraget från vägtrafik, industri, jordbruk,
uppvärmning, sjöfart, arbetsmaskiner, naturliga källor, gränsöverskridande källor och övriga källor
anges.
Källfördelningen ska anges i µg/m3 eller i procent för platsen där högst halter har mätts. För
kvävedioxid (NO2) ska källfördelningen göras för kväveoxider (NOx = NO +NO2).

3.1 Spridningsberäkningar
Spridningsberäkningar kan vara till god hjälp vid källfördelning. Emissionsinventeringar kan användas
för att beräkna haltbidrag från olika sektorer genom att göra spridningsberäkningar utifrån en
emissionssektor i taget. Haltbidraget för respektive källa beräknas som kvoten av halten orsakad av
respektive emissionssektor och totalhalten.

3.1.1 Regionalt bidrag
På regional skala bör haltbidraget redovisas för nationella, gränsöverskridande och naturliga källor.
En regionalskalig modell kan användas. Möjligtvis kommer dessa data tas fram av Naturvårdsverket.
Vissa modeller redovisar halten uppdelat på regionalt, urbant och lokalt bidrag. Som exempel ingår
naturliga utsläppskällor av partiklar på regional skala, till exempel havssalt och partiklar från
skogsbränder, i SIMAIRs regionala bakgrundshalt, men redovisas inte separat. Däremot delas
regionalt haltbidrag av kvävedioxid upp på svenskt bidrag och utländskt bidrag, se Figur 3.

Figur 3. I utklippet ur en pdf-rapport från SIMAIR-väg redovisas en tabell med halter av kvävedioxid uppdelat på
regionalt, urbant och lokalt bidrag.
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3.1.2 Urbant bidrag
Geografiskt fördelade emissionsdata från SMED (Svenska MiljöEmissionsData) kan användas för att
beräkna haltbidrag från olika sektorer på urban skala genom att göra spridningsberäkningar utifrån
en emissionssektor i taget. De geografiskt fördelade emissionerna är ett exempel på så kallade topdown emissionsinventeringar – det vill säga Sveriges rapporterade totalemissioner fördelas ut på 1x1
km upplösning. Metod- och kvalitetsbeskrivningen för geografiskt fördelade emissioner till luft under
år 2015 finns att läsa i Andersson et al., 2015,
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Statistik%20och%20data/Nation
ell%20emissionsdatabas/Metod_och_kvalitetsbeskrivning_Geografisk_fördelning_2015.pdf.
Med finansiering från Naturvårdsverket så håller källfördelning på urban skala på att implementeras i
SIMAIR. Från och med basåret 2016 som släpps i maj 2017 så redovisas urbant bidrag från ett antal
källor.

3.1.3 Lokalt bidrag
På lokal skala kan spridningsberäkningar användas för viss källfördelning. Till exempel i SIMAIR kan
det lokala källbidraget från vägtrafik erhållas från SIMAIR-väg och lokal småskalig vedeldning från
SIMAIR-ved. På de flesta platser där MKN överskrids så är vägtrafiken den största utsläppskällan. Om
platsen för överskridanden ligger mycket nära passager med sjöfart så kan modellen Shipair
(http://www.smhi.se/airviro/applications/shipping/shipair-1.22691) användas för att beräkna lokalt
bidrag från sjöfart, se Figur 4.

Figur 4. Årsmedelemissioner av kväveoxider i Finska viken. Med Shipair kan ett lokalt bidrag från sjöfarten beräknas.
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Om ett större lokalt haltbidrag misstänks komma från industri så kan modeller för punktkällor
användas, t ex Dispersion (finns implementerat i luftkvalitetssystemet Airviro eller fristående), se
Figur 5. Några viktiga punkter att tänka på är då att:
- Ta fram behövliga indata, exempelvis meteorologidata, bakgrundshaltdata, utsläppsläge,
skorstenshöjd, innerdiameter, emission av aktuell förorening, rökgasflöde, rökgastemperatur och
markskrovlighet.
- Efter genomförd beräkning bedöm det lokala bidraget från punktkällan till den aktuella vägsträckan.

© Lantmäteriet 2012 Medgivande MS2012/03324. Gäller t.o.m. 2014-04-30.

Figur 5. Exempel på beräkning för industriutsläpp med SMHI:s modell Dispersion. Beräknad summahalt NO2,
3
årsmedelvärde (µg/m ) kring Säffle Fjärrvärme AB:s anläggning visas. Skorstenarna markeras med blå punkt.

I modellen EnviMans emissionsmodul AQEmissioner kan emissionsdatabaser baserade på top-down
såväl som bottom-up strategier byggas och modulen hanterar punktkällor, linjekällor,
area/volymskällor såväl som gridkällor. Linjekällorna delas upp i en vägtrafikdatabas såväl som en
fartygsdatabas. Utifrån emissionsdatabasen kan spridningsberäkningar göras och användas för
källfördelning.
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3.1.4 Källfördelning under dygn med höga halter
I Luftguiden poängteras att källfördelningen generellt skiljer sig under de dygn då halterna ligger över
normens nivå jämfört med ett medeldygn. Om SIMAIR används är ett tips att efter beräkning titta på
”Tidsserier i Excel” för att se hur fördelningen mellan regionalt, urbant och lokalt bidrag fördelar sig
under eposider med höga halter. Gäller det kvävedioxid är det också av intresse att titta på
koncentrationen av ozon (urban halt redovisas som tidsserie).

3.2 Käll-receptormodellering
För bland annat partiklar kan en metod som kallas käll-receptormodellering användas för
källfördelning. Metoden går ut på att den kemiska grundämnessammansättningen hos partiklarna
mäts ofta uppdelat på grova partiklar (2-10 mikrometer) och fina partiklar. Käll- receptormodeller är
statistiska modeller som utgår ifrån massbalansanalys, där de uppmätta halterna kan förklaras
genom en linjärkombination av bidragen från relevanta källtyper. Statistiska modeller såsom PMF
(Positive Matrix Factorisation) och APCA (Absolute Principal Component Analysis) kan användas. Det
finns stora databaser för olika källors kemiska profil, t ex SPECIEUROPE (http://sourceapportionment.jrc.ec.europa.eu/Specieurope/index.aspx).
Ett par exempel på studier som gjorts med käll-receptormodellering är i Stockholm (Johansson et al.,
2004a,
http://www.trafikverket.se/contentassets/4aa4a65d7d66449fafa11428924d6028/partiklar_i_stadsm
iljo_slb_rapport_4_2004.pdf), Växjö och Lycksele (Johansson et al., 2004b,
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/itm2004_133.pdf).
Enligt Luftguiden (Naturvårdsverket, 2014) kan tidigare studier användas för att skatta källfördelning
på liknande platser. Referenser till underlaget ska då anges.
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4 E. Information om genomförda förbättringsåtgärder
4.1 Konstaterade effekter av åtgärderna [E2]
Naturvårdsverket fastslår i Luftguiden (Naturvårdsverket, 2014) angående dokumentationen av
förbättringsåtgärder: ”Redovisningen bör fokusera på relevanta genomförda lokala och regionala
åtgärder som påverkat de platser där överskridanden konstaterats eller riskerats.” Vidare skriver
man: ”Skattningen av åtgärdens effekt jämförs med om åtgärden inte skulle ha genomförts.”
Den effekt som avses är som regel förändring på haltnivåerna, inte hälsoeffekter.
Till att börja med kan det vara lämpligt att redovisa eventuella åtgärder vidtagna före
åtgärdsprogrammets tillkomst (lämpligen från cirka år 2000 och framåt) och effekter av dessa. Om
tidigare åtgärdsprogram funnits så bör effekterna av dess genomförda åtgärder redovisas vid
komplettering/omprövning.
Nedan ges konkreta råd och tips om hur man lägger upp sina beräkningar för uppskattning av
effekter av åtgärder och hur man redovisar sina resultat. Följ följande steg i beräkningen, dels för ett
scenario där inga åtgärder har vidtagits, dels ett nuläge med genomförda åtgärder.

Figur 6. Exempel på gatuberäkning med SIMAIR-väg, efter vidtagna åtgärder. Beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalter
av partiklar PM10 i Vetlanda 2014.
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A) Använd en modell för gaturumshalter eller anlita en konsult som gör det. I ett ÅP är det
i regel partiklar (PM10) och/eller kvävedioxid (NO2) som är de aktuella föroreningarna.
Beräkna (minst) två scenarier, utan respektive med genomförda åtgärder. Följande
exempel tar sin utgångspunkt i SIMAIR-väg, men gäller generellt.

B) Samla in erforderliga indata till emissionsdatabasen (edb:n) för att beräkna för de
väglänkar (kvarterslängder) som ÅP omfattar. Om grunddatabasen från Trafikverket
används, vilken oftast är mycket grov, måste den ses över ordentligt för den aktuella
gatan. Detta gäller i synnerhet kommunala vägar. Se till att ha en uppdaterad
emissionsdatabas, där framförallt följande data är kvalitetsgranskad för de aktuella
gatuavsnitten:
- Trafikflöde (fordon/årsmedeldygn)
- Andel tung trafik (%)
- Skyltad hastighet (km/timme)
- Om sandning förekommer regelmässigt vid vinterväglag
- Kontrollera och vid behov justera, databasens angivelse av vägtyp, trafikvariationstyp
etc.
- Vägbredd
- Antal körfält (totalt båda körriktningar)
- Ta hänsyn till ev. mittsträng
- Ange gaturumsbredd (m från fasad till fasad, vid enkelsidig bebyggelse anges t. ex. i
SIMAIR dubblerade avståndet från fasad till vägmitt).
- Hushöjd på ömse sidor om gatan

C) Gör beräkningarna med och utan åtgärder för samma beräkningsår så att
åtgärdseffekten renodlas. Effekter av meteorologisk variabilitet och emissionsfaktorer
undviks då.

D) Indatavariablerna i punkt B påverkar på olika sätt haltresultaten. De variabler som i det
aktuella fallet är tänkbart att kunna förändra kan senare användas för att i olika
scenarier studera effekten av en eller flera åtgärder.
E) Efter beräkningen: Använd modellens verktyg för att ta fram kartpresentationer.
Haltgränserna för olika färger rekommenderas sättas så att
- Rött reserveras för överskridande av miljökvalitetsnorm (MKN)
- Orange reserveras för överskridande av övre utvärderingströskel (ÖUT)
- Gult reserveras för överskridande av nedre utvärderingströskel (NUT)
- Övriga färger kan man styra över själv, anpassa så att aktuella haltförhållanden
framträder på ett tydligt sätt.
F) Ett bra sätt att arbeta i SIMAIR är att exportera resultatkartorna i gif-format. Sedan kan
man hämta in dessa i till exempel ett Word-dokument där man arbetar fram sin
redovisning av konstaterade effekter
G) Man får fram exaktare och utförligare resultat i SIMAIR genom att använda sig av
Rapport PDF som ger en sida resultat för varje intressant gatulänk. Klicka på väglänken
och välj Rapport PDF, spara pdf-filen.
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H) Det brukar vara aktuellt att framställa en rapport/PM för att informera om konstaterade
effekter av åtgärderna
- Lägg in framtagna kartor i rapporten
- En eller flera tabeller i rapport/PM som sammanfattar de viktigaste resultaten.
- ev. ”pdf-rapporter” från SIMAIR kan läggas som bilaga till rapporten i pdf-format
- Fokusera rapporten på situationen utan respektive med förbättringsåtgärder
- Jämförelser med MKN är naturligtvis central
- För att jämföra olika åtgärders effekter kan om så önskas en beräkning göras per
åtgärd. Detta kan vara en hjälp för vilka ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga att
vidta.
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5 F. Information om beslutade åtgärder
5.1 Förväntad effekt på halterna av berörda föroreningarna under
prognosåret [F5] och på antalet överskridanden av gällande
föroreningsnivåer under prognosåret [F6]
Naturvårdsverket fastslår i Luftguiden (Naturvårdsverket, 2014) angående hur förväntad effekt av
beslutade åtgärder redovisas: ”Här redovisas förväntade effekter på halterna i kritiska områden (ofta
längs med kritiska vägsträckor) under de valda prognosåren (t.ex. 1 eller 2, 5 och ev. 10 år efter
förväntat fastställelsedatum av åtgärdsprogrammet). Effekterna kan redovisas för normens olika
nivåer exempelvis dygnsvärde och årsmedelvärde. Effekterna redovisas för kritiskt gatunät och om
möjligt för tätorten som helhet.”
Den ”effekt” som avses är som regel förändring på haltnivåerna, inte hälsoeffekter eller annat.
Med hjälp av spridningsmodellberäkningar kan man få fram vilka effekter man kan förvänta av
beslutade åtgärder och jämföra med utgångsläget (nuläget). Beräkningsgången i Avsnitt 4.1 kan följas
även i fallet då förväntade effekter av åtgärder ska redovisas.
Beräkningsresultat behöver tas fram för just de haltmått som återfinns i miljökvalitetsnormerna,
såsom årsmedelhalter och 90- eller 98-percentiler av tim- och/eller dygnsmedelvärden.
Normuppföljningen kan också speglas som antal timmar eller dygn då normvärdet överskrids.
Om modellen inte ger resultat i form av antal överskridanden, utan i percentil- och
medelvärdeshalter, kan man i fråga om antal överskridanden endast uttala sig om huruvida normen
överskrids fler eller färre gånger än tillåtet. Framställningen fokuseras då på hur haltnivåerna, och
inte främst antalet överskridanden, förändras jämfört med utgångsläget (nuläget).
Det kan tilläggas möjligheten att visa haltmönstret i ytutbredd form över hela tätorten, som
komplement till haltberäkningarna i den småskaliga och mer högbelastade gatumiljön. En modell
som SIMAIR-korsning visar halter representativa för taknivå eller på avstånd (minst ca 25 meter) från
större gator och vägar. Med olikfärgade fält för olika haltnivåer kan effekten på den allmänna
luftmiljösituationen runtom i aktuell ort illustreras för olika scenarier.
Systemet EnviMans modul AQPlanner kan användas för simulering av olika luftkvalitetsscenarier i
städer, både för väntade årsmedelvärden och extremvärden, se Figur 7.
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Figur 7. Ett exempel på en scenarioberäkning med Envimans modul AQPlanner.
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6 G. Information om prognoser för luftkvaliteten
I Luftguiden (Naturvårdsverket, 2014) står det att ”För att kunna bedöma effekten på halterna av
föreslagna åtgärder behöver ett ”basscenario” tas fram. Basscenariot beskriver förväntade halter…
om inga ytterligare åtgärder genomförs… När effekterna av föreslagna åtgärder, ”åtgärdsscenariot”,
beskrivs bör de jämföras med förväntade halter i basscenariot”.
Då åtgärdsscenariot jämförs med basscenariot bör effekter på halter redovisas både på kort sikt (1-2
år) och längre sikt (5-20 år) på de gatorna som har högst halter och också generellt i tätorten.
Exempelvis kan SIMAIR användas för att undersöka framtida luftkvalitet med hjälp av de två
scenarioåren 2020 och 2030. Ett exempel på studier av framtida luftkvalitet visas i Figur 8.

Figur 8. En möjlig tillämpning av SIMAIR är att undersöka framtida luftkvalitet. Exemplet ovan visar hur halterna av PM10
(årsmedelvärden) förväntas utvecklas till år 2020 för olika förändringar av dubbdäcksanvändningen (från Omstedt et al.,
2012).

6.1 Basscenario och åtgärdsscenario
Framtida luftkvalitetsstudier avser ofta förhållandena vid, och ibland också utvecklingen till, t.ex. år
2020 eller år 2030. Sådana studier förutsätter att det finns ett eller flera framtagna scenarier för
dessa år med avseende på bakgrundshalter och emissioner. I SIMAIR finns det två sådana scenarier i
form av de nyssnämnda båda åren.
Prognoserna kan också kombineras med studier som inkluderar olika typer av åtgärder, t.ex.
införande av olika miljöåtgärder såsom miljözon eller dubbdäcksförbud. Se exempelvis studien gjord
av Omstedt och Burman, 2012 (http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.27667!/Meteorologi_151.pdf).
I samband med att scenarioberäkningar görs av framtida luftkvalitetsförhållanden införs flera
osäkerheter. Det är därför värdefullt att i samband med dessa studier söka uppskatta osäkerheter i
dessa prognoser, se Avsnitt 6.2.
Nedan presenteras en checklista för beräkningsgången vid studier av framtida luftkvalitet i SIMAIR.

15

Checklista – basscenario och åtgärdsscenario
1. Välj ut vilken/vilka väglänkar som du vill göra beräkningar för.
2. Granska/skaffa fram indata för dessa väglänkar och lägg in i modellen. Se avsnitt 4.1, punkt B.
3. Välj att göra beräkning för år 2020 eller 2030 (både EDB och År).
4. Utför beräkning och spara sessionen.
5. Spara PDF-rapporter och eventuellt Excel-tidsserier. Dokumentera vilka indata som du har
använt.
6. Utför steg 2-5, men där du uppdaterar indata för åtgärden som du önskar undersöka. Det kan
t.ex. vara minskad dubbdäcksanvändning, minskad tung trafik, nya byggnader etc.
7. Gör en osäkerhetsuppskattning för basscenariot och åtgärdsscenariot, se Avsnitt 6.2.

Beräkningar görs först för ett basläge och därefter för de planeringsalternativ som önskas
undersökas. Differensen mellan dessa ger information om vilken miljövinst/miljöförlust som kan
erhållas. Observera att det då är viktigt att hålla alla övriga indata konstanta, så att det enbart är
åtgärden som utvärderas.
För att analysera effekter av åtgärder på kort sikt kan checklistan följas, men välj det aktuella basåret
(både för basscenario och åtgärdsscenario) istället för ett framtida scenarioår, samt hoppa över
osäkerhetsuppskattningen i punkt 7.
Vilka åtgärder som är möjligt att modellera effekten av beror på vilken typ av modell som används. I
SIMAIR är lokala åtgärder såsom trafikminskning, dubbdäcksanvändning, fysiska förändringar (antal
körfält, höjd på hus osv.) smidiga att modellera. För förändringar på urban skala, dvs. åtgärder som
får markanta effekter på större geografisk utsträckning (t.ex. trängselskatt som påverkar hela
innerstadens trafikmängder) kan inte SIMAIR användas utan vidare, eftersom modellen har
förberäknade haltbidrag på regional och urban skala. Alternativen är att kontakta modellutvecklarna
(SMHI) för omräkning av det urbana bidraget eller att använda en annan modell från grunden.

6.2 Osäkerhetsuppskattning för scenarioår 2020 och 2030 då SIMAIR
används
Vid beräkningar av framtida luftkvalitet är det även viktigt att ta hänsyn till osäkerheter, så att
användningen av SIMAIR som beslutsunderlag för framtida luftkvalitet blir så bra som möjligt. Det
kan således vara fördelaktigt att inte enbart använda resultaten från SIMAIR för år 2020 och 2030
rakt av, utan även kvantifiera osäkerheterna. Osäkerheterna att beakta kan röra såväl meteorologisk
variabilitet (2020 och 2030 baseras på meteorologi från år 2008) samt utsläppens framtida
utveckling.
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För att kvantifiera osäkerheter för scenarioår 2020 och 2030 föreslås resultatet från SIMAIR delas
upp i ett gynnsamt scenario respektive ett ogynnsamt scenario. På så sätt fås ett osäkerhetsintervall
på scenarioberäkningarna, vilket gör att osäkerheten av beräkningsresultaten tydligare framgår.
I Tabell 1 återges rekommendationer för hur det gynnsamma respektive ogynnsamma scenariot kan
beräknas. I de följande avsnitten förklaras beräkningen av gynnsamt och ogynnsamt scenario.

Tabell 1.

Beräkning av gynnsamt och ogynnsamt scenario i SIMAIR för scenarioår 2020 och 2030 för NO 2
respektive PM10.
NO2

Gynnsamt scenario

Ogynnsamt scenario

PM10

Använd halterna
(årsmedelvärden och
percentiler) från SIMAIR
avseende scenarioår
2020/2030.

Använd halterna
(årsmedelvärden och
percentiler) från SIMAIR
avseende scenarioår
2020/2030.

Multiplicera årsmedelvärden
från SIMAIR för år 2020/2030
med faktorn 1.25 och percentiler
med 1.35.

Multiplicera årsmedelvärden från
SIMAIR för år 2020/2030 med
faktorn 1.1 och percentil med
1.2.

6.2.1 Gynnsamt scenario
Med gynnsamt scenario menas förutsättningar som leder till lägre halter än med andra tänkbara
förutsättningar. För både NO2 och PM10 kan du här använda halterna som beräknas med SIMAIR.
Orsaken till detta är att scenarioår 2020 och 2030 baseras på meteorologi från 2008, vilket är ett
relativt gynnsamt år meteorologiskt sett för lägre halter. Dessutom är emissionsutvecklingen till år
2020 och 2030 baserad på att överenskommelser hålls internationellt. Emissionsmodellerna har visat
sig underskatta emissionerna av kväveoxider.

6.2.2 Ogynnsamt scenario
En studie har visat att den meteorologiska variabiliteten överlag uppskattas påverka halterna av NO2
och PM10 med ca 10 % mellan ett gynnsamt och ett ogynnsamt år (Andersson, Langner och
Bergström, 2007). Detta avser årsmedelvärden. För percentiler är variabiliteten större. Modellen
tenderar att ha svårigheter att beskriva vissa meteorologiska förhållanden (stark stabil skiktning med
inversioner på låga höjder). För percentiler behöver vi därför öka osäkerhetsintervallet till 20 %.
Partiklar (PM10) består dels av avgasutsläpp, men domineras till en stor del av uppvirvling av
vägdamm. Eftersom dubbdäcksanvändningen i scenarierna 2020 och 2030 i SIMAIR inte antas
förändras särskilt mycket kan emissionsutveckligen i SIMAIR ses som relativt ogynnsamt. Därför
räcker det med att enbart ta hänsyn till meteorologiska variabiliteten för PM10 (dvs. multiplicera
med en faktor om 1.1 för årsmedelvärden och 1.2 för percentiler).
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För NO2 är den framtida emissionsutvecklingen mer osäker. Emissionsmodellerna har visat sig
underskatta NOX-emissionerna i verkliga trafikmiljöer, se Omstedt et al., 2012, och Holmin Fridell et
al., 2013, och en starkare ökande trend av dieselbilar än väntat leder till större osäkerheter.
Den sammanlagda effekten (av meteorologisk variabilitet (10 % respektive 20 %), emissionernas
utveckling och osäkerhet (10 %) och dieselbilar (5 %)) ger att halterna för det ogynnsamma scenariot
för NO2 ska SIMAIRs halter år 2020/2030 multipliceras med 1.25 för årsmedelvärden och 1.35 för
percentiler.
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