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FÖRORD 

Under åren 2016–2018 genomfördes forskningsprojektet “Modellering av luftkvalitet i markplan 

i tätbebyggda områden - Jämförelse mellan en CFD- och OSM-modell samt två Gaussiska 

modeller”. 

I Sverige idag finns ett stort behov av nya bostäder med rekommendation att exploateringen till 

stor del ska ske i centrala urbana områden. Enligt ett stort antal utredningar (nationellt och 

internationell) har storstädernas möjlighet till fortsatt tillväxt angetts som avgörande för 

ekonomisk tillväxt, där befintlig infrastruktur utnyttjas samt att transport- och energi-behovet 

minskar, vilket medför lägre CO₂-utsläpp per person. Målkonflikter finns dock genom att 

förtätning kan leda till att fler människor bor i centrala delar med höga luftföroreningshalter där 

miljökvalitetsnormer och miljömål överskrids. Med fler invånare i dessa områden ökar 

personexponering för luftföroreningar. Vid en förändring av bebyggelse-strukturen kan även 

vindmönstret förändras, vilket i sig kan ge både en förbättring och försämringar av spridning av 

luftföroreningar. Detta påverkar naturligtvis även spridningen av luftföroreningar varför en så 

korrekt simulering som möjligt av dess spridning är mycket viktig för att kunna göra rätt 

bedömning av effekter av till exempel olika typer av bebyggelse och dessas lokalisering. 

I dagsläget finns ingen uttalad standard för hur spridningsmodellering i tätbebyggda områden 

ska ske, varför olika typer av modeller samt indata av varierande kvalitet används vid 

luftutredningar där vissa är inte lämpliga för det ändamålet eller skalan de används till. Det är 

därmed mycket svårt för besluts-fattande myndigheter att genomföra likvärdiga bedömningar 

för olika områden/planer då underlaget kan vara av mycket olika kvalitet. Det är även svårt att 

sätta upp minimikrav på utredningarna och tillhörande metodik eftersom det inte finns riktlinjer. 

Syftet detta projekt var att närmare undersöka lämpligt användningsområde för tre olika typer 

av modeller, en CFD-modell, en OSM modell och en Gaussisk modell i olika typer av urbana 

miljöer och förutsättningar. Modelljämförelsen bygger på att närmare undersöka modellernas 

användnings-områdens lämplighet i olika typer av tätortsmiljöer, som skiljer sig med avseende 

på bebyggelsestrukturens komplexitet och belastning avseende luftföroreningar. Tanken var 

därmed att underlätta för kommuner och andra modell-användare samt även beställare och 

exploatörer för att underlätta vid exempelvis kravspecificering vid upphandlingar av 

luftkvalitetsutredningar för olika typer av miljöer. 

Resultatet från denna utredning kommer att användas vidare i ett vägledningsdokument som 

ska publiceras på Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers webbplats. 

Detta arbete har möjliggjorts tack vare anslag från Naturvårdsverket 1:2 Miljööver-vakning 

m.m. Programområde Luftdirektivet/MKN utomhusluft/Luftkonventionen CLRTAP, Delområde

Utsläpp till luft. Vi vill därmed framföra ett stort tack till Naturvårdsverket för både finansiering 

av denna utredning och även för värdefulla kommentarer på dess innehåll. Ett stort tack ska 

även framföras till flera medarbetare på både Göteborgs universitet och COWI och med ett 

särskilt tack till framför allt Christine Achberger, Helen Nygren och Erik Bäck på COWI som gjort 

ett omfattande arbete i både utveckling och beräkningar i rapporten. Därtill har även Anna 

Bjurbäck och även Marian Ramos Garcia gjort en insats avseende visualisering och 

datahantering. Vi vill även tacka Matilda Sjöholm för en stor insatts vid mätningar och 

utvärdering av mätningar vid de s k ”smågatorna” vid Kungsbackaleden.  
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1 Sammanfattning 

Bakgrund 

De senaste 50 till 60 åren har modeller för spridningsberäkningar till luft genomgått en betydande 

utveckling. Numera kan man, beroende på syfte med beräkningen, områdets utbredning och 

beskaffenhet välja mellan olika modeller och beräkningsprinciper. Tre vanliga modelltyper 

inkluderar Gaussiska modeller, t ex för beräkning av skorstensutsläpp eller urbana halter i taknivå, 

OSM-modeller för marknära utsläpp i områden med homogena urbana miljöer, och CFD-modeller 

som kan ta hänsyn till byggnadsstrukturerna påverkan på spridningen med mycket hög detaljnivå. 

I takt med modellutvecklingen har även efterfrågan efter och syfte med spridningsberäkningar 

utvecklats och blivit allt mer varierat. Den urbana förtätningen som pågår i många städer för 

närvarande och där bostäder många gånger planeras i trafikutsatta miljöer har ökat kraven på mer 

avancerade modellmetoder relevant för modellering i marknära komplexa urbana områden. Dock 

saknas det tydliga riktlinjer för vilken typ av modell som är lämplig för vilken typ av urban miljö.  

Syftet med projektet är att närmare undersöka lämpligt användningsområde hos tre olika typer av 

modeller, en CFD-modell, en OSM modell och en Gaussisk modell i olika typer av tätortsmiljö. 

Jämförelsen omfattar hela de ingående modellsystemen, dvs. även framtagning av indata till 

modellen, tids och geografisk skala och bearbetning av modellresultaten då även dessa är mycket 

viktiga för den slutliga kvaliteten. Projektet ska mynna ut en i vägledning, men resultaten är även 

avsedda för praktisk användning inom kommuner, länsstyrelser och konsultföretag 

Modelltyper och urbana typmiljöer 

I denna studie har tre olika modelltyper använts och som alla är vanligt förekommande i olika 

beräkningar av luftkvalitén i urbana miljöer. Två av dessa representerar kategorin 

gaturumsmodeller (OSM-modell och CFD-modell) som beräknar spridningen från marknära källor 

och som kan ta hänsyn till att bebyggelsen påverkar spridningen av luftföroreningar. Den tredje 

typen är en Gaussisk modell som inte tar hänsyn till bebyggelsen, men som lämpar sig för 

beräkningar av halter i urbana områden ovanför taknivån, eller för spridningen ifrån en öppen väg. 

Vidare skiljer sig modellerna åt med avseende på framtagning och hantering av indata (både 

emissioner och meteorologi), samt hur resultaten efterprocesseras och presenteras.  

I möjligaste mån har ansträngningar gjorts att göra indata till de olika modelltyperna så jämförbara 

som möjligt, för att utesluta indatarelaterade skillnader mellan beräkningsresultaten. Det har dock 

varit ganska svårt eller omöjligt, då de olika modellerna skiljer sig avsevärt med avseende på 

hanteringen av indata och postprocessering/visualisering av modelleringsresultaten. I vissa fall 

tillhandahålls ett färdigt modelleringssytem, vilket gör att pre- och postprocesseringen måste följa 

givna ramar och rutiner, medan andra modeller kräver att användaren själv bygger upp 

modelleringssystemet genom att ta fram och förbereder indata samt analysera modellresultaten. 

Beräkningar har gjorts för tre olika urbana miljöer för beräkningsåret 2016. Kriterierna för valet av 

studieområdet har varit att det måste finnas en mätstation för kontinuerliga mätningar av NOx och 

partiklar för att kunna göra modellvalideringar samt att de tre områden skulle representerar tre 

olika urbana miljöer med olika bebyggelsestrukturer, emissionsmiljöer, meteorologi och 

bakgrundshalter. De utvalda områdena är Kungsbackaleden i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm 

samt Barnarpsgatan i Jönköping. Då ingen av dessa representerar miljön "öppen väg" har de 

urbana miljöerna kompletterats med Aspen Strand i Lerum, för att kunna göra Gauss-

modelleringen i sin rätta miljö.  
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För alla tre studieområdena med väldefinierade gaturum har beräkningar gjorts med OSM och CFD-

modellerna. Gaussisk modellering har gjorts för Kungsbackaleden i Göteborg (även det ett 

gaturum, dock ett ganska brett sådant). 

Modellresultat och valideringar 

Det är stora skillnader mellan modellerna avseende beräkningsprincipen och därmed vilken typ av 

resultat beräkningen ger och hur det visualiseras. OSM-modellen ger halten i det modellerade 

avsnittet i gaturummet, medan CFD-modellen ger halter över en yta. Dessa kan visualiseras på en 

karta som visar den rumsliga fördelningen av halter över modellområdet. CFD-modellen ger även 

detaljerad information hur bebyggelsestrukturen påverkar spridningen, haltvariationer längs med 

gatan eller i angränsande kvarter. Även Gauss-modeller ger halter över en yta, men då modellen 

inte ta hänsyn till bebyggelsen visar den endast föroreningarnas spridning utan byggnaders 

påverkan.  

I detta stycke sammanfattas de viktigaste resultaten från varje modell. 

OSM-modellen: OSM-resultatet för NO₂ -årsmedelvärde vid Gårdaleden (Göteborg), Hornsgatan 

(Stockholm) och Kungsgatan (Kungsgatan) överensstämmer väl med det uppmätta årsmedlet, 

men de beräknade halterna för 98-percentil dygn och timme underskattas jämfört med 

mätningarna (se Figur 56, Figur 62, Figur 64 i 7.6.2). Underskattningen är lägre än 

standardavvikelsen för den uppmätta serien. För PM10 visar jämförelse med mätningar en liten 

överskattning för årsmedelvärden, men en tydlig överskattning för 90-percentil dygn, vid alla tre 

områdena (se Figur 66, Figur 68, Figur 70 i 7.6.3).  

CFD-modellen: Resultaten för Gårda med CFD-modellen visar Gårda-ledens dominans som 

emissionskälla för både NO₂  och PM10 i området. Beräknade halter för årsmedel, 98-percentil 

dygn och timme för NO₂  stämmer väl överens med motsvarande uppmätta halter vid Gårdaleden, 

vid Hornsgatan är det beräknade halterna för årsmedel och percentilerna betydligt lägre än de 

uppmätta. Även vid Kungsgatan är de beräknade halterna något lägre än de uppmätta, dock är 

skillnaden inte lika stort som för Hornsgatan (se Figur 56, Figur 62, Figur 64 i 7.6.2). Avseende 

PM10 så resulterar beräkningarna i högre halter för både årsmedelvärde och 90-percentil dygn 

jämfört med de uppmätta vid Gårdaleden och Hornsgatan. Vid Barnarpsgatan är endast det 

beräknade årsmedlet något över det uppmätta, medan 90-percentil dygns stämmer väl överens. 

(se Figur 66, Figur 68, Figur 70 i 7.6.3).  

Gaussiska modellerna: Beräkningarna med båda Gaussiska modellerna vid Gårdaleden visar att de 

beräknade NO₂ -halterna för årsmedel och percentilerna ligger ca 50% lägre än de uppmätta (se 

Figur 56). 

Resultaten från valideringen med Delta-Tool visar att både OSM och CFD modellen klarar 

kvalitetsmålen avseende NO₂  för Target, som FAIRMODE föreslår som indikator för 

modellprestanda.  

De många beräkningar som har gjorts visar på ett mycket tydligt sätt att modellresultaten är 

mycket känsliga för det använda indata, både med avseende på meteorologin och trafikrelaterade 

indata (t ex emissionsfaktorer, kösituation, andel tung trafik). Av modelltekniska skäl har det inte 

varit möjligt att matcha CFD- och OSM-modellens meteorologiska indata till 100%, framförallt med 

avseende på indata för vinden. Även olikheter i det trafikrelaterade indata (t ex fördelning 

lätta/tunga fordon, kösituation eller använda emissionsfaktorer) är exempel på indata som ofta är 

behäftade med osäkerheter och som är svåra få fram som representera de verkliga förhållandena. 
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Av den anledningen är valideringsresultat som enda kriterium ingen bra motivering för vilken 

modell som ska väljas.   

Modellval 

Baserad på resultaten från denna studie med tre olika modelltyper i olika urbana typmiljöer har 

fyra frågor identifierats som hjälp inför val av modell:  

1. Vad är syftet med spridningsmodelleringen?  

2. Behöver modellen ta hänsyn till effekten av komplicerad bebyggelse? 

3. Ska användaren kunna modifiera bebyggelse för beräkningar för framtida 

utbyggnadsskeden? 

4. Behöver modellen ta hänsyn till intransport av föroreningar från närliggande källor? 

Även den lokala haltnivån av NO₂  och PM10, bebyggelsegeometrin och de lokala emissionernas 

storlek styr vilken modell som är mest lämpad. Arbetsgången vid val av modell presenteras i ett 

flödesdiagram Figur 73 i rapporten. 

Om beräkningar görs i övervakningssyfte för att kvantifiera luftföroreningshalten i en kommun eller 

region eller för att identifiera "hot spots" kan Gaussiska modeller som ger halter i taknivå eller 2 m 

över mark i öppen terräng ge tillräcklig information. För beräkningar i detaljplaneprocessen 

efterfrågas ofta mer detaljerad information avseende halter i gaturummen varför en särskild 

gaturumsmodell ska väljas som kan ta hänsyn till bebyggelsens inverkan på spridningsmönstret. 

Här ger frågorna 2) till 4) vägledning om beräkningen ska göras med OSM eller om det krävs CFD. 

De väsentliga faktorer som är avgörande här är den allmänna haltnivån i området (låga lokala 

bidrag och bakgrundshalter vs höga trafikemissioner och stor bakgrundshalt), gaturummets 

beskaffenhet (symmetrisk/ asymmetrisk, jämna byggnadshöjder/blandning av låga och höga hus), 

närhet till större väg med risk för inläckage av haltbidrag till beräkningsområdet, samt 

bebyggelsens komplexitet där hela bebyggelsen påverkar halterna både inom området och utanför. 

En detaljerad metodik för val av modell har sammanställts i ett flödesdiagram.  

Arbetet som redovisas i föreliggande rapport utgör ett viktigt underlag till ett vägledningsdokument 

som också tas fram inom projektet. Vägledningen riktar sig till svenska kommuner och andra 

modellanvändare, beställare och exploatörer. Vägledningen ska underlätta kravspecificering vid 

upphandling av luftkvalitetsutredningar. 
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2 Inledning  

Världen över fortsätter städer att växa, och tillväxten följer allt oftare principen om urban 

förtätning i såväl större som mindre städer. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör 

luftföroreningar och buller de två miljöproblem i Europa med störst koppling till ohälsa. Trots att 

luftkvaliteten har förbättrats kraftigt i urbana områden, till följd av minskade utsläpp, så ökar 

fortfarande halterna på flera platser. Haltökningen sker framför allt längs trafikerade leder, orsakat 

av ökande trafikmängder, men även till följd av täta stads-miljöer med stängda eller delvis stängda 

gaturum (Clark et al 2011; Garcia et al 2013; Yazid et al 2014; Tominaga and Stathopoulos 2016). 

Orsaken att det skett haltökningar i gaturum är sannolikt dels att man numer generellt bygger 

tätare varpå ventileringen, s.k. ”breathability”, ofta försämras, dels att konsekvenserna med att 

bygga tätt inte uppmärksammades tidigare. Det har naturligtvis förekommit höga halter i trånga 

gaturum även tidigare men mätningar genomfördes generellt i regional eller urban bakgrund och 

inte i gaturum då mätningar var dyra och inte kunde göras på många punkter. I dagsläget sker 

dock de flesta mätningar i gaturum och inte i samma utsträckning i urban bakgrund, varför 

enskilda ”hot spots” kan identifieras, medan andra inte helt självklara riskerar att missas varför i 

stället modellering i gaturum mer och mer används för att fånga alla problemområden.  

Efterfrågan och kraven, både i Sverige och internationellt, ökar därmed på användande av mer 

avancerade modellmetoder relevant för modellering i marknära komplexa urbana områden. Det har 

därför utvecklats modellsystem för marknära beräkningar i generaliserade väg- och gaturum (så 

som SIMAIR i Sverige) där det mesta av nödvändig indata finns inlagd, och ger därmed en 

förenklad hantering. Förenklingen innebär dock begränsningar i användandet av dessa modeller. 

Det går exempelvis inte att modifiera bebyggelsen till oliksidiga gaturum eller, än viktigare, det 

sker inte någon export av föroreningar mellan närliggande gaturum vilket kan ge stora fel om ett 

mindre gaturum angränsar till en väg med höga utsläpp. Samtidigt ökar utredningsbehovet i dessa 

mer komplexa urbana miljöer (dvs. med tät och/eller hög bebyggelse) varför behovet av 

användningen av CFD-metodiker ökat kraftigt under de sista 5-10 åren. Denna metodik används 

vid exempelvis bedömningar av effekter av planförändringar av bebyggelsen i stadsområden vid 

fysisk planering. Det finns dock bristande kunskap gällande både val av modell, hur modellerna de 

facto används, vilka indata som måste användas och i vilken detaljeringsgrad indata behövs, samt 

hur resultaten analyseras m.m. Vägen framåt borde dock vara fokuserad på att förbättra 

kunskapen, inte undvika att använda förbättrade metoder och modeller. En början är exempelvis 

denna utredning, som kan vara till hjälp vid val av modelleringsmetod och vilka parametrar som 

bör vara inkluderade i olika typer av marknära finskalemodellering av luftkvaliteten i urban miljö, 

samt vilka fallgropar som kan finnas. 

2.1 Historik modellering 

Spridningsmodellering började utvecklas i mer organiserad skala under slutet av 1960-talet då den 

amerikanska miljömyndigheten (Air Pollution Control Office of the U.S. Environmental Protection 

Agency) initierade forskningsprojekt som ledde till utveckling av spridningsmodeller för 

användande för planering av transport och urban planering (Fensterstock, m.fl. 1971). Modellerna 

användes till forskning och för att visualisera luftkvaliteten över större geografiska områden till 

skillnad från den begränsade informationen punktmätningar ger, och genomfördes generellt av 

forskare och experter. I syfte att förstå orsaken och källorna till den pågående markförsurningen 

och ofta förekommande episoder med höga halter av ozon och partiklar fanns även behov av att 

beräkna långväga transport av luftföroreningar. För Europa utvecklades här den s.k. EMEP 

modellen med start under 70-talet inom CLRTAP (Convention of Long Range Transboundary Air 

Pollution) vars utveckling fortfarande fortgår (Simson m.fl. 2012).  
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Under 80 till 90-talet utvecklades olika typer av Gaussiska modeller för beräkning av allt från 

spridning kring enskilda vägar, exempelvis CAR-FMI (Luhar and Patil 1989), till hela urbana 

områden, t.ex. AERMOD (Snyder och Thompson m.fl. 1985) och UK-ADMS (Carruthers, Holroy 

m.fl. 1994). Allt eftersom behovet och kraven på tillförlitlig modellering ökade, utvecklades 

modellerna till mer användarvänliga modeller för framförallt modellering relevant för taknivå i 

urban bakgrund, t.ex. AirViro (Apertum 2015) och Enviman (OPSIS 2018) som bl.a. användes i 

övervakningssyfte av luftkvaliteten i städer.  

Samtidigt och vidare in på 2000-talet utvecklades så kallade kombinationsmodeller där flera olika 

typer av spridningsmetodiker är inkluderade och fler relevanta parametrar kunde inkluderas. Här 

kan nämnas ALARM (Enger 1986) som dock inte inkluderar kemisk omvandling, samt senare under 

90-talet TAPM (Luhar, A. K. and P. J. Hurley 2003), vilken även inkluderar viss kemi. Ingen av de 

nämnda inkluderar dock spridningsmetodik för att åskådliggöra spridningen i markplan. Vid 

validering av modellerade halter i regional- eller urban bakgrund i dagsläget så blir dock 

överensstämmelsen med mätdata (i urban och regional bakgrund) ofta god. 

Under slutet av 1990-talet kom modeller anpassade för den lilla skalan så som gaturum där OSPM 

(Berkowicz m.fl., 1997; Soulhac and Perkins, 1998) är en av dem som står ut mycket i litteraturen, 

enligt Vardoulakis (2003), Fisher, m.fl. (2003). Bebyggelsen i urbana områden kan ofta orsaka 

komplexa strömningsmönster, vilket gör att spridningsmönstret också blir mycket komplext varför 

det var svårt att lösa med dåtidens persondatorer. Berkowicz gjorde därför en generalisering av 

spridningen för att innefatta symmetriska och ensidiga gaturum (bebyggelse på en sida av gatan). 

Detta har därefter används världen över inom olika modellkoncept bl.a. SIMAIR i Sverige.  

I Tabell 1 visas en översikt av de modeller som ofta används i urbana miljöer. De i tabellen kort 

definierade modelleringsprinciper och användningsområden förklaras vidare senare i rapporten. 

Syftet med denna tabell är endast att introducera de olika modelleringsteknikerna. 

Tabell 1. Modelltyper, beräkningsprincip och typiska användningsområdet för spridningsmodellerna 

som ofta används i urban skala men för olika syften.  

Typ av modell Modelleringsprincip  Användningsområde 

CFD modell 

(Computational 

fluid dynamics) 

Numerisk strömningsberäkning Marknära beräkningar i komplexa 

urbana miljöer, resultat för hela 

beräkningsområdet, inte endast 

gaturum. 

OSM modell 

(Operational 

Simulation 

Models) 

Semi empirisk, baserad på 

parametrisering av 

mätdata/modellering 

Marknära gaturumsberäkningar i 

mindre komplexa urbana miljöer. 

Gaussisk 

spridnings-

modell 

Beräknad spridning baserat på 

Gaussiskt normalfördelade halter 

Alternativt, koncentrationen i 

plymen är normalfördelad i 

horisontal och vertikalled 

Beräkningar i taknivå i urbana 

miljöer. För miljöer utan 

bebyggelse är beräkningarna 

relevanta för markplan. 
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Parallellt med övrig utveckling av spridningsmodellering har modeller för CFD-beräkning 

(Computational Fluid Dynamic) också utvecklats för användning i allt ifrån olika typer av 

gasspridning, processindustrin, energiproduktion till forskning i geofysik (Meroney m.fl. 2016). 

CFD-modellering har därmed blivit ett mycket viktigt verktyg då det är lättare att t.ex. studera 

processer för omblandning av gaser eller flöden kring en bilkaross m.m. i denna typ av modell, än 

vad som gjordes tidigare, i vind- vattentunnlar. Då bredden av CFD-tekningens 

användningsområde är mycket stor har olika typer av CFD-modeller utvecklats beroende på skala, 

frågeställning m.m. men ett ökande användningsområde är just CFD-modellering i komplexa 

urbana miljöer, så som gaturum och stadskvarter. 

2.2 Vindfält i täta urbana miljöer och inverkan på luft-
kvaliteten 

Flera studier har beskrivit flödesmönster och spridningen av luftföroreningar i olika täta urbana 

miljöer däribland gaturum. Yuang m.fl. (2014) visade att sammanhängande lamellhus längs en 

gata gav högre halter och ett mer sammanhängande fördelningsmönster av luftföroreningar 

jämfört med mindre kvarter och punkthus. Garcia m.fl. (2013) undersökte fördelningen och 

koncentrationen av PM10 i fyra gaturum. Ett med a) jämt och heltäckande lamellhus, b) med 

heltäckande men ojämna lamellhus, c) med lamellhus men med 4 meters luckor och slutligen d) 

med lamellhus men med 6 meters luckor. Här framgick att bäst resultat erhölls vid c och d, då 

genomströmningen i gaturummet var bäst. Om resonemanget appliceras mer allmänt så kan 

samma mängd utsläpp ge högre halter i trånga gaturum med dubbelsidig hög bebyggelse jämfört 

med bredare mer öppna eller halvöppna gator. En blandning av höga och låga byggnader kan 

gynna både omblandningen i taknivå och ventileringen i marknivå. Höga punkthus leder ner renare 

luft från högre höjder till markplan och ökar på så vis byigheten och omblandningen. Därmed kan i 

vissa fall höga byggnader bidra till en lokalt förbättrat luftkvalitet vilket kan ses i Figur 1 som visar 

ett vindtunnelförsök av luftflöden runt huskroppar.  

 
Figur 1. Test i vindtunnel av luftflödet kring hus med två olika hushöjder vid vind vinkelrätt mot husen 

(Murakami m.fl. 1991). 

Exempel på effekter av komplex bebyggelse kan resultera i kan ses i Figur 2. Detta är resultat från 

en luftkvalitetsutredning som genomförts av Haeger-Eugensson m.fl. (2018) och visar den urbana 

stadsstrukturens påverkan på haltbilden. Här har en spridnings-beräkning genomförts med en CFD-

modell i kvarter med komplexa bebyggelsestrukturer. Ett 20 våningar högt punkthus planeras i 

anslutning till en väg där MKN för 98-percentilen av timmedelvärdet av kvävedioxid (NO₂) 

överskrids i dagsläget. I Figur 2 visas resultaten från spridningsberäkningen med det planerade 

huset. Haltkartan indikerar att den planerade högre byggnaden förbättrar luftkvaliteten då MKN 

inte längre överskrids i direkt anslutning till byggnaden. 
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Figur 2. Beräkning av NO₂-halter runt ett 20 våningar högt hus. Det aktuella området är markerat 

med en grå fyrkant. 

Flera olika studier har visat att enbart tät bebyggelse kan orsaka en haltökning på upp till 5 

gånger. Yazid m.fl. (2014) påpekar även vikten av att i stadsplaneringen utreda 

bebyggelsemorfologins och gatutformningens inverkan på luftkvaliteten genom att planera 

bebyggelsen så att urban "breathability" (ventilering) inte begränsas. Behovet av CFD-modellering 

förväntas därmed öka i framtiden då urbaniseringen förväntas fortsätta öka. Detta bekräftas av 

Toparlar m.fl. (2017) som har undersökt utvecklingen av CFD-modellering och dess användning 

från enskilda testberäkningar till idag. De såg att CFD-modellering används i ett ökande antal 

studier för test av olika typer av anpassningar i urban mikroskala t.ex. vid urban design.  

Hur väl luftföroreningar sprids i ett gaturum påverkas i hög grad av gaturummets dimensioner 

(bredd, höjd och längd: W/H/L) och bebyggelsen längs gatan. Yazid m.fl. (2014) har visat hur olika 

typer av gaturumsgeometrier, takdesign och förekomst av vegetation påverkar spridningen och 

den geografiska fördelningen av luftföroreningar. Exempel på hur vindflödet kan se ut i och kring 

olika typer av gaturum och vid olika vindförhållanden visas i Figur 3 (Yazid m.fl. 2014).  

 

Figur 3. Vindmönster i och kring olika typer av gaturum och vid olika vindförhållanden (Yazid m.fl. 

2014). 
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Här påpekas även att lägst halter erhålls i långa kanjoner då vindriktningen är snett mot husen 

(exempel b i figuren). Högst halter i motsvarande kanjoner uppstår oftast då vinden blåser längs 

med gatan (exempel c i figuren) till följd av den instängda skruvformade virveln längs gatan. När 

vinden blåser tvärs kanjonen erhålls också relativt höga halter men då oftast på läsidan av 

gaturummet. 

Det finns ett flertal olika definitioner på gaturumsgeometrier. Gatornas längd och bredd, 

bebyggelsehöjden, enkelsidig eller dubbelsidig bebyggelse och byggnadernas utformning, samt 

förekomst av vegetation är alla faktorer som skapar unika gaturum med olika vind- och 

spridningsmönster. Inom forskningen har därför en klassificering tagits fram som delar in 

gatutummen i olika kategorier beroende på deras geometri. En etablerad klassificering bygger på 

förhållandet mellan bebyggelsens höjd (H) och gatans bredd (W), vilket kallas aspect ratio, och 

presenteras i Figur 4. 

 
Figur 4. Klassificering av gatukanjoner, efter Yazid m.fl. (2014).  

 

De första tre klasserna Avenue canyon, Regular canyon och Deep canyon beskriver breda, vanliga 

respektive djupa gaturum. Dessa kan vidare delas in i korta, mellanlånga och långa kanjoner. I 

denna indelning ingår även kvarterens längd mellan korsningarna. Om byggnader är högre på ena 

sidan (asymmetriskt gaturum) klassas de som antingen Step-down canyon (bebyggelsen högre på 

den vindutsatta sidan) eller Step-up canyon (bebyggelsen lägre på den vindutsatta sidan).   

För att kunna erbjuda bra miljö i våra städer i framtiden, även med den snabba urbanisering som 

pågår har behovet ökat att på ett realistiskt sätt kunna modellera geografiskt fördelade 

luftföroreningar även i mikroskalan (Tominaga och Stathopoulos; 2016). För detta krävs att rätt 

verktyg används vid uppskattning av effekter på luftkvaliteten av strukturförändringar av den 

urbana bebyggelsen. Tominaga och Stathopoulos (2017) har utvärderat olika 

modelleringsmetoderna OSM (t.ex. OSPM) och CFD-modeller (t.ex. ANSYS, OpenFoam, FLUENT och 

Miskam) utifrån fältmätningar och/eller vindtunnelsimuleringar. Enligt Tominaga och Stathopoulos 

(2016) är OSM-modeller baserade på parametriseringsteknik från bl.a. analyser av modelltester 

där meteorologi, föroreningar och bebyggelsekonfiguration är inkluderad. CFD-tekniken däremot är 

baserad på ett stort antal ekvationer för flödestransport och turbulens där vindfält kan beräknas i 

3D för en variabel bebyggelsemorfologi vilket skapar ett mer realistiskt fördelningsmönster av 

luftföroreningar enligt Yazid m.fl. (2014). Det finns även olika typer av CFD-teknik, t.ex. LES och 

RANS, där RANS står för Reynolds Averaged Navier Stokes och LES står för Large Eddy Simulation 

och är namnen på den numeriska tekniken som används för att simulera turbulenta flöden.  

De olika modelleringsmetoderna OSM och CFD har både fördelar och nackdelar varför det är viktigt 

att känna till respektive metods möjligheter och begränsningar. Enligt Tominaga och Stathopoulos 

(2016) är en av fördelarna med de semi-empiriska metoderna att de oftast kräver små mängder 

indata, är snabba och förhållandevis lätta att använda. En av dess nackdelar är att dessa typer av 

modeller är begränsade till de förutsättningar som har parametriserats. Det innebär att de inte kan 
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återskapa vindfält och därmed inte heller koncentrationsfördelningar för "alla" variabla gaturums- 

och bebyggelsekonfigurationer, utan endast de som har parametriserats. När det gäller CFD-

tekniken är en nackdel att det ofta krävs mer indata med större detaljeringsgrad vilket kan 

påverka resultatet av beräkningarna om fel indata används. Modellen kan dock, om den används 

rätt, modellera vilka miljöer som helst. Resultatet kan därför bli både bättre och sämre vid CFD-

modellering, jämfört med OSM-modeller, beroende på kvaliteten på indata och kompetensnivån 

hos användaren. 

2.3 Olika källbidrag 

Luftföroreningshalten i en stad påverkas av samspelet mellan en rad olika källor. Till dessa hör 

olika typer av urbana utsläppskällor men även mer avlägsna källor vars emissioner bidrar till den 

totala halten i staden och bygger upp den så kallade bakgrundshalten. I en spridningsberäkning 

över ett begränsat område tar man endast hänsyn till utsläppen från källorna i det underliggande 

modelleringsområdet. På det viset beräknas endast ett bidrag till totalhalten, det så kallade lokala 

haltbidraget. Föroreningar från källor utanför modelleringsområdet måste därför läggas till för att 

få en totalhalt. I Figur 5 visas en generell bild av totalhaltens sammansättning av regionala, urbana 

och lokala bidrag. I "botten" av figuren ligger den regionala bakgrunden som representerar rurala 

källor samt bidrag från långdistanstransporterade föroreningar. Urbana källor som ligger utanför 

modelleringsområde utgör den urbana bakgrundshalten. Den varierar över staden beroende på 

utsläppskällornas geografiska placering över staden och lokala spridningsförutsättningar. Många 

gånger är det trafikens utsläpp som i stor utsträckning utgör den urbana bakgrundshalten, dvs.  

därmed är det avståndet till hård trafikerade vägar som bestämmer den urbana bakgrundshaltens 

nivå. Topparna i figuren representerar områden med höga halter, t.ex. tätbebyggda områden nära 

hårt trafikerade vägar eller stängda gaturum med dålig omblandning. Det är ofta i dessa områden 

som spridningsberäkningar från vägtrafiken görs i samband med stadsutvecklingsprojekt för att få 

en fördjupad analys av luftsituationen i området. 

 
Figur 5. Schematisk bild av luftföroreningshalter i en stad (Lenschow m.fl. 2001).  

 

2.4 Korrigering och validering av modellresultat 

När en modellvalidering genomförs så innebär det inte endast en validering av en specifik 

spridningsmodell utan även hela kedjan av indata och hur efterprocesseringen av 

beräkningsresultaten görs. Det omfattar alltså alltifrån indata i form av korrekt beräknade 
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emissioner, med rätt tids- och geografisk upplösning, tillhörande meteorologi relevant för platsen 

och i den mån beräkningar inte görs för varje faktisk timme att rimlig generalisering görs, relevant 

kemisk omvandling från t.ex. NOx till NO₂, eller för PM10 att uppvirvling, resuspension, sker i rätt 

mängd vid rätt tillfälle, till att ett relevant bakgrundspåslag, en s.k. lokal urban bakgrundshalt 

adderas på ett korrekt sätt utan risk för över- eller underskattningar genom exempelvis 

dubbelräkning.  

I den mån en validering inte visar på bra överensstämmelse så genomförs i vissa fall en mer eller 

mindre avancerad korrigering, oftast baserad på mätdata från en eller flera punkter. Det som då 

oftast görs är helt enkelt att skillnaden mellan uppmätt och modellerad halt beräknas för platsen 

för mätpunkten och därefter korrigeras ett helt beräkningsområde baserat på denna korrigering 

från en enda punkt. Chansen att ”felet” är samma över ett helt område är dock inte troligt varför 

denna form av korrigering inte är att rekommendera. I de här genomförda beräkningarna har inga 

korrigeringar av de beräknade halterna gjorts. 

2.5 Nationellt modellanvändande 

Den kraftigt växande befolkningen i Sverige gör att det finns ett stort behov av nya bostäder. 

Enligt Boverkets skrift Rätt tätt (2016) ska inte städerna fortsätta växa utåt med ökat bilberoende 

och byggande på värdefull naturmark till följd. Istället ska exploateringen till stor del ske inåt, det 

vill säga inom städernas centralare delar eller inom den ytan som redan tagits i anspråk.  

Enligt ett stort antal utredningar (nationella och internationella) har storstädernas möjlighet till 

fortsatt tillväxt angetts som avgörande för ekonomisk tillväxt, där befintlig infrastruktur utnyttjas 

samt att transport- och energibehovet minskar, vilket medför lägre koldioxidutsläpp per person. 

Även om förtätningen sägs leda till minskade utsläpp då behovet för resor minskar och 

kollektivtrafiken utnyttjas mer effektivt vilket gynnar den hållbara utvecklingen, så är risken för att 

luftkvaliteten inne i städerna försämras till följd av förtätningen. Förtätning kan leda till att fler 

människor bor i centrala delar och trafikutsatta områden där luftföroreningshalterna är höga. 

Risken finns att miljökvalitetsnormer och miljömål överskrids där människor bor och vistas, och att 

personexponeringen för luftföroreningar ökar. 

En ökad förtätning skapar urbana miljöer med varierande grad av komplexitet. Vid en förändring 

av bebyggelsestrukturen kan vindmönstret förändras, vilket i sig kan ge både förbättringar och 

försämringar av spridningen av luftföroreningar. Förtätning medför vidare att trafikflöden och 

resvanor ändras, både med positiva och negativa effekter på luftkvaliteten på olika platser. För att 

kunna bedöma hur sådana förändringar påverkar den framtida luftkvaliteten krävs därför 

modellberäkningar som tar hänsyn till faktorer och förutsättningar som styr luftkvaliteten. I större 

tätorter är det framförallt vägtrafiken som är den enskilt största källan till utsläpp av kväveoxider 

(NOx) och partiklar. Den här rapporten fokuserar därför helt på denna källa.  

Kommunerna har ansvar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna (MKN) följs inom den egna 

kommunen. För kommunernas stadsutvecklingsarbete innebär det att luftkvalitetsutredningar är en 

viktig del som kan beröra planeringsprocessen i olika skeden. I trafikutsatta lägen där 

luftföroreningshalterna redan idag är höga kan detaljplaner och tillståndsärenden behöva stoppas 

eller ändras om miljökvalitetsnormerna inte uppfylls. Speciellt för dessa frågeställningar finns det 

behov av modellberäkningar redan innan byggplaner fastställs. 

2.6 Internationella erfarenheter av modellering 

Även i resten av världen förespråkas urban förtätning vid tillväxt där bl.a. Ahlfeldt och Pietrostefani 

(2017) gjorde en konsekvensanalys för OECD av förtätningens ekonomiska, sociala och 
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miljömässiga effekter. En snabb urban tillväxt med förtätning som exploateringsmetod kommer 

sannolikt leda till kompaktare miljöer med fler stängda gaturum med risk för försämrad luftkvalitet. 

Intresset har därför ökat för ett korrekt åskådliggörande av haltfördelningen i gaturum. 

Vertikalmätningar av luftkvaliteten vid olika gaturumsutformning med 25 meter höga hus och 

uppåt och i olika delar av världen gjordes av bl.a. Väkevä m.fl. (1999) och flera följde därefter, 

speciellt under de senaste åren (Kwak m.fl. 2016 och Sajani m.fl. 2018). Här framkom exempelvis 

att NOx-halten kan vara 5 gånger lägre i taknivå jämfört med i gatunivå och att kvoten av NO₂ 

mellan mark och tak var 0,3 med en taknivå på 65 meter (Väkevä m.fl. 1999). Flera 

undersökningar visade även på en variabilitet av luftkvaliteten längs och tvärs ett gaturum 

beroende på dess struktur. Med hjälp av bl.a. mätningar har parametrisering och 

valideringsunderlag för modeller i finare skala kunnat göras och modellerna har utvecklats. 

Samtidigt har datorkapaciteten förbättras betydligt varför det nu är möjligt att använda mer 

avancerad teknik för att simulera inte bara kortare tidsserier eller mindre områden utan även hela 

år. Användningen av exempelvis CFD-teknik har därmed öka internationellt under främst 2000-

talet där Chang och Meroney (2003) undersökte vindflöden och koncentrationsfördelning i ett 

gaturum med hjälp av både vindtunnelförsök och modell. Lin m.fl. (2014) samt Tominaga och 

Stathopoulos, (2011) testade CFD-modellering med olika typer av CFD-modeller (LES och RANS) 

och Ai och Mak (2013) undersökte hur föroreningsmönstret påverkades vid vind vinkelrätt mot 

gatukanjonen. Niu m.fl. (2018) utredde hur byggnaders konfiguration påverkade 

spridningsmönstret av fina partiklar i gatunivån. 

I Europa finns sedan 2007 ett forum som syftar till att samla harmonisera användandet av 

spridningsmodeller i EU, FAIRMODE (Forum for air quality modelling in Europe) 

(http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/). FAIRMODE initierades av EEA (European Environment Agency) 

och JRC (the European Commission Joint Research Centre) och har tonvikt på tillämning av 

modeller enligt de europeiska luftkvalitetsdirektiven. Inom FAIRMODE har man tagit fram riktlinjer 

och rekommendationer för hur modellering till luft bör ske, vilken indata som bör användas för 

olika modeller och skalor samt exempel och vilka fel som kan uppstå. Detta har dels gjorts genom 

att en guide för modellering i urban skala har tagits fram inom JRC/FAIRMODE (Denby 2011), samt 

utvecklingen av verktyget Delta-tool för validering och benchmarking av luftföroreningsberäkningar 

(Thunis och Cuvelier, 2016). Inom nätverket FAIRMODE har fram tills nyligen endast större 

modelleringsskalor diskuterats, det vill säga halter i urban och regional bakgrund med tillhörande 

krav på indata och modellval m.m. Under 2017-2018 har dock frågan om den finare skalan i 

gaturum/kvarter diskuterats och skälen till att detta sker just nu är flera.  

1. Diskussioner har väckts om och i så fall hur övervakning av luften ska ske i områden som 

förväntas få försämrade spridningsförhållanden vid kompaktering av städerna. 

2. Det har identifierats att det finns ett ökat behov av CDF-modellering på grund av stora 

exploateringar/kompaktering av bebyggelse i Europas städer där behovet av bra 

underlagsmaterial vid framtida fysiska planering är stort Santiago et al (2017).  

3. Finskalig modellering kan användas för att utvärdera och testa olika åtgärder om t.ex. 

haltnivåer i gaturum blir för höga (Vos et al 2012). 

Det finns alltså än så länge inga guidelines när det gäller CFD-modellering inom FAIRMODE, men 

exempel finns från flera länder där CFD-teknik används idag. FAIRMODE-gruppens generella 

uppfattning i dagsläget är att det på kort sikt kan vara svårt att allmänt rekommendera CFD-

modellering vid övervakning, men att det däremot är motiverat för att ge relevant underlag för 

fysisk planering i komplicerade bebyggelsemiljöer. Inom FAIRMODE har även vikten av hög kvalitet 

och detaljerad indata diskuterats, både med avseende på lokal meteorologi och tidsupplösta 

http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/
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emissioner m.m. Om inte indata är tillräckligt detaljerad blir naturligtvis inte resultatet bra även 

om en detaljerad modell används. Baserat på både resultat från FAIRMODE-nätverket och 

litteraturstudier så används numera generellt i de flesta länder mer eller mindre automatiserade 

modellsystem där indata, spridningsberäkning och efterprocessering och presentation av resultatet 

är ihopkopplat. Det är därmed hela dessa modellsystem som därefter valideras mot mätdata och 

inte en enskild modell. 

Olika modellkoncept tjänar ofta olika övervakningssyften och är framtagna för olika 

spridningsförutsättningar och kan därmed komplettera varandra. Det är dock ofta inte helt enkelt, 

varken för tillsynsmyndigheter eller för beräkningsutförare, att bedöma vilken typ av modell som 

bör användas för olika fall och frågeställningar. En återkommande fråga i luftkvalitetsutredningar 

är därför vilken modell/modellkoncept som bör användas när. Olika modelltyper kräver olika 

mycket insats av användaren avseende framtagning av indata och/eller bearbetning av 

modellresultat vilket gör att det finns ett behov att vägleda när olika tekniker behövs. Behövs CFD-

modellens detaljerade beräkning av effekten på vindfältet av t.ex. byggnader eller är det tillräckligt 

med en enklare metodik för att beräkna spridningen? Det finns i dagsläget ingen rekommendation 

om vilken typ av modell som ska användas för olika fall och behovet för vägledning och 

standardisering i det praktiska luftvårdsarbetet är stort. Det har dock framkommit en hel del nya 

publikationer gällande modellering i olika urbana miljöer där både rekommendationer och 

begränsningar diskuteras. 

3 Syfte 

Syftet med projektet är att närmare undersöka lämpligt användningsområde för tre olika typer av 

modeller, en CFD-modell, en OSM modell och en Gaussisk modell i olika typer av urbana miljöer 

och förutsättningar. Modelljämförelsen bygger på att närmare undersöka modellernas 

användningsområdens lämplighet i olika typer av tätortsmiljöer, som skiljer sig med avseende på 

bebyggelsestrukturens komplexitet och belastning avseende luftföroreningar. Värt att notera är att 

jämförelsen omfattar hela de ingående modellsystemen, dvs.  även de stegen som avser 

framtagning av indata till modellen, tids och geografisk skala och bearbetning av modellresultaten 

då även dessa är mycket viktiga för den slutliga kvaliteten. 

Projektet ska utgöra underlag för en vägledning, men resultaten är även avsedda för praktisk 

användning inom kommuner, länsstyrelser och konsultföretag. 

4 Urbana typmiljöer i studien 

För att undersöka hur luftkvaliteten varierar i tre olika vanliga svenska urbana typmiljöer har fyra 

försöksområden valts ut som representerar olika bebyggelsestrukturer, emissionsmiljöer, 

meteorologi och bakgrundshalter. Se Tabell 2 för en sammanställning. Tillgång till kontinuerliga 

luftkvalitetsmätningar vid försöksområdet har också vägts in vid val av området. De tre urbana 

miljöer som valts ut är Kungsbackaleden i stadsdelen Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm 

samt Barnarpsgatan i Jönköping. Dessa beskrivs i närmare detalj i avsnitt 4.1 till 4.3. 
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Tabell 2. Översikt över de fyra försöksområdena.  

 
Kungsbackaleden i 

Göteborg 

Hornsgatan i 

Stockholm 

Barnarpsgatan i 

Jönköping 

Aspen strand 

Lerum 

B
e
b
y
g
g
e
ls

e
s
tr

u
k
tu

r 

Relativt tät och hög 

bebyggelse väster om 

leden, öster om leden 

distinkt topografi 

skapar ett ganska 

stängt gaturum, typ 

Avenue canyon, delvis 

symmetrisk delvis 

asymmetrisk. 

Tät och hög 

bebyggelse ca 6 

våningar på 

båda sidor om 

gatan, typ 

Regular canyon, 

delvis sym-

metrisk delvis 

asymmetrisk.  

Väster om gatan 

tät bebyggelse ca 

4 våningar, öster 

om delvis öppna 

område, typ 

enkelsidig Regular 

canyon 

Öppen väg, 

men med 

enstaka 

byggnader 

väster om 

leden. 

E
m

is
s
io

n
s
m

il
jö

 Höga emissioner, 

mycket trafik på 

Kungsbackaleden och 

relativt mycket trafik 

på de mindre gatorna 

intill leden. 

Relativt höga 

emissioner.  

Lägre emissioner, 

men relativt 

vältrafikerad väg.  

Relativt höga 

emissioner på 

motorvägen. 

U
rb

a
n
 

b
a
k
g
ru

n
d
 

Hög halt, storstad, 

relativt centralt.  

Hög halt, 

storstad, 

centralt.  

Medelhög halt, 

medelstor stad, 

relativt centralt.  

Låg till 

medelhög halt.  

M
ä
tn

in
g
a
r 

NO₂ och PM10 mäts i 

gaturumsmiljö vid 

leden. 

NO₂ och PM10 

mäts i gatu-

rumsmiljö vid 

Hornsgatan, 

även mätningar 

av urban 

bakgrund finns i 

närheten. 

PM10 mäts i 

gaturumsmiljö vid 

Barnarpsgatan. 

NO₂ mäts dock 

inte. 

Mätningar från 

enstaka 

kampanjer finns 

i motorvägens 

närhet. 

 

4.1 Kungsbackaleden i Göteborg 

Kungsbackaleden är en del av E6/E20 och tillhör det nationella vägnätet, se Figur 6. Den går i 

nord-sydlig riktning genom stadsdelen Gårda och ligger öster om centrala Göteborg. Med mer än 

100 000 fordon per vardagsdygn är leden en av Göteborgs mest trafikerade vägar, och det är 

också ett av områdena i Göteborg där luftkvaliteten är sämst.  
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Figur 6. Kungsbackaleden genom Göteborg. Luftmätstationens placering visas med en stjärna. 

Grundkarta: © Esri. 

Kungsbackaleden går i den distinkta dalgången som löper ifrån Mölndal till norr om Gårda i en 

nord-sydligt eller mer exakt NNW-SSO-lig riktning (se Figur 7). Tack vare detta utseende sker ofta 

en kraftig styrning av vinden längs med dalgången. I området strax söder om Gårda mätstation, 

vid avfarten vid Liseberg, så öppnar sig dalgången både in emot Örgryte åt öster men framför allt 

mot Liseberg-Korsvägen åt väster. Trots detta så upplevs Kungsbackaleden vid Gårda som en 

distinkt gatukanjon eftersom bebyggelsen där är hög och bildar gränsen emot väster medan ett 

brant berg är gränsen mot öster. Till följd av detta påverkas den marknära vinden även längs den 

nordligaste delen av Kungsbackaleden vid Gårdastationen. 

 
Figur 7. Topografin i Göteborgsområdet (Haeger-Eugensson 1999). 

 

Kungsbackaledens gaturum är brett och med ca 5 våningar höga byggnader i denna del, och kan 

klassas som Avenue canyon enligt Figur 4. I höjd med stadsdelen Gårda är leden trots sin bredd 

Kungabackaleden 

och Gårda 
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ganska sluten och bildar en mycket komplex miljö. Kvarteret väster om leden och dess mindre 

gator, däribland Fabriksgatan och Gudmundsgatan, kan få ett betydande haltbidrag från E6.  

Sedan 1996 utför Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen kontinuerliga mätningar av NO2 och 

partiklar i gatunivå från en mätstation ca 10 m från Kungsbackaleden, placerad vid en gångbro 

över motorvägen (Figur 6 och Figur 8). NOX mäts med kemiluminescens och ett TEOM-instrument 

mäter partiklar (PM10). Av de sju mätstationer som finns i Göteborgsområdet är Gårda generellt 

den plats där de högsta halterna av kvävedioxid mäts upp. 

I höjd med mätstationen består Kungsbackaleden av tre filer i vardera riktningen och gaturummet 

är brett och relativt öppet, se Figur 8. Den närmaste bebyggelsen ligger väster om vägen och 

består av äldre, tre till fem våningar höga landshövdingehus, kontorsfastigheter och ett 

parkeringshus med tre våningar. Avståndet från vägbanan till den närmaste byggnaden ca är 20-

30 m. I norrgående riktning finns ett ca 5 m högt bullerplank placerat ca 10 m ifrån vägbanan. 

Öster om bullerplanken ligger ett kvarter med äldre villor och grönområden på ett högt berg. 

Väster om leden, inne i Gårda, finns flera lokalgator, varav några ansluter till Kungsbackaleden, 

som delvis också är ganska hårt trafikerade. 

 
Figur 8. Luftmätstationen vid E6 i Gårda, placerad i fundamentet till gångbron över 

Kungsbackaleden. Ortofoto: © Esri. 

4.2 Hornsgatan i Stockholm 

Hornsgatan ligger på Södermalm i centrala Stockholm, är ca 2 km lång och går i öst-västlig 

riktning, se Figur 9. Här har SLB-analys två mätstationer. På Hornsgatan 85 görs mätningar ca 3 m 

över gatunivån på gatans södra sida och på Hornsgatan 108 sker mätningar både 3 m och 20 m 

över gatunivå (se Figur 10). Trafikmängden vid mätstationen är ca 22 000 fordon per 

årsmedeldygn och det är därmed en högtrafikerad gata. Till skillnad från Kungsbackaleden är 

Hornsgatan omgiven av en tämligen enhetlig sluten och homogen bebyggelse och representerar 

därmed en "icke-komplex" gatumiljö. Gaturummet kan klassas som en Regular canyon (Figur 4). 
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Figur 9. Hornsgatan på Södermalm i Stockholm, Grundkarta: © Esri. 

 

 

Figur 10. Bebyggelse runt mätstationen. Stjärnorna indikerar mätstationernas placering på 

Hornsgatan 85 och 108. Ortofoto: © Esri. 

4.3 Barnarpsgatan i Jönköping 

Barnarpsgatan går i nord-sydlig riktning längs Munksjön, söder om centrala Jönköping, se Figur 11. 

Gatan utgör något av ett mellanting mellan de två andra miljöerna, och är ett ganska öppet 

gaturum med delvis halvsidig bebyggelse. Gaturummet ligger mellan klasserna Regular canyon och 

Avenue canyon. Det gatuavsnitt som har undersökts är drygt 1 km långt och trafikeras av ca 

15 000 fordon per årsmedeldygn. På gatan har Jönköpings kommun haft en mätstation där 

mätningar av partiklar (PM10) gjorts ca 3 m över gatunivå på gatans västra sida.  
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Bebyggelsen längs med gatan är relativt tät på den västra sidan, med byggnader på ca 3-4 

våningar, medan östra sidan kantas av mer varierande struktur så som byggnader, parkeringar och 

parker. Längs hela Barnarpsgatan går en allé av lövträd på båda sidor om gatan, se Figur 12.  

 
Figur 11. Barnarpsgatan i Jönköping markerad i mörklila. Grundkarta: © Esri.  

 

 
Figur 12. Bebyggelse runt mätstationen. Stjärnorna indikerar mätstationens placering, Barnarpsgatan 

66 där mätstationen är placerad. Ortofoto: © Esri. 

 

4.4 Aspen strand i Lerum 

I urbana miljöer förekommer även vägar som mer eller mindre saknar näraliggande bebyggelse 

och där spridningsförhållandena kan beskrivas som "öppen väg". För att även inkludera detta fall i 

denna studie har ett vägavsnitt av E20 genom Lerum valts, ca 20 km öster om Göteborg. Lerum 

ligger vid sjön Aspen och det finns planer att göra om området väster om järnvägsstationen till nya 
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bostadskvarter. Området begränsas i söder av E20 och österut av Aspenäsvägen, vilket innebär att 

luftkvaliteten påverkas av emissioner från vägtrafiken på dessa (se Figur 13 och Figur 14). Båda 

vägar kan klassas som öppna gaturum utan näraliggande bebyggelse, vilket gör området lämpligt 

för beräkningar med Gauss-modellen.  

 
Figur 13. Aspen strand, Lerum. Strandvägen och Aspenäsvägen är markerade med mörkblå, E20 med 

lila och de planerade bostadskvarteren i rött. Ortofoto: © Esri.  

 
Figur 14. Aspen strand, Lerum. Strandvägen och Aspenäsvägen är markerade med mörkblå, E20 med 

lila och de planerade bostadskvarteren i rött. Ortofoto: © Esri.  

5 Modelleringsmetoder i denna studie 

I detta avsnitt presenteras de olika modelltyperna som användes i denna studie lite mer ingående 

för att förklara de olika beräkningsprinciperna. Styrkor och begränsningar som finns med 

respektive princip diskuteras samt hur man ska tänka kring val av modell. Då spridningen av 

trafikemissioner måste kunna beräknas både för miljöer i gaturum såväl som öppen väg, 

diskuteras dessa modelleringsmetoder separat för att ta hänsyn till att spridningsförutsättningarna 
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i de två miljöer är helt olika. För gaturum har två olika typer av modeller testats och analyserats 

(se vidare nedan). 

5.1 Modellsystem 

En luftkvalitetsmodellering kräver i dagsläget mycket mer än endast en spridningsmodell, då själva 

beräkningen ofta är en del i hela kedjan av spridningsmodelleringen. Arbetet med framtagning av 

indata till modelleringen med avseenden på meteorologi, emissioner och bakgrundshalter samt 

statistisk bearbetning och analys av beräkningsresultaten utgör därför många gånger den största 

delen av det totala arbetet i en spridningsmodellering. I vissa fall erbjuds modellen därför som ett 

helt paket, ett modellsystem där även moduler och data för framtagning av all nödvändig indata till 

själva beräkningsmodellen ingår, samt rutiner som tar hand om bearbetning och visualisering av 

resultaten. Ett exempel för ett sådant omfattande modellsystem är SIMAIR-väg, där 

spridningsmodellen OSPM är själva beräkningsmodellen. Denna typ av modell kallas Operational 

Model System (OSM), och den modell som används som exempel för detta modellsystem i den här 

utredningen är SIMAIR. I andra ändan av systemskalan återfinns beräkningsmodeller som 

tillhandahåller moduler och processer för pre- och postprocessing (förbearbetning av indata och 

efterbearbetning av beräknade halter) i mycket mindre omfattning. Detta är t.ex. fallet för CFD-

modellen Miskam. I detta fall är användaren tvungen att bygga upp pre- och 

postprocessingsrutiner på egen hand för att bygga upp ett system kring själva spridningsmodellen. 

En sådan modellkedja för Miskam har utvecklats av COWI, den s.k. TCMS (The CFD Model System, 

se vidare kap. 4.1) vilken används som ett exempel på en CFD-modell i denna utredning. 

Resultaten från en spridningsmodellering beror alltså inte endast av vilken typ av modell som 

används utan även vilken och hur detaljerad indata som används och hur resultatet 

efterprocesseras. Det är självklart viktigt att rätt typ av modell används för respektive 

beräkningsområde men om framför allt indata hanteras på ett felaktigt sätt, t.ex. felaktig 

tidfördelning av emissioner eller icke lokal meteorologi så blir inte beräkningsresultatet trovärdigt. I 

denna utredning har därför olika modellsystem använts där ingående modeller varit CFD, OSM eller 

Gaussiska (Tabell 3). För att erhålla ett så jämförbart resultat mellan de olika modellsystemen har i 

möjligaste mån så lika indata använts. Där indata inte är lika, omnämns detta i texten.  

Tabell 3. Förklaring av de modellsystem som ingår i denna studie. 

Typ av 

beräkning 

Modellsystem Typ av spridningsmodell Namn spridnings-

modell 

Gaturum TCMS (The CFD 

Model system)  

CFD Miskam 

Gaturum SIMAIR-väg OSM (Operational 

Simulation Model System) 

OSPM 

Öppen väg TGMS (The Gauss 

Model system) 

Gaussisk ADMS 

Öppen väg SIMAIR-korsning Gaussisk Dispersion-Road 

 

5.2 Modellering i gaturum 

Det är sedan länge känt att den urbana bebyggelsestrukturen påverkar vindhastigheter och 

turbulens, vilket påverkar utspädningen och fördelningen av luftföroreningar (Oke 2018). Det är 
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dock först under senare år som systematiska studier gjorts i syfte att utreda i vilken omfattning 

och hur en förändrad urban struktur kan påverka både vindfält och spridning, se exempelvis Ng 

(2009), Buccolieri et al (2010), Yuan m.fl. (2014) samt Chen et. al (2017). Detta kan undersökas 

antingen genom modelluppbyggnad i vindtunnel, mätningar i faktiska miljöer eller genom 

modellering där bebyggelsen är inkluderad i 3D. I en review-artikel av Yazid (2014) om 

flödesmönster och föroreningsspridning i urbana gaturum har 150 vetenskapliga artiklar gåtts 

igenom. Här diskuteras två olika modelleringstekniker som kan simulera vindflödet i markplan i 

tätbebyggda områden är s.k. 

1. OSM modeller (Operational Simulation Models) 

2. CDF-modeller (Computational fluid dynamics)  

OSM-modeller använder semi-empiriska ekvationer som baseras på parametrisering från mätdata 

och/eller modelltester av meteorologi, koncentration av föroreningar och gatukonfiguration (Yazid 

2014). Spridningen i gaturum beräknas med en kombinerad box- och plymmodell. Plymmodellen 

beräknar spridningen ifrån trafikemissionerna och boxmodellen andel av föroreningar som 

recirkulerar i gaturummet. Modelltypen används i den operationella övervakningen och är relativt 

enkelt att använda då mycket ingångsdata tillhandahålls av modellsystemet. En nackdel är att 

modellen fungerar mindre bra i gatumiljöer som avviker från de parametriserade fallen. Exempel 

på denna modelltyp är OSPM (Operational Street Pollution Modell) som ingår i SIMAIR, eller ADMS 

modellens gaturumsmodul (Atmospheric Dispersion Modelling System). Yazid (2014) genomförde 

en jämförelse av en mängd olika modeller och hans slutsats när det gäller OSM-modeller är att det 

i dagsläget endast är korrekt att använda dem i enklare gaturumskonfigurationer. För att applicera 

denna typ av modeller i mer komplexa miljöer krävs mer forskning för framtagande av 

parametrisering som även inkluderar detta. 

CFD-modeller är en numerisk flödes- och spridningsmodell som explicit beräknar vindflöden och 

halter i ett tredimensionellt beräkningsgrid som täcker hela gatukanjoner eller mindre stadskvarter 

från markplan till 100-tals meters höjd. Den höga rumsliga upplösningen på upp till 1-2 meter 

möjliggör beräkningar i detalj av hur vindflödet och luftföroreningshalter påverkas av bebyggelsen 

där marknära strömningsförhållanden återges på ett mer realistiskt sätt än för OSM-modeller enligt 

Tominaga and Stathopoulos (2016). Halten i gaturummet bestäms inte enbart av utsläppen i just 

det specifika gaturummet, utan det kan ske intransport av halter från närbelägna gaturum. Detta 

kan vara särskilt påtagligt för mindre gator som ligger i närheten av hårt trafikerade vägar (t.ex. 

lokalgator nära genomfartsleder). In- och uttransport av föroreningar från närliggande gaturum 

kan utgöra ett betydande halttillskott. Jämfört med OSM modellerna kräver dock CFD-

modelleringen en större insats för att ta fram relevant ingångsdata avseende bebyggelsestruktur i 

3D, emissionskällor och meteorologi. Därefter skapas ett beräkningsnät som delar in luftmassan i 

olika beräkningsceller som har både bredd, längd och höjd. Det tredimensionella 

strömningsmönstret runt bl.a. byggnader beräknas genom tredimensionella rörelseekvationer. 

CFD-modeller kan även ta hänsyn till horisontell transport (advektion), sedimentation och 

deposition samt ibland även effekten av vegetation och så kallat under-flow, dvs. effekten av 

vindmönster under broar eller viadukter. 

För att beräkna den småskaliga turbulensen i gaturummet använder CFD-modeller olika 

turbulensmodeller. CFD omfattar ett stort teknikområde och den matematiska beskrivningen av 

turbulenta transportprocesser kan skilja sig mycket mellan olika tillämpningar. De vanligaste är 

RANS (Reynolds-averaged Navier–Stokes-based turbulent models), LES (Large Eddie simulation) 

och DNS (Direct Numerical Simulation). I dagsläget används CFD-modeller baserade på RANS-

tekniken (Mochida m.fl. 2002; Vardoulakis et al 2011) på grund av att den är numeriskt stabil och 

förhållandevis snabb. Vid mycket komplicerad turbulens kan dock DNS ge ett bättre resultat, men 
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DNS kräver en mycket finskalig gridupplösning vilket gör att användningen av denna metod blir 

begränsad eftersom endast mindre områden kan beräknas och beräkningstiden blir mycket lång. 

LES-metoden ligger mellan RANS och DNS både avseende noggrannhet i beräkningarna och 

tidsåtgång (Tominaga m.fl. 2011; Salim m.fl. 2011). I Yazid (2014) gjordes även en 

sammanställning av hur väl RANS- respektive LES-tekniken kan återskapa olika former av 

virvelcirkulation (eddy circulation) både vid symmetriska och asymmetriska gaturum. En 

grundläggande förenkling med RANS är att endast medelströmningsfältet (vinden) beräknas ur de 

grundläggande ekvationerna medan turbulensen (byigheten) modelleras genom en förenklad 

beskrivning. Då turbulensen står för en stor del av utspädningen i luften så kan detta ha betydande 

påverkan på resultaten vid spridningsberäkningar. Hur stor påverkan blir beror på den aktuella 

tillämpningen. Yazid m.fl. (2014) gjorde tester med både LES och RANS, och vid en jämförelse 

sågs att RANS, trots förenkling, befanns kunna illustrera turbulens mycket väl så trots att LES 

borde vara den metod som skulle kunna simulera detta bäst, så visar validering att RANS kan 

fånga alla viktiga flödesstrukturer. 

På grund av sin komplexitet har CFD-modeller hittills inte ingått (enligt vår kännedom) i något 

modellsystem men, som nämnts tidigare, har efterfrågan och kraven ökat på denna typ av 

modellering till följd av förtätningen av våra urbana områden. Eftersom det, som också nämnts 

tidigare, inte är relevant att endast validera en modell utan hela kedjan bör testas, så har nu ett 

modellsystem utvecklats och validerats, den s.k. The CFD Model system, TCMS, vilket är det som 

används i denna rapport. 

5.3 Modellering öppen väg 

När luftföroreningar sprids från en öppen gata/väg utan närliggande byggnader som kan påverka 

vinden och därmed spridningen, kan ofta en enklare modell användas utan ekvationer för de typer 

av spridningsprocesser som krävs för spridningsmönster kring byggnader. Här antas att 

spridningen sker med en Gaussisk fördelning, dvs.  halterna i plymen är högst i mitten av plymen 

och avtar mot sidorna, både i horisontal- och vertikalled. Gaussiska modeller används för 

spridningen av föroreningar med kontinuerlig emission och där källorna finns i marknivå eller 

ovanför marken (Arya, 1999 och Oke m.fl. 2018). Ett typiskt exempel för beräkningar med 

Gaussiska modeller är spridning från punktkällor, t.ex. skorstenar.  

Gaussiska spridningsmodeller är väletablerade inom luftkvalitetsarbete och har använts under en 

lång tid, särskild för övervakningssyften (Arya, 1999). Modellens historia börjar tidigt, redan på 

1920-talet när teorierna avseende diffusion och gradienttransport formulerades av bl.a. Taylor, 

1921 och Richardsson, 1926. Modellens teoretiska bakgrund begränsas till idealiserade flöden med 

homogen turbulens, förhållanden som sällan är uppfyllda i den verkliga atmosfären. 

Spridningsberäkningar i övervakningssyfte avser haltkoncentrationer i den nära omgivningen av 

källan där valideringar har visat godtagbar överenstämmelse med mätningar (Arya, 1999). En 

fördel med Gaussiska modeller är att de är beräkningseffektiva och att modelleringskonceptet är 

lätt att förstå.  

Den typiska rumsliga skalan för Gaussiska modeller varierar mellan 10 till ca 50 m. Modellerna 

inkluderar ofta markanvändning och ibland även topografi. I vissa fall tas hänsyn till enklare 

kemisk omvandling men inte alltid. Enskilda byggnader kan också definieras men dessa inkluderas 

endast vid beräkning av s.k. nedsug, ”down draft”, av plymer från skorstenar men påverkar inte 

det marknära vindmönstret vid bebyggelse.  

Gaussiska modeller ingår ofta i olika modellsystem t.ex. ADMS, AERMOD och AirQuis eller som ett 

av valen i SIMAIR där öppen väg ska beräknas: Simair-korsning. 
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6 Modellsystem i denna studie 

I studien har tre olika typer av modellsystem använts som bygger på tre olika modelltyper (se 5.2 

och 5.3). För var och en av dessa typer finns flera modeller tillgängliga och som hade kunna ingå i 

denna studie. Här har valet fallit på modellerna som presenteras i Tabell 3 sidan 19. 

I projektet har modellsystemet TCMS använts som exempel på CFD-modell, SIMAIR-väg som 

exempel på en OSM-modell (semi-empirisk) samt SIMAIR-korsning och ADMS som representanter 

för den Gaussiska modelltypen. CFD presenteras först så generellt som möjligt, eftersom det finns 

olika modeller inom detta modelleringskoncept där Miskam är en representant. Det finns även 

andra OSM-modeller än SIMAIR men eftersom SIMAIR är ett helt verktyg med olika typer av 

modeller blir beskrivningen av detta modellsystem mer specifikt.  

De fyra modellerna TCMS/Miskam, OSM/SIMAIR-väg och Gauss/–korsning, samt Gauss/ADMS 

skiljer sig avsevärt med avseende på hanteringen av indata och postprocessering/visualisering av 

modelleringsresultaten. Av den anledningen skiljer sig även beskrivningen av indata och 

arbetsmomenten som är kopplade till varje beräkningsmodell för att bygga upp ett modellsystem 

kring varje modell. I fallet SIMAIR-väg och SIMAIR–korsning tillhandahålls ett färdigt 

modelleringssystem av SMHI, vilket gör att pre- och postprocesseringen måste följa givna ramar 

och rutiner. För Miskam och ADMS däremot krävs att användaren själv bygger upp 

modelleringssystemet genom att ta fram och förbereda indata samt analysera modellresultaten.  

I avsnitten nedan ges dels ges en generell beskrivning av modellsystemen, dels en beskrivning av 

de ingående modellernas uppsättning med avseende på specifik indata för respektive modellering 

och tillhörande metodik.  

För alla tre studieområdena med väldefinierade gaturum har beräkningar gjorts med OSM och 

TCMS. De båda Gaussiska modellerna SIMAIR-korsning och ADMS har använts för 

Kungsbackaleden i Göteborg (även det ett gaturum, dock ett ganska brett sådant). Motiveringen 

för att begränsa beräkningarna med den Gaussiska modellen till detta studieområde var att 

luftkvaliteten i kvarteren runt Kungsbackaleden påverkas kraftig av leden. För att även jämföra 

spridningen kring en öppen väg med både en CFD och en Gaussisk modell har beräkningar med 

både ADMS och TCMS gjorts för en större väg i Lerum. 

Då de Gaussiska modellerna endast har använts för två studieområden blir det i denna rapport ett 

större fokus på jämförelserna mellan CFD- och OSM-modelleringen. I Figur 15 visas en översikt 

över vad som beräknats med vilket modellsystem och vilken indata som använts. Två 

uppsättningar indata har använts, dels enligt TCMS, dels enligt vad som ingår i SIMAIR, dvs. enligt 

OSM. För att få så lika resultat som möjligt har samma urbana bakgrundshalter använts för alla 

beräkningar i respektive testområde, baserat på SIMAIR. I Miskam har beräkningar gjorts med 

båda indata, dessa två beräkningar kan jämföras med varandra (visar på vad olikheter i indata kan 

ha för effekt). Indata enligt OSM har beräknats med både Miskam och SIMAIR väg, dessa kan 

därför användas för att jämföra modellerna. SIMAIR korsning kan ses som ett komplement till 

SIMAIR väg och har också bara beräknats med indata enligt OSM. ADMS har beräknats med indata 

enligt TCMS och kan därför jämföras med TCMS.   
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Figur 15. Översikt över de olika modellsystem och indata som har använts. Fler detaljer avseende 

indata till TCMS ges i Figur 16.  

6.1 CFD-modellering 

I detta projekt har modellsystemet TCMS används där CFD-modellen Miskam (Microscale Climate 

and Dispersion Model) används, tillsammans med en utvecklad metodik för urbana 

bakgrundshalter, meteorologi, emissionsfaktorer och emissioner m.m., . De flesta delar av 

metodiken är dock allmängiltiga och kan därför appliceras på de flesta typer av CFD-modellering. 

Miskam är en av de idag mest använda modellerna för beräkning av spridning avseende 

luftföroreningar i mikroskala. Miskam är speciellt anpassad för planeringsändamål vid exempelvis 

nybyggnation i urbana områden, speciellt vid komplex bebyggelse. Modellen är utvecklad av 

Institut für Physik der Atmosphäre of the University of Mainz. Ett modellsystem där Miskam ingår 

är SoundPLAN, där även externbuller kan beräknas.   

För simulering med Miskam, eller andra liknade CFD-modeller, så behövs olika indata i form av 

meteorologi, emissioner och bebyggelse i 3D. Resultatet presenteras ofta inte automatiskt som 

totala haltnivåer, utan endast som haltbidrag av de emissioner som inkluderats i beräkningen, och 

inte heller som percentiler. Emissionerna måste beräknas utanför Miskam och läggas in som 

indata. Därtill anges inte emissionsindata som NO₂ utan som NOx varför den beräknade halten av 

NOx måste konverteras till NO₂. För korrekt beräkning av totalhalten krävs därför att vissa steg 

görs i en så kallad efterprocessering. 

Både metodik för- och efterprocessering för TCMS har utvecklats separat utanför modellen för att 

säkerställa att detta hanteras på samma sätt för alla beräkningar, men motsvarande metodik kan 

naturligtvis användas för vilken CFD-modell som helst. De olika moment som utvecklats för att 

komma fram till ett relevant resultat presenteras i Figur 16. I figuren visas vilken typ av indata 

som behövs och de olika delmomenten som ingår.  
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Figur 16. Ingående moment i TCMS.  

Den lokala meteorologin, som påverkas av den lokala topografin, markanvändningen, lokala 

vindsystem (exempelvis sjö/landbris, omlandsbris) och luftens olika skiktningar m.m., kan 

modelleras med exempelvis The Air Pollution Model, TAPM, om inte lokal meteorologisk mätdata 

finns nära modelleringsområdet. Med nära menas oftast mycket nära (närmaste hundratalet 

meter) beroende på topografi m.m. Om beräkningsområdet är i exempelvis en dalgång måste 

vinddata spegla detta. Meteorologin används dels till Miskam-beräkningarna, dels till beräkningar 

av emissioner i Nortrip (emissionsberäkningar av partiklar från resuspension och slitage). 

Emissioner beräknas även med HBEFA (se Figur 17) (Handbook Emission Factors for Road 

Transport), och emissioner från olika källor läggs in i Miskam och spridningsberäknas. Därefter 

exporteras resultaten ur Miskam, så att en efterprocessering av resultaten kan göras i Matlab, där 

bl.a. bakgrundshalter läggs på och percentiler och årsmedelvärden beräknas. Resultaten 

presenteras i form av haltkartor som görs i Miskam. 

6.1.1 Indata till CFD-beräkningarna 

Meteorologi 

Eftersom vinden, både riktning och hastighet, är den parameter som starkast påverkar 

spridningen, oavsett vilken modell som används (dvs.  även Gaussiska modeller) så är det mycket 

viktigt att en lokalt framtagen meteorologi används. I SIMAIR simuleras meteorologin av en 

meteorologisk modell (MESAN, se vidare i avsnitt 6.2.3) och, i den mån det inte finns lokala 

mätningar, så är det en lösning även för CFD-modelleringen. Detta måste i så fall göras i ett steg 

innan själva CFD-modelleringen görs och då med en modell där topografi, markanvändning m.m. 

tas hänsyn till. För att ge en relevant lokal meteorologisk indata till Miskam görs därför ofta 

simuleringar med TAPM. TAPM är en storskalig meteorologisk prognosmodell som beskrivs 

ytterligare i Bilaga B. TAPM behöver indata i form av storskalig meteorologi, topografi, 

markanvändning m.m. Baserat på detta beräknas lokalt modifierad vind, dvs.  avlänkning pga. 

topografi, sjö/landbris, omlandsbris, inversioner m.m.  

Miskam behöver meteorologisk indata i form av vindriktning och vindhastighet för varje timme 

under ett eller flera år eller ett s.k. typår. Eftersom meteorologin kan variera ganska mycket från 

ett år till ett annat, är det fördelaktigt att använda ett meteorologiskt typår för beräkningarna. Ett 

meteorologiskt typår består av januari för ett år, februari för ett annat o.s.v., för att sammantaget 

få väderdata för ett typiskt år, baserat på storskaliga vädermönster. Vilka årtal som gäller för olika 

månader i ett meteorologiskt typår varierar på olika platser i landet. Vinden för typåret, som 

beräknats med exempelvis TAPM eller hämtats från mätningar, klassificeras därefter i olika 

meteorologiska klasser och med viss vindriktning och vindhastighet, så att varje timme kan 
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sorteras in i en meteorologisk klass. För att ge en representativ spridning krävs ett stort antal 

sådana klasser.  

Till Miskam-beräkningarna i denna utredning har två olika varianter av meteorologisk indata 

använts, dels samma som används i SIMAIR, dels meteorologi beräknad med TAPM-modellen, båda 

för år 2016.   

Emissioner 

Ofta är det effekten på luftkvaliteten från trafikemissioner som ska simuleras, varför emissionerna 

behöver beräknas innan CFD-modelleringen startar. Det görs lämpligen med emissionsmodellen 

HBEFA version 3.3 för NOx och avgasutsläpp av PM10, medan slitage och resuspension av partiklar 

beräknas med modellen Nortrip.   

I HBEFA beräknas olika emissionsfaktorer för olika trafikmixer och typer av vägar, baserat på 

hastighetsbegränsning, vägtyp m.m. för varje väg. Klassificeringen av vägar i olika HBEFA-

vägkategorier utgår från samma metod för båda modellerna, och baseras på de uppgifter om olika 

vägavsnitt som finns angivna i Nationella vägdatabasen, NVDB, på Trafikverkets hemsida. Metoden 

som har använts i denna studie baseras på klassificeringen i WSP (2015). HBEFA beräknar sedan 

emissionsfaktorer för fyra olika trafikflödesförhållanden för varje vägtyp: fritt flöde (freeflow), tät 

trafik (heavy traffic), trafik nära kapacitetsgränsen (saturated) och köbildning (stop and go). Se 

Figur 17 för en översikt över hur vägar klassificeras i HBEFA.  

 
Figur 17. Översikt över klassning i HBEFA. Uppgifter om vägen styr vilken vägkategori den är, 

därefter kan emissionsfaktorer beräknas för fyra olika kösituationer. Bild efter WSP 2015.  

Generellt ses i HBEFA att emissionsfaktorn (utsläpp i gram per kilometer per fordon) är högre ju 

mer kö det är, och vid köbildning (stop and go) är emissionsfaktorn betydligt högre än vid de andra 

tre trafikflödesförhållandena. Hur stor andel av tiden som det antas vara köbildning, trafik nära 

kapacitetsgränsen, tät trafik respektive fritt flöde har därmed stor betydelse för hur stort det totala 

utsläppet av luftföroreningar från vägen är.  

Baserat på en bedömning av kösituationen på vägen viktas emissionsfaktorn, så att en viss andel 

av timmarna antas ha emissioner enligt freeflow, en viss enligt heavy o.s.v. Olika viktningar har 

använts både i TCMS och i metodiken enligt SIMAIR vilket påverkar emissionernas storlek. De 

viktningar som använts i metoden med indata från SIMAIR redovisas i Bilaga A medan TCMS 

viktningar finns i Bilaga D. 

Bebyggelse  

I CFD-modeller tas hänsyn till bebyggelse i 3D och vindfältet runt byggnaderna beräknas ner i 

markplan. Inledningsvis byggs därför aktuell bebyggelsestruktur upp i 3D i Miskam-modellen för 

respektive försöksområde. Området måste vara större än bara de intilliggande byggnaderna för att 

ge ett realistiskt vindfält. I beskrivningen av indata för respektive försöksområde nedan visas 

bebyggelsen så som det ser ut i Miskam-modellen (Figur 20, Figur 22 och Figur 24).  
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Scenarion för CFD för olika testområden 

Fler scenarion har beräknats med TCMS än med OSM-modellen. Skälet till detta var att möjliggöra 

vidare jämförelser mellan olika scenarier och därmed hur stor effekt olika indata hade på CFD-

resultaten. CFD-beräkningar med SIMAIR-indata (meteorologi och emissioner) har markerats med 

SIMAIR i Tabell 4. De andra beräkningarna är gjorda med meteorologi från TAPM och 

emissionsfaktorer enligt TCMS framtagna för denna studie. Alla beräkningar är genomförda med 

meteorologi och emissionsfaktorer för 2016, utom den som omnämns "Mätkampanj" (se stycke 

6.4.2 nedan) som är gjord med indata för 2017. För att kvantifiera bidragen från Kungsbackaleden 

och lokalgatorna i kvarteret Gårda var för sig har även separata beräkningar med CFD-modellen 

gjorts med endast Kungsbackaleden och endast lokalgatorna Fabriksgatan och Gudmundsgatan. 

Tabell 4. Översikt av scenarion som utförts med TCMS-modellen. I kolumnen längst till höger anges 

när samma emissionsfaktorer och viktning har använts som i SIMAIR.  

Försöksområde 
Beräkning 

nr 

Meteor

ologi 
Inkluderade gator 

Emissions-

faktorer och 

viktningar 

Kungsbackaleden 22 SMHI Kungsbackaleden SIMAIR 

Kungsbackaleden 21 SMHI 
Fabriksgatan och 

Gudmundsgatan 
SIMAIR 

Kungsbackaleden 23 SMHI 
Kungsbackaleden, Fabriksgatan 

och Gudmundsgatan 
SIMAIR 

Kungsbackaleden 32 TAPM  Kungsbackaleden TCMS 

Kungsbackaleden 31 TAPM  
Kungsbackaleden, Fabriksgatan 

och Gudmundsgatan 
TCMS 

Kungsbackaleden Mätkampanj 
TAPM 

2017 

Kungsbackaleden, Fabriksgatan 

och Gudmundsgatan 
TCMS 

Hornsgatan 11 SMHI Hornsgatan SIMAIR 

Hornsgatan 12 SMHI 
Hornsgatan och 

omkringliggande gator 
TCMS 

Hornsgatan 13 SMHI Hornsgatan TCMS 

Barnarpsgatan  21 SMHI Barnarpsgatan  SIMAIR 

Barnarpsgatan  22 SMHI 
Barnarpsgatan och 

omkringliggande gator 
TCMS 

Aspen strand 41 TAPM  
E20 och omkringliggande gator. 

Trafik öppen väg 
TCMS 

Aspen strand 42 TAPM  
E20 och omkringliggande gator. 

Trafik förtätning.  
TCMS 

 

6.1.2 Kungsbackaleden 

Meteorologi 
I Figur 18 visas vindrosor för de vindindata som använts för Miskam-beräkningarna, både den vind 

från SIMAIR som använts och den lokala vinden framtagen med TAPM. Båda avser år 2016 och 

beräkningar för Kungsbackaleden.  
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a) SIMAIR-vind

 

b) lokal vind från TAPM

 
Figur 18. Vindhastigheter och riktningar som indata till CFD-modelleringen av Kungsbackaleden, a) 

vindros från SIMAIR-modelleringar, b) vindros från TAPM-modellen. 

Vindrosorna visar att de dominerade vindriktningar återfinns i de sydliga, sydvästliga och västliga 

sektorerna vilket alltid är fallet för Västkusten. Den lokala meteorologin för platsen styrs kraftigt av 

Mölndalsåns dalgång. I SIMAIR-vindrosen har även nordostliga riktningar en relativ hög andel 

vilket inte är fallet vid TAPM-vindrosen. TAPM-vindrosen har även en större andel vindar från 

sydost-ostsydost, vilket är rimligt då det även finns en breddning av dalgången söder om Gårda 

och öppning mot ost vid St Sigfrids Plan.  

När det kommer till fördelningen av vindhastigheter och vindriktningen visar Figur 18 att SIMAIR-

vinden har en större andel högre vindhastigheter (mer än 5 m/s) än den lokala vinden framtagen 

med TAPM. Skillnaden kan förklaras med att SIMAIR-vinden kommer från SMHIs meteorologiska 

analysmodellen MESAN och representerar väderdata i gridrutor som är 2,5 × 2,5 km stora på 10 

meters höjd över marken. En annan orsak är att synoptiska väderstationer har stor inverkan på 

MESAN och deras placering är ofta i utkanten av städer så som flygplatser etc. Data från MESAN är 

därmed storskalig och representerar snarare den regionala meteorologin än lokala meteorologiska 

förhållanden. Då vinden i hög grad påverkas av de lokala förhållandena som t.ex. topografin, ytans 

råhet och luftens skiktning m.m. är vindhastigheten i den lokala vinden, framtagen med TAPM 

något lägre, då TAPM-modellen som använt en gridupplösning på 300 × 300 m i högre grad tar 

hänsyn till topografin, markanvändning och råhet. I SIMAIR tas hänsyn till MESAN-vindens mer 

regionala karaktär, och för spridningsberäkningar anpassas den till de lokala platsspecifika 

vindförhållandena genom en så kallad z0-korrigering med Monin-Obukovs simularitetsteori 

(Andersson m.fl., 2010).  
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Figur 19. Meteorologi för de tre veckor då valideringsmätningar gjordes i gaturummen vid 

Kungsbackaleden. 

För CFD-modelleringen baserad på SIMAIR-indata (beräkning 21-23) är MESAN-vinden inte 

nerskalad till de lokala förhållandena i Gårda, vilket i praktiken innebär att spridningen är mer 

effektiv (mer effektiv spridning innebär att halterna blir lägre vid samma emission) eftersom 

vindhastigheten är högre i CFD-modellberäkningarna med MESAN-vinden. 
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I Figur 19 visas meteorologin för de tre veckor då valideringsmätningar av NO₂ gjordes med 

passiva provtagare (se vidare avsnitt 6.4.2) som användes för spridningsmodellering av 

mätperioderna, så att jämförelse mellan uppmätta och beräknade halter kunde göras. I Tabell 5 

visas vissa meteorologiska parametrar viktiga för spridningen av luftföroreningar i gaturummen 

under de olika mätveckorna.  

Tabell 5. Meteorologin under de tre olika mätveckorna. 

Mätvecka Medelvind-

hastighet 

Andel timmar vindhastighet 

< 2,5 m/s 

Andel svagvindstimmar i de 

förhärskande riktningarna 

Vecka 1 2,8 40% Syd-sydväst 89% 

Vecka 2 2,1 65% Ost-syd 74% 

Vecka 3 2,3 59% Ost-västsydväst 85% 

I Tabell 5 framgår att det under vecka 1 förekom flest vindar från syd-sydväst och med en 

medelvinhastighet på 2,8 m/s. Under vecka 2 är vindhastigheten den lägsta under de tre veckorna 

med 2,1 m/s och med en stor andel vindriktningar från både Kungsbacka-leden och parallellt med 

Fabriksgatan. Under vecka 3 var medelvindhastigheten 2,3 m/s och med variabla riktningar från 

ostliga-västsydväst. 

Emissioner 
För emissionsberäkningar till de två scenarion som beräknats med CFD-modellen har dels samma 

trafikuppgifter som i SIMAIR använts, dels har trafikuppgifter hämtats från trafik-kontoret, 

Göteborgs stad, för Kungsbackaleden och omkringliggande gator. De trafikupp-gifter som använts 

för beräkningarna finns listade i Bilaga C. Emissionerna har sedan beräknats med emissionsfaktorer 

dels framtagna ur SIMAIR, dels framtagna med HBEFA och Nortrip.  I Tabell 6 visas ursprunget för 

de emissionsfaktorer som använts för respektive beräkning, samt hur stor andel av tiden som olika 

kösituationer antagits i de olika scenarierna.   

Tabell 6. Sammanställning av indata för emissionsberäkningarna för de olika beräkningarna för 

försöksområdet vid Kungsbackaleden.  

Gata 
Beräkning 

nummer 

Emissions-

faktorer 

Kösituationer 

Freeflow Heavy Saturated Stop and go 

Kungsbackaleden 21, 23 SIMAIR 49 % 31 % 7 % 13 % 

Fabriksgatan och 

Gudmundsgatan 
22, 23 SIMAIR 95 % 3 % 1 % 1 % 

Kungsbackaleden 31, 32 
HBEFA och 

Nortrip 
80 % 10 % 7 % 3 % 

Fabriksgatan och 

Gudmundsgatan 
31 

HBEFA och 

Nortrip 
95 % 3 % 1 % 1 % 

Övriga gator 31 
HBEFA och 

Nortrip 
97 % 2 % 1 % 0 % 
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Bebyggelse 
Inom beräkningsområdet löper ett distinkt berg öster om Kungsbackaleden medan det ligger 

relativt tät bebyggelse väster om leden på ca 3-5 våningar, se Figur 20a. Det gröna yttre området 

visar gränsen för vindfältsberäkningen, det mindre ljusgröna området i mitten på Figur 20 visar 

gränsen för luftkvalitetsberäkningarna. I Figur 20b visas bebyggelsen i 3D för det inre ljusgröna 

området.  

a)

 

b)

 

Figur 20. a) Beräkningsområdet i Göteborg där den mörkgröna delen visar området för 

vindfältsberäkningarna och ljusgrön området för föroreningsberäkningarna. b) 3D-vy 

söderifrån av bebyggelsen och ett högre berg. 

6.1.3 Hornsgatan 

Meteorologi 
I Figur 21 ses fördelning av vindhastigheter och vindriktningar som användes som indata till CFD-

modelleringen vid Hornsgatan. Beräkningar för Hornsgatan har endast gjorts med den MESAN-

baserade vinden som också är input till SIMAIR-modelleringar. De mest frekventa vindriktningarna 

återfinns i sydliga, västliga och nordvästliga riktningar, men även övriga riktningar är 

representerade, om än mindre ofta. Vindhastigheter större än 4 m/s förekommer ganska ofta, 
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vilket kan förklaras med att vinden representerar flera kilometer stora gridrutor ca 10 m över 

mark.  

 
Figur 21. Vindhastigheter och riktningar som indata till CFD-modelleringen av Hornsgatan med vind 

från SIMAIR.  

 

Emissioner 
För beräkningarna har dels samma trafikuppgifter som i SIMAIR använts, dels har trafikuppgifter 

hämtats från trafikkontoret, Stockholms stad, för Hornsgatan och omkringliggande gator. De 

trafikuppgifter som använts för beräkningarna finns listade i Bilaga C. Emissionerna har beräknats 

med emissionsfaktorer dels framtagna ur SIMAIR, dels framtagna med HBEFA och Nortrip. 

I Tabell 7 visas ursprunget för de emissionsfaktorer som använts för respektive beräkning, samt 

hur stor andel av tiden som olika kösituationer antagits i de olika scenarierna. 

Tabell 7. Sammanställning av olika beräkningar och vilka emissionsfaktorer samt andel av olika 

kösituationer som använts i de olika beräkningarna för försöksområdet vid Hornsgatan.  

Gata 
Beräkning 

nr 

Emissions-

faktorer 

Kösituationer 

Freeflow Heavy Saturated 
Stop 

and go 

Hornsgatan 11 SIMAIR 31 % 69 % 0 % 0 % 

Hornsgatan 12, 13 
HBEFA och 

Nortrip 
54 % 26 % 15 % 5 % 

Övriga gator 12 
HBEFA och 

Nortrip 
85 % 10 % 3 % 2 % 

 

Bebyggelse 
Hornsgatan omges av bebyggelse på båda sidor av gatan, ca 6-7 våningar hög, se Figur 22. Det 

gröna yttre området visar gränsen för vindfältsberäkningen, det mindre ljusgröna området i mitten 

på visar gränsen för luftkvalitetsberäkningarna. I Figur 22b visas bebyggelsen i 3D för det inre 

ljusgröna området.  



 

32 

 

     

 

 

Figur 22. a) Beräkningsområdet vid Hornsgatan som är den långa gatan i mitten av bilden. Den 

mörkgröna delen visar området för vindfältsberäkningarna och det ljusgröna området för 

föroreningsberäkningarna. b) 3D-vy västerifrån av Hornsgatan och omkringliggande kvarter 

visualiserad i Miskam. 

6.1.4 Barnarpsgatan 

Meteorologi 
I Figur 23 ses vindhastigheter och riktningar för beräkningar för Barnarpsgatan. Även denna 

vindros är baserad på MESAN-vinden från SIMAIR, och är ingångsdata till CFD-modelleringarna. 

Vindrosen för Jönköping visar två dominerande vindriktningssektorer, dels sydvästliga riktningar 

men även nordöstliga. Även här är hastigheter större än 4-5 m/s väl representerade. Det framgår 

av vindrosen att vinden styrs av topografin och ger en tydlig sydväst-nordostlig riktningsfördelning.   



 

33 

 

     

 
Figur 23. Vindhastigheter och riktningar som indata till CFD-modelleringen av Barnarpsgatan med 

vind från SIMAIR. 

Emissioner 
För beräkningarna har dels samma trafikuppgifter som i SIMAIR använts, dels har trafikuppgifter 

hämtats från trafikkontoret, Jönköpings kommun, för Barnarpsgatan och omkringliggande gator. 

De trafikuppgifter som använts för beräkningarna finns listade i Bilaga C.   

I Tabell 8 visas ursprunget för de emissionsfaktorer som använts för respektive beräkning, samt 

hur stor andel av tiden som olika kösituationer antagits i de olika scenarierna. 

Tabell 8. Sammanställning av olika beräkningar och vilka emissionsfaktorer samt andel av olika 

kösituationer som använts i de olika beräkningarna för Barnarpsgatan. 

Gata 
Beräkning 

nr 

Emissions-

faktorer 

Kösituationer 

Freeflow Heavy Saturated 
Stop and 

go 

Barnarpsgatan 21 SIMAIR 85 % 10 % 5 % 0 % 

Barnarpsgatan 22 
HBEFA och 

Nortrip 
85 % 10 % 5 % 0 % 

Övriga gator 22 
HBEFA och 

Nortrip 
95 % 4 % 1 % 0 % 

Bebyggelse 
Barnarpsgatan omges på västra sidan av bebyggelse på ca 3-4 våningar, medan gaturummets 

utformning på östra sidan av vägen varierar mellan öppet eller låga byggnader intill, till tät och hög 

bebyggelse i söder, se Figur 24. Det gröna yttre området visar gränsen för vindfältsberäkningen, 

det mindre ljusgröna område i mitten på visar gränsen för luftkvalitetsberäkningarna. I Figur 24b 

visas bebyggelsen i 3D för det inre ljusgröna området. 
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a)  

 

b)

 
Figur 24. a) Beräkningsområdet vid Barnarpsgatan. Den mörkgröna delen visar området för 

vindfältsberäkningarna och den ljusgröna visar området för föroreningsberäkningarna. b) 

3D-vy söderifrån av Barnarpsgatan och omkringliggande kvarter visualiserad i Miskam. 

6.1.5 Aspen strand 

Meteorologi 

I Figur 25 visas fördelningen av vindhastighet och riktning som indata för modelleringar vid Aspen 

Strand i Lerum, modellerad med TAPM. Vinden domineras av riktningar i den sydliga och västliga 

sektorn, nordliga och östliga vindar förekommer i mycket mindre utsträckning. Hastigheter upp till 

4 m/s är dominerande.  
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Figur 25. Vindhastigheter och riktningar som indata till CFD- och Gaussisk modellering av Aspen 

Strand i Lerum 

Emissioner 
Två uppsättningar trafikmängder har använts för beräkningarna för Aspen strand, dels en 

trafikuppsättning för öppen väg och dels en för området när det förtätats. De trafikuppgifter som 

använts för beräkningarna finns listade i Bilaga C. Emissionerna har beräknats med 

emissionsfaktorer från HBEFA.  

I Tabell 9 visas ursprunget för de emissionsfaktorer som använts för respektive beräkning, samt 

hur stor andel av tiden som olika kösituationer antagits i de olika scenarierna.  

Tabell 9. Sammanställning av olika beräkningar och vilka emissionsfaktorer samt andel av olika 

kösituationer som använts i de olika beräkningarna för Aspen strand. 

Gata 
Beräkning 
nr 

Emissions-
faktorer 

Kösituationer 

Freeflow Heavy Saturated Stop and 
go 

E20 41, 42 HBEFA 85% 10% 3% 0% 

Göteborgsvägen,  
underfart under 
E20, Aspenvägen  

41, 42 HBEFA 95% 3% 2% 0% 

Aspenäsvägen  41, 42 HBEFA 98% 2% 0% 0% 

Bebyggelse 

Det är i dagsläget ytterst begränsat med bebyggelse kring E6an som passerar igenom det aktuella 

beräkningsområdet i Lerum. Däremot finns långt framskridna planer på att genomföra relativt tät 

bebyggelse i direkt anslutning till motorvägen varför CFD-beräkningar genomförts för området (se 

Figur 26). 
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a)

 

b)

 
Figur 26. 3D-vy av beräkningsområdet vid Aspen Strand i Lerum. Den mörkgröna delen visar 

området för vindfältsberäkningarna och den ljusgröna visar området för 

föroreningsberäkningarna. a) dagens bebyggelse b) framtida bebyggelse. 

6.2 OSM-modellering 

För OSM-modelleringen har modellsystemet SIMAIR använts (Gidhagen m.fl., 2009; Omstedt m.fl., 

2011). Detta är ett nationellt modellsystem för luftkvalitet som kan användas för alla kommuner i 

Sverige. Eftersom luftföroreningar härstammar från olika utsläppskällor, såväl från långt som nära 

håll, från området som studeras, använder SIMAIR ett kopplat modellkoncept där olika 

spridningsmodeller och databaser används i olika skalor för att kunna beräkna totalhalterna i 

tätortsmiljöer. Figur 27 illustrerar hur systemets olika komponenter hänger ihop. 

SIMAIR delar in haltbidraget i: 

 Regionalt haltbidrag: bidraget från övriga Sverige och Europa 

 Urbant haltbidrag: bidraget från övriga utsläppskällor inom den aktuella tätorten 

 Lokalt haltbidrag: bidraget från aktuella utsläppskällor för miljön som studeras (t.ex. det 

lokala bidraget från vägtrafiken på den aktuella väglänken). Det finns några olika 

spridningsmodeller för att beräkna det lokala haltbidraget, två av dessa har inkluderats i 

denna studie.  

All nödvändig indata, så som meteorologi, emissioner och bakgrundshalter (regionalt och urbant 

haltbidrag), är förberäknad och inbyggd i SIMAIR-systemet, men samtidigt ges möjlighet för 

användaren via användargränssnittet att justera indata till de lokala haltberäkningarna om mer 
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detaljerade trafikdata eller gaturumsdimensioner finns att tillgå.

 

Figur 27. Schematisk figur över databaser och modeller i SIMAIR. Den streckade linjen skiljer på 

förberäknade halter från modeller på större skala (över linjen) och halter som beräknas direkt 

från användargränssnittet via lokala modeller (under linjen). 

SIMAIR har validerats mot mätdata från ett fyrtiotal olika miljöer både i gaturum och urban 

bakgrund (Andersson och Omstedt, 2009; Andersson m.fl., 2010; Andersson och Omstedt, 2013). 

Valideringarna har visat att EUs kvalitetsmål för modellberäkningar uppfylls med god marginal. För 

tillfället pågår en ny validering av SIMAIR mot mätdata för kalenderår 2014-2016. 

6.2.1 Indata OSM-beräkningarna 

I SIMAIR-systemet finns inlagt förpreparerade indata för meteorologi och bakgrundshalter för olika 

beräkningsår. Beräkningarna som gjorts inom projektet har utförts med trafikdata, 

emissionsfaktorer och föroreningsdata (bakgrundshalter) avseende år 2016. Meteorologiska data 

från samma år är extraherade för aktuell plats/beräkningsområde. Nedan beskrivs vidare vilka 

indata som använts för beräkningarna.  

Som indata till beräkningarna i SIMAIR används trafikdata och gaturumsgeometrier. I Tabell 10 och 

Tabell 11 visas dessa data för de olika trafikmiljöerna som studeras i detta projekt. Som framgår 

av tabellerna är samtliga dessa trafikmiljöer hårt trafikerade, men de har lite olika karaktär; 

Kungsbackaleden vid Gårda är en typisk genomfartsled i utkanten av centrala Göteborg med ca 

100 000 fordon per dygn där gaturummet är av halvöppen karaktär, medan Hornsgatan och 

Barnarpsgatan är typiska innerstadsgator med ca 15 000-20 000 fordon per dygn. 
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Tabell 10. Indata till SIMAIR för respektive testområde. 

Gata 

ÅDT 

(fordon

/dygn) 

Andel tung 

trafik (%) 

Skyltad 

hastighet 

(km/h) 

Halkbekämp-

ningsmetod 

Andel 

dubbdäck 

(%) 

Göteborg 

Kungsbackaleden 

vid Gårda 

101 060 9 70 salt 62 

Stockholm 

Hornsgatan 
22 200 3,5 30 salt 24 

Jönköping 

Barnarpsgatan, 

Myntgatan-

Drottninggatan 

14 850 8 40 salt 56 

Jönköping 

Torpagatan-

Solbergagatan 

19 890 8 40 salt 56 

Jönköping  

Kungsgatan 
17 910 7 50 salt 56 

 

Tabell 11. Indata till SIMAIR för respektive testområde. Vidare anges mätstationens placering i 

respektive gata, som de modellerade halterna valideras mot. 

Gata 

Hushöjder (m)  

söder/norr 

alternativt 

väster/öster 

Gaturums-

bredd (m) 

Vägbredd 

(m) 

Antal 

körfält 

Mätstationens 

placering 

(SWEREF99TM) 

Göteborg 

Kungsbackaleden 
10/7 64 28 3+3 

6399390, 

320912 

Stockholm 

Hornsgatan 
25/25 23 14 2+2 

6579332, 

673526 

Jönköping 

Barnarpsgatan, 

Myntgatan-

Drottninggatan 

13/6 18 9 1+1 

6404107, 

449976 

(DOAS) 

Jönköping 

Torpagatan-

Solbergagatan 

13/17 20 7 1+1 

6403527, 

449767 

(DOAS) 

Jönköping 

Kungsgatan 
20/22 35 17 2+2 

6403448, 

449717 

I Bilaga A redovisas de trafikvariationer och kösituationer som har antagits i beräkningarna. 

Kösituationerna bygger delvis på uppskattningar och bedömningar. Notera att kösituation påverkar 
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emissionerna – och därmed beräkningsresultaten för halter – i hög utsträckning, vilket analyseras i 

mer detalj i känslighetsanalysen i avsnitt 7.4. 

6.2.2 Regionalt haltbidrag 

För förberäkning av haltfält på regional skala i SIMAIR används MATCH-modellen (Multiple-Scale 

Atmospheric Transport and Chemistry Modeling System) (Robertson m.fl., 1999; Andersson m.fl., 

2007). MATCH är en eulersk spridningsmodell som beskriver transport, kemisk omvandling samt 

deposition av luftföroreningar; för bidrag från Europa används MATCH-Europa med rumslig 

upplösning 22 × 22 km och för bidraget från Sverige används MATCH-Sverige med rumslig 

upplösning 11 × 11 km. Dessutom används också tvådimensionell variationell dataassimilering 

med mätdata för PM10, då MATCH-versionen i SIMAIR ännu inte inkluderar sekundära organiska 

aerosoler. 

MATCH drivs med tredimensionella meteorologiska data och i SIMAIRs tillämpning av MATCH 

används meteorologiska data från European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) 

deterministiska väderprognosmodell. Det är en världsomspännande numerisk väderprognosmodell 

som använts under lång tid av SMHI och av andra väderinstitut. Den rumsliga upplösningen är 0,1° 

× 0,1° och tidsupplösningen är 1 timme. 

För emissioner i Europa används emissionsdata från EMEP (European Monitoring and Evaluation 

Programme) med upplösningen 50 × 50 km och över Sverige används geografiskt fördelade 

emissionsdata från SMED (Andersson m.fl., 2017) med upplösningen 1 × 1 km. 

I Figur 28 visas ett exempel på regionala och urbana bakgrundshalter från 2016 från SIMAIR för 

partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO₂). Av figuren framgår att det regionala haltbidraget är 

speciellt betydelsefullt för PM10, medan lokalt haltpåslag i tätorter är större för NO₂. 

6.2.3 Urbant haltbidrag 

Urbant haltbidrag av luftföroreningar i SIMAIR förberäknas med ett rutnät om 1 × 1 km med den 

urbana spridningsmodellen BUM (Andersson m.fl., 2010). BUM består i sin tur av två 

spridningsmodeller: 

 För marknära emissionskällor (så som vägtrafik) används en bakåt-trajektorie-modell som 

aggregerar emissioner inom ett influensområde uppströms vindriktningen för att beräkna 

halten i en gridpunkt. 

 För utsläpp från högre punktkällor (till exempel höga skorstenar) görs beräkningar med en 

Gaussisk plymmodell (SMHIs modell Dispersion). 

De meteorologiska data som används i BUM är framtagna med systemet MESAN (Häggmark m.fl., 

2000). Det bygger på optimal interpolationsteknik, där all tillgänglig data från synoptiska och 

automatiska väderstationer tillsammans med data från vädersatelliter, väderradar och modeller 

viktas samman för att på bästa sätt representera de rådande väderförhållandena för en viss plats 

och tidpunkt. Beräkningarna i MESAN görs med en horisontell upplösning på 2,5 × 2,5 km samt en 

tidsupplösning på 1 timme.  

I beräkningarna av urbant haltbidrag används geografiskt fördelade emissionsdata från SMED 

(Andersson m.fl., 2017) med upplösningen 1 × 1 km. 

För att inte dubbelräkna haltbidrag på regional- respektive urban skala görs även en beräkning i 

MATCH med samma emissionskällor som tas med i BUM-beräkningen. Dessa haltbidrag 
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subtraheras från MATCH-beräkningen över hela Sverige för att undvika dubbelräkning av de 

urbana källorna i och vid tätorten i fråga. 

Av Figur 28 framgår att det urbana haltbidraget (tätortens haltbidrag) generellt är större för NO2 

än PM10, och därmed är de rumsliga gradienterna i urban bakgrund större för NO2 än PM10. 

  

Figur 28. Bakgrundshalter (regionalt + urbant haltbidrag) från SIMAIR år 2016 för PM10 

årsmedelvärde (vänster figur) respektive NO2 årsmedelvärde (höger figur). Enheten är µg/m3. 

Visualisering från FAIRMODEs Composite mapping. 

6.2.4 Lokalt haltbidrag 

För beräkning av lokalt haltbidrag i SIMAIR används några olika lokala spridningsmodeller. I den 

här rapporten har två spridningsmodeller inkluderats, SIMAIR-väg som är en OSM-modell, och 

SIMAIR-korsning som är en Gaussisk modell. Även på den lokala skalan används meteorologi från 

MESAN-systemet.  

Vad gäller emissioner används för avgaser emissionsfaktorer från HBEFA medan emissioner och 

uppvirvling av vägdamm beräknas med en OSM-modell beskriven i Omstedt m.fl. (2005). För 

tillfället pågår implementering av den nya resuspensionsmodellen Nortrip i SIMAIR, men eftersom 

detta arbete inte är klart än används emissioner från den gamla resuspensionsmodellen i detta 

projekt. Trafik- och väginformation baseras på NVDB. 

Modellering av NOX-kemi (NO-NO2-O3) görs i SIMAIRs lokala och urbana modeller med samma 

metoder som finns beskrivna i Hertel and Berkowicz (1989). 

SIMAIR-väg 
SIMAIR-väg är den modell i SIMAIR-familjen som är inriktad mot den minsta skalan – gaturummet 

respektive intill en öppen väg – och därmed mot de miljöer där de högsta halterna från 

trafikutsläpp uppträder. 
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För gaturum, dvs. det finns byggnader på en eller båda sidor i vägens närhet, används SIMAIR-väg 

och modellen OSPM (Operational Street Pollution Model). OSPM (Berkowicz, 2000) är en modell 

utvecklad i Danmark och som har använts i många olika delar av världen, där en anpassad version 

finns implementerad i SIMAIR. OSPM består dels av en spridningsmodell för att beräkna den 

direkta plymen från vägtrafikens utsläpp, dels en boxmodell som beskriver recirkulationen av 

föroreningar som uppkommer i gaturummet till följd av byggnadseffekterna. OSPM är en semi-

empirisk modell som betraktar byggnader som homogena slutna fasader. Halter erhålls 2 meter 

från fasaden, 2 meter över marken, på respektive sida om gatan och representerar medelhalten 

över vägavsnittet. Hänsyn tas även till fordonsinducerad turbulens.  

För öppen trafikmiljö, dvs.  där byggnader saknas, beräknas halterna med SIMAIR-väg med 

spridningsmodellen OpenRoad (Gidhagen m.fl., 2004). Halter erhålls 2 meter över marken, på ett 

givet avstånd på respektive sida om vägen.  

6.3 Gaussisk modellering 

Gaussmodeller utgår från antagandet att koncentrationen i ett tvärsnitt av en rökplym är 

gaussfördelad (normalfördelad) i horisontell och vertikal led. Antagandet bygger på att plymens 

meandrande under loppet av en timme resulterar i en (ungefär) normalfördelad haltkurva i y- och 

z-led tvärs plymens rörelseriktning. En gaussmodell är normalt tvådimensionell och halten 

beräknas för en viss höjd över marken. Modelltypen har en lång användningshistoria och kom till 

som en metod att simulera halter från upphöjda skorstensutsläpp. Gaussmodellens typiska fördelar 

är dess enkelhet och snabba beräkningstid. 

I denna utredning har två typer av Gaussisk modellering genomförts, det är dels en modell som 

ingår som en modul i SIMAIR-systemet, dels ADMS. 

6.3.1 SIMAIR-korsning 

Dispersion-Road i SIMAIR-korsning är ett exempel på en Gaussisk plymmodell som används för 

jämförelse i detta projekt. SIMAIR-korsning tar inte hänsyn till gaturummets utformning, det vill 

säga hur byggnader på sidorna av vägen påverkar luftflödet. SIMAIR-korsning delar upp 

beräkningsområdet i ett tvådimensionellt rutnät, vilket gör att det även går att studera 

föroreningshalterna i områden som är påverkade av flera vägar. Varje beräkningscell får ett 

ytmedelvärde genom att studera spridningen av föroreningarna i luften. Gridet som använts i 

denna studie har 20x20 meters upplösning.  

SIMAIR-korsning är en syskonmodell till SIMAIR-väg som lämpar sig för en något större skala och 

beskriver en öppen men komplex trafikmiljö med flera närbelägna (större) vägar som samverkar 

till halterna, men utan bebyggelse. I motsats till SIMAIR-väg beräknar SIMAIR-korsning i ett rutnät 

av beräkningspunkter och ger därmed en yttäckande bild med isolinjer som visar hur halterna 

fördelar sig över t.ex. ett bostadsområde. I SIMAIR-korsning, till skillnad från SIMAIR-väg, 

behandlas linjekällor som ändliga vilket innebär att halterna även är giltiga om avståndet mellan 

punkten och vägen är längre än vägen själv. En utförlig beskrivning av beräkningarna i Dispersion-

Road och den lokala modellen i SIMAIR-korsning ges i Omstedt (2007). Beräkningarna med 

SIMAIR-korsning har gjorts för samma beräkningsområde som TCMS, OSM och ADMS också har 

gjorts. Indata är detsamma som har använts i SIMAIR-väg. 

6.3.2 ADMS-modellen 

Atmospheric Dispersion Modelling System (ADMS) är en diagnostisk spridningsmodell som är 

utvecklad av Cambridge Environmental Research Consultants (CERC) i Storbritannien. Den 

används huvudsakligen för att simulera emissioner från punkt- eller ytkällor (dvs.  med varma 
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gaser eller som passiva utsläpp) till atmosfären. Modellen används över hela världen både för 

beräkning av industriutsläpp och i luftkvalitetsövervakningssyften i t.ex. urbana miljöer. Modellen 

inkluderar effekten av byggnader, topografi och kust/inlands-effekter samt viss kemi vid 

spridningsberäkningarna. ADMS kan, förutom vanlig spridning, även beräkna torr- och 

våtdeposition, plymvisibilitet, lukt och s.k. puffberäkningar avseende korttidsfluktuationer av 

emissioner. 

Beskrivningen av modellens vertikala spridningsprocesser görs genom beskrivning av det 

atmosfäriska gränsskiktets tjocklek (den s.k. blandningshöjden) och genom beräkning av den s.k. 

Monin-Obukhov-längden. Vid beräkning av spridningen under konvektiva meteorologiska 

förhållanden (effektiv vertikal spridning) används en s.k. sned Gaussisk koncentrationsfördelning. 

ADMS kan dessutom beräkna korta tidsskalor (minuter), vilket är viktigt vid bl.a. modellering av 

lukt. 

ADMS hanterar såväl timupplöst som statistisk meteorologisk data och resultaten kan visas som 

spridningskartor och/eller i enskilda receptorpunkter i ett antal olika applikationer. Emissioner kan 

läggas in i ADMS som punkt-, area-, linje-, volym- och så kallade jetkällor. Bakgrundshalter kan 

läggas in för beräkning av totalhalter, men också för att kunna ta hänsyn till kemiska reaktioner i 

atmosfären, exempelvis reaktionen mellan NOx, NO₂ och ozon. 

    

Figur 29. De vägar som har emissioner i ADMS visas i kartorna med svarta och gråsvarta streck. 

© Karta: OpenStreetMaps bidragsgivare. 

De beräkningar har utförts i ADMS 5.2.2. Det finns en variant av ADMS som heter ADMS-Roads 

som har stöd för att lägga in vägkällor. ADMS-Roads använder dock OSPM för 

spridningsberäkningarna, istället för Gaussisk spridning. 

Indata till ADMS för Kungsbackaleden är detsamma som har använts för TCMS-beräkningarna (se 

avsnitt 6.1.1) både avseende meteorologi och emissioner från vägtrafikens. De gator och vägar för 

vilka emissioner lagts in visas i Figur 29. Emissionernas storlek och variation över dygnet 

motsvarar Miskam-modellens, körning 41 (se Tabell 9). 

Likt alla Gaussiska modeller kan inte heller ADMS ta hänsyn till byggnader (utom för nedsug av 

enskilda skorstensplymer). Även bakgrundshalter är detsamma som för beräkningarna TCMS och 

SIMAIR för Kungsbackaleden. För Aspen strand användes samma bakgrundshalter som i TCMS-
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beräkningar som gjorts i ett tidigare projekt. Där finns dock inga tidigare beräknade ozonhalter, 

vilka därför hämtades från mätningar vid en bakgrundsstation vid Östads säteri ca 20 kilometer 

NNV om Lerum.  

Storleken på det grid som använts i ADMS är 20 × 20 m, för att motsvara upplösningen i SIMAIR. 

Det går att använda ner till 3 × 3 m stora grid i ADMS, men det ger väsentligt större datamängder. 

Beräkningshöjden som utvärderats är 2 m. 

Syftet med beräkningarna i ADMS har varit att visa på spridningen av luftföroreningar vid 

Kungsbackaleden i Göteborg och vid Aspen strand i Lerum i en Gaussisk modell. Därför motsvarar 

ingångsdata och inställningar i möjligaste mån de som använts i beräkningarna med andra 

modeller (se avsnitt 6.1.5 och 6.2.1.). 

6.4 Validering av modellresultat mot mätdata 

För att undersöka till vilken grad modellresultaten från de olika modellverktygen överensstämmer 

med mätningar har simuleringsresultaten jämförts med uppmätta halter. Värd att notera här är att 

det inte enbart själva modellen som utvärderas i valideringen, utan att valideringen avser hela 

beräkningssystem och inkluderar därmed samtliga verktyg och steg som är nödvändiga för 

framtagning av indata till beräkningen, själva modellberäkningen och eventuella steg i en 

efterprocessering (se Figur 16 och Figur 27 för modellsystemen).  

 

Inom de försöksområden som valdes fanns kontinuerliga mätningar av både NO₂ och PM10 i 

övervakningssyfte (Tabell 12). Baserat på dessa data har validering av respektive beräknade halter 

gjorts. För valideringen har dels verktyget Delta-tool använts som är ett bra verktyg för 

utvärdering av hur väl modellerna presterar (se vidare 6.4.1). Resultaten från Delta-tool validering 

har kompletterats med mer detaljerad jämförelse av CFD-modellen i Gårda (se 6.4.2) avseende 

halternas rumsliga mönster men också med olika diagram som visar mer specifikt 

överenstämmelse och avvikelser avseende MKN-gränsvärdena.  

 

Tabell 12. Genomförda valideringar av beräkningsresultat för NO₂ och PM10 i de tre studieområdena.  

Område 
Jämförelse 

SIMAIR–mätningar 

Jämförelse  

CFD–mätningar 

Jämförelse 

CFD–SIMAIR 

Kungsbacka-

leden 

NO₂ och PM10 mot 

mätningar (timdata) 

vid Kungsbackaleden 

med Delta-tool 

NO₂ och PM10 mot mätningar 

(timdata) med Delta-tool. 

Validering för lokalgator väster 

om Kungsbackaleden (passiv 

provtagning, ett värde/vecka)  

NO₂- och PM10-halter 

jämförs vid mätstati-

onen i Gårda avseende 

MKN-halterna m h a 

diagram 

Hornsgatan NO₂ och PM10 mot 

mätningar (timdata) 

vid Hornsgatan med 

Delta-tool 

NO₂ och PM10 mot mätningar 

(timdata) vid Hornsgatan med 

Delta-tool. 

NO₂- och PM10-halter 

jämförs vid stationen 

på Hornsgatan m h a 

diagram 

Barnarps-

gatan 

PM10 mot mätningar 

(dygnsdata) vid 

Barnarpsgatan 

PM10 mot mätningar 

(dygnsdata) vid Barnarpsgatan 

och NO₂ mot mätningar på 

Kungsgatan (timdata).  

NO₂- och PM10-halter 

jämförs vid stationen 

på Barnarpsgatan m h a 

diagram. 
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Ett problem i de flesta modellvalideringar är att mätningarna är lokaliserade på en punkt men 

respektive timmedelvärde representerar ett större område än endast den aktuella punkten, 

eftersom luften rör sig. Det är naturligtvis svårt att veta hur stort område detta är men här har ett 

antagande gjorts att mätningen representerar en yta på ca 25 × 25 m. För validering av Miskam-

modellen har därför ett område på 5 × 5 gridrutor vilket är lokaliserat där mätstationen eller de 

passiva provtagarna är placerade, tagits ut ur beräkningsområdet. Ett medelvärde för detta 

område representerar halten vid mätpunkten och har använts i alla valideringar. I Tabell 12 visas 

en sammanställning av jämförelserna gjorda vid de olika områdena.  

 

6.4.1 Delta-tool 

Inom ramen för FAIRMODE (forum för Air Quality Modelling in Europe, 

http://fairmode.ew.eea.europe.eu/) har ett utvärderingsverktyg tagits fram vars syfte är att ge en 

snabb och fulltäckande diagnostik över modellprestanda för luftkvalitetsmodeller och även 

meteorologiska modeller. Verktyget Delta-tool beskrivs av Thunis m.fl., 2016 och har här i Sverige 

tillämpas i olika valideringsstudier, t.ex. Andersson, m.fl. 2018. Delta-tool erbjuder många olika 

sätt att jämföra mätningar med modellresultat, dels för enskilda stationer (scatterplot, tidsserier 

etc.) men även för flera stationer på en gång (t.ex. Targetdiagram, Taylordiagram och 

sammanfattande statistiktabeller). Den kvantitativa valideringen bygger på ett antal statistiska 

mått som beräknas av Delta-tool. Till var och en av de olika statistiska måtten och indikatorerna 

har FAIRMODE tagit fram förslag på kriterier, s.k. performance criteria som ett bra 

beräkningsresultat anses ska kunna uppfylla (för mer information se Thunis m.fl., 2016). Dessa 

kriterier är dock inte juridiskt bindande. Vidare ska man komma ihåg att Delta-tool fortfarande 

håller på att utvecklas och finjusteras inom FAIRMODE. Bland annat utreds vilken mätosäkerhet 

inom vilka haltintervaller som ska användas. I denna studie har Delta-tool Version 5.5 använts.  

 

Centralt i modellvalideringen med Delta-tool är Target-diagrammet (Jolliff, m.fl., 2009) Target 

håller för tillfället på att utredas inom europeiska kommittén för standardisering (CEN) för att 

införas som ny statistisk indikator för kvalitetsmålen för modellering. Indikatorn för target 

definieras som Root Mean Square Error (RMSE) normaliserat med osäkerheten för observationerna. 

Targetdiagrammet visualiserar avvikelse mellan modellresultat och observation som avstånd ifrån 

origo, ju kortare avstånd desto bättre är resultatet. Diagrammet ger även information om 

medelbias och vad som är huvudorsaken till felet (t.ex. låg korrelation, skillnad i modellens och 

mätningens standardavvikelse). Target-diagrammet kan kompletteras med Summary statistics (se 

Andersson, m.fl. 2018 för fler detaljer). Validering i Delta-tool bygger först och främst på serier för 

ett helt kalenderår med hög tidsupplösning, dvs.  timdata även om valideringar också kan göras 

med dygnsdata. Target-diagram tas fram för en luftförorening och ett år i taget men kan inkludera 

flera stationer och modellkörningar.  

 

6.4.2 Validering geografiskt fördelade halter beräknade med CFD 

Till skillnad från OSM och Gauss-beräkningsresultat ger CFD-modelleringen även haltvariationen 

längs ett gaturum. Haltvariationerna kan vara stora, beroende på emissionsförhållandena på 

platsen. Därför kan validering i endast en punkt vara svår och ger inget svar om beräkningen kan 

fånga även variationer inom gaturummet. I syfte att erhålla ett valideringsunderlag även för hur 

väl CFD-beräkningen kan återspegla småskaliga haltvariationer har mätningar av NO₂ med s.k. 

passiv provtagning utförts på bland annat Fabriksgatan och Gudmundsgatan i Gårda, Göteborg 

(Figur 30). Detta har gjorts för en kortare period i en mätkampanj inom detta projekt. 

Provtagningen genomfördes som veckoprover från den 24 februari till 17 mars 2017. I Tabell 13 

redovisas de uppmätta NO₂-halterna med passiv provtagning under de tre perioderna.  

http://fairmode.ew.eea.europe.eu/
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Figur 30. Karta över mätpunkter med passiv provtagning. Källa: Esri, DigitalGolbe, GeoEye, 

Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User 

Community. 

Tabell 13. NO₂-halterna från passiv provtagning i februari och mars 2017. 

Mätningar NO₂ (µg/m³) Mätpunkter 

Startdatum Slutdatum 1 2 3 4 5 6 7 8 

2017-02-24 2017-03-03 39 18 26 28 34 29 16  

2017-03-03 2017-03-10 37 18 17 22 28 26 30 15 

2017-03-10 2017-03-17 35 22 20 19 26 28 30  
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7 Resultat 

Resultaten från beräkningarna presenteras endast som haltkartor för 98-percentilen av 

dygnsmedelvärdet för NO₂ respektive 90-percentilen av dygnsmedelvärdet för PM10, samt olika 

diagram och tabeller. Orsaken är dels att det främst är dygnspercentilerna som är den parameter 

som i första hand brukar riskera att överskrida MKN, dels att det annars skulle bli för många kartor 

för att vara översiktligt. I tabellerna visas dock även årsmedelvärden samt 98-percentil av 

timmedelvärdet för NO₂.  

Resultaten presenteras för varje undersökningsområde för sig, med separata avsnitt för resultat 

från de olika modellkoncepten (se Tabell 3).  

7.1 Kungsbackaleden  

7.1.1 Beräkningar med CFD-modellen 

Beräkningar för NO₂  

I detta avsnitt visas haltkartorna för Kungsbackaleden och omkringliggande gator 

spridningsberäknade med Miskam-modellen (se Figur 31). Indata till beräkningar för de olika 

scenarierna är samma som till SIMAIR-beräkningarna så långt det går (se metodbeskrivningen i 

avsnitt 6.1). Detta anges som TCMS med SIMAIR-indata nedan. Indata kan också vara framtagna 

med HBEFA och med lokal meteorologi från TAPM vilket innebär TCMS. 

Sammanlagt har fem olika beräkningar gjorts (se Tabell 20), varav fyra inkluderar 

Kungsbackaleden som med en årsdygnstrafik (ÅDT) på drygt 100 000 är den absolut dominerande 

NOx-källan i området. Haltkartorna visar totalhalter, dvs. inklusive den urbana bakgrundshalten, 

som är samma för alla beräkningar.  

Av de beräkningar som visas i Figur 31 är det bild c) och e) som har emissioner från alla tre 

vägarna, bild e) inkluderar dessutom emissioner från övriga vägar som syns i kartan. Bild a) och d) 

visualiserar haltbidraget från endast Kungsbackaledens emissioner. För att även åskådliggöra 

haltbidragen från de mindre gatorna väster om Kungsbackaleden har en beräkning gjorts med 

endast emissioner från Fabriksgatan och Gudmundsgatan, bild b). 
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a) Endast Kungsbackaleden indata SIMAIR

 

b) Fabriks- och Gudmundsgatan indata SIMAIR

 

c) Alla tre gator indata SIMAIR

 

d) Endast Kungsbackaleden indata Miskam

 

e) Alla gator med TCMS

 

Figur 31.  

NO₂ totalhalter (µg/m³) vid Kungsbacka-

leden för 98-percentil dygn för fem olika 

scenarier gjorda med Miskam, 

a) emissioner endast Kungsbackaleden + 

indata SIMAIR; b) emissioner endast 

Fabriks- och Gudmundsgatan + indata 

SIMAIR; c) emissioner Kungsbackaleden, 

Fabriks- och Gudmundsgatan + indata 

SIMAIR; d) emissioner Kungsbackaleden 

med TCMS; e) emissioner från 

Kungsbackaleden, Fabriks- och 

Gudmundsgatan och omkringliggande 

gator, TCMS.  

 

Scenarier med indata från SIMAIR 

a) Det framgår, inte oväntat, att Kungsbackaleden ensamt (Figur 31a) är den källa som påverkar 

haltnivån mest i området. Denna exporterar ett betydande haltbidrag in på både Fabriksgatan 

och även på Gudmundsgatan med haltbidrag på mer än 30 µg/m³. Bidraget är högst där 

Kungsbackaledens haltbidrag lättast tar sig in, vilket är där det inte finns "täckande" hus, men 
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det sker även en export över husen till de båda smågatorna. Haltpåverkan ses även sträcka 

sig ända bort till Valhalla idrottsplats, dvs. den stora öppna platsen som ligger ca 200 meter 

väster om leden.  

b) I fallet där Fabriksgatan och Gudmundsgatan har beräknats separat (Figur 31b) ses att 

haltnivån blir betydligt lägre men fortfarande är hög, med ett variabelt lokalt haltbidrag, vilket 

gör att totalhalterna blir mellan 35-55 µg/m³ på gatorna. Variationerna längs gaturummet 

beror på strukturskillnader i bebyggelsen. Det är dock ingen synbar spridning till 

Kungsbackaleden från smågatorna. 

c) I fallet där alla gator beräknats samtidigt är haltbilden på smågatorna något högre (Figur 31c) 

än i fallet där endast Kungsbackaleden beräknats (Figur 31a) eftersom det blir ett icke 

oväsentlig tillskott från trafiken på smågatorna. På exempelvis Fabriksgatan ses att på de 

platser som i scenario b hade lägst halter (i korsningen) är det nu också högt på grund av att 

Kungsbackaledens bidrag mest effektivt transporteras in här.  

Scenarier med indata från TCMS 

d) I Figur 31d visas beräkningen för enbart Kungsbackaleden med TCMS och kan därmed 

jämföras med Figur 31a med SIMAIR-indata. Här framgår att halten generellt är lägre med 

TCMS, eftersom de ingående emissionerna är lägre än med SIMAIR-indata.   

e) Motsvarande mönster som för Figur 31c ses även för beräkningen med TCMS, dvs. ett icke 

oväsentlig tillskott från trafiken på smågatorna till den totala haltbilden i området.  

I Tabell 13 visas en sammanställning av beräknade halter vid mätstationen vid Kungsbackaleden 

och mätpunkter med passiv provtagning (se Figur 30).  

Tabell 14. Totalhalter av NO₂ (µg/m²) från beräkningar vid Kungsbackaleden med TCMS och 

SIMAIR-indata (området visas i Figur 32).  

Gatunamn och 

mätpunkt 

Årsmedel 

Miskam 

Årsmedel 

SIMAIR 

98-

percentil 

dygn 

Miskam 

98-

percentil 

dygn 

SIMAIR 

98-

percentil 

timme 

Miskam 

98-

percentil 

timme 

SIMAIR 

Kungsbackaleden, 1 31 33 84 89 122 142 

Fabriksgatan, 6 35 31 81 76 117 115 

Fabriksgatan, 7 31 28 77 77 110 113 

Gudmundsgatan, 3 27 26 65 76 99 115 

Gudmundsgatan, 4 23 20 53 63 74 96 

 

Generellt har SIMAIR-indata högre vindhastigheter och en något annorlunda 

vindriktningsfördelning än vad TCMS ger (se vidare avsnittet om meteorologi för beräkningarna för 

Kungsbackaleden, sida 24) där en för platsen lokal vinddata tagits fram där den lokala topografin 

och markanvändningen modifierar vinden ner till markplan.  

Avslutningsvis visar resultaten i Figur 31 att fördelningsmönstret för Kungsbackaleden är viktigt, 

både för Kungsbackaleden själv men även för att ge ett rimligt bidrag till omgivande gator. 

Detaljstudie Gårda - Göteborg 

För att även testa om och hur CFD-modellen kan återskapa haltfördelningen i de mindre 

gaturummen väster om Kungsbackaleden har både mätningar och spridningsberäkningar gjorts 

under några veckor under vintern 2017. I spridningsberäkningarna, som visas i Figur 32, ingår 
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emissioner från alla gator, men ingen urban bakgrundshalt. Det är för att lättare visualisera 

haltfördelningen. Urbana bakgrundshalter ingår dock i valideringen som gjorts. Jämförelsen mellan 

beräknade och uppmätta halter visas i avsnitt 7.6. Både haltnivån och haltfördelningen varierar en 

del under de olika mätveckorna, med högst halter den andra mätveckan och lägst den första 

mätveckan. 

Det förekommer relativt stora skillnader i både haltnivåer och spridningsmönstret under de olika 

veckorna. Den vecka då halterna varit som högst, vecka 2, var vindhastigheten som lägst. 

Skillnaden i haltmönster beror på att vindriktningarna varit relativt olika. Det är främst de svaga 

vindarna som ger höga halter så frekvensen och även riktningen av dessa är de viktigaste för 

haltmönstret. Sammanställning av meteorologin finns i Tabell 5. 

a) Vindriktning vid svag vind - Syd-Sydväst

 

b) Vindriktning vid svag vind - Ost-Syd

 

c) Vindriktning vid svag vind - alla riktningar

 

d)

 

 Figur 32. Spridningsberäkningar av haltbidrag av NO₂ för tre veckor under februari till mars 2017. 

De mest frekventa vindriktningarna av svaga vindar för respektive vecka är angivna i 

respektive figur (se detaljer av meteorologi i Figur 19). I d) visas lokaliseringen av 

mätpunkterna. 

Högst haltbidrag vid både Fabriksgatan och Gudmundsgatan ses vecka 2, näst högst inföll vecka 1 

och lägst vecka 3. Detta överensstämmer även med medelvindhastigheten som var lägst under 

vecka 2 och högst vecka 3. Det förekom även flest situationer, 65 %, med svaga vindar dvs.  

vindhastigheter lägre än 2,5 m/s under vecka 2. Däremot var det 59 % svagvindstillfällen vecka 3 

medan det endast var 40% vecka 1, varför inte endast frekvensen med svaga vindar styr halten 

utan självklart även vindriktningen. 
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Under vecka 1 varierar vindriktningen från syd-sydvästlig vind dvs. inte från Kungs-backaleden 

utan 25 % av svagvindstillfällena kommer från söder och övriga från sydväst, där luften är mycket 

renare. Vindriktningen under denna vecka vad därmed oftast tvärs husen på både Fabriksgatan och 

Gudmundsgatan vilket även överens-stämmer med när ventileringen i ett gaturum är bra (Figur 3). 

Detta avspeglas även längs Gudmundsgatan som också har lägst halter under denna vecka.  

Under vecka 2 är det främst ost-sydliga vindar vilket innebär att transporten från Kungsbackaleden 

till Fabriksgatan och Gudmundsgatan, främst via inläckaget runt huskropparna men även över 

taken blir stor. Detta avspeglas i höga halter längs en stor del av Gudmundsgatan och via 

korsningen med Fabriksgatan i både norr och söder ut på Fabriksgatan. Vindriktningen under 

denna vecka var antingen längsmed eller tvärs vilka båda ofta orsakar höga halter i långa gaturum 

(enligt Figur 3). 

Under vecka 3 är i stort sett alla vindriktningar representerade varför en analys är svår att göra. 

Förklaringen till det uppkomna haltmönstret längs både Fabriksgatan och Gudmundsgatan 

överensstämmer med rimliga spridningsprocesser. De totala (alltså inte endast haltbidraget som 

visas här) stämmer även överens med mätningar och antas därför vara rimligt (se vidare 

diskussioner i stycke 7.6). 

Beräkningar för PM10 

I Figur 33 visas en PM10-haltkarta för Kungsbackaleden och omkringliggande gator 

spridningsberäknade med CFD-modellen. Beräkningarna är gjorda med TCMS. I haltkartan för 90-

percentil dygn har även den urbana bakgrundshalten lagts till. Dessa beräkningar är att visa den 

totala halten av PM10 och jämföra med OSM-modelleringen (se Figur 35).  

 
Figur 33. Totalhalter av PM10 (µg/m³) vid Kungsbackaleden för 90-percentil dygn med emissioner 

från alla gator, med TCMS. 

Inte oväntat återfinns de högsta halterna i anslutning till Kungsbackaleden, och avtar snabbt med 

avståndet från leden. Haltkartan visar tydligt hur ledens emissioner även sprider sig till 

lokalgatorna väster om leden och ger ett betydande haltbidrag. Detta blir särskild tydligt på de 

avsnitt av Fabriksgatan som är öppna mot Kungsbackaleden.  

7.1.2 Beräkning med OSM 

I detta avsnitt presenteras beräkningsresultaten för modellkonceptet SIMAIR-väg  
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Beräkningar för NO₂  

Nedan redovisas NO2-resultat från SIMAIR-väg i tabell- och kartform, se Tabell 15 och Figur 34. 

Förutom för Kungsbackaleden visas resultaten även för de två mindre gatorna Fabriksgatan och 

Gudmundsgatan, strax väster om leden. De mindre gatorna är uppdelade i två delsträckor (jfr 

Figur 34). 

Tabell 15. NO₂-resultat från SIMAIR-väg för Kungsbackaleden, Fabriksgatan och Gudmundsgatan. 

Halter anges för bägge sidor av respektive gata. 

NO₂-halt (µg/m3) 

 
Årsmedelvärde 

98-percentil 

dygnsvärden 

98-percentil 

timvärden 

Kungsbackaleden 35 V 

35 Ö 

55 V 

56 Ö 

74 V 

76 Ö 

Fabriksgatan norr 24 V 

24 Ö 

48 V 

46 Ö 

66 V 

63 Ö 

Fabriksgatan syd 22 V 

22 Ö 

45 V 

44 Ö 

63 V 

61 Ö 

Gudmundsgatan öst 20 N 

21 S 

44 N 

43 S 

60 N 

59 S 

Gudmundsgatan väst 20 N 

21 S 

44 N 

43 S 

60 N 

59 S 

 

 

Figur 34. Resultat från SIMAIR-väg: 98-percentil dygn av NO₂ (µg/m3) för Kungsbackaleden, samt 

delsträckor av Fabriksgatan och Gudmundsgatan. 

Figuren visar 98-percentilen av dygnsmedelvärdena. Överskridande av MKN visas med rött, övre 

utvärderingströskel (ÖUT) signaleras i resultatfiguren med orange färg, överskridande av den 

nedre tröskeln (NUT) med gult.  

Kungsbackaledens beräknade halter för 98-percentil dygn ligger mellan ÖUT och MKN, medan de 

båda mindre gatorna har erhållit haltnivåer mellan NUT och ÖUT.  

Beräkningar för PM10  

Nedan redovisas PM10-resultat från SIMAIR-väg i tabell- och kartform, Tabell 16 och Figur 35. 

Tabellen visar förutom för Kungsbackaleden även resultat för de två mindre gatorna Fabriksgatan 
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och Gudmundsgatan, strax väster om leden. De mindre gatorna är uppdelade i två delsträckor (jfr 

Figur 6). 

Tabell 16. PM10-resultat från SIMAIR-väg för Kungsbackaleden och Fabriksgatan och 

Gudmundsgatan. Halter anges för bägge sidor av respektive gata. 

PM10-halt (µg/m3) 

 Årsmedelvärde 90-percentil 

dygnsvärden 

Kungsbackaleden 35 V 

35 Ö 

61 V 

59 Ö 

Fabriksgatan, norr 26 V 

25 Ö 

50 V 

46 Ö 

Fabriksgatan, syd 23 V 

23 Ö 

44 V 

40 Ö 

Gudmundsgatan, öst 21 N 

22 S 

36 N 

39 S 

Gudmundsgatan, väst 21 N 

22 S 

36 N 

39 S 

 

Figur 35 visar 90-percentilen av dygnsmedelvärdet. För Kungsbackaleden beräknas 

miljökvalitetsnormen (50 µg/m3) överskridas. För Fabriksgatan norr om korsningen med 

Gudmundsgatan beräknas halter strax under MKN. Överskridande av MKN markeras i 

resultatfiguren med röd färg och överskridande av övre utvärderingströskeln (ÖUT) med orange.  

 
Figur 35. Resultat från SIMAIR-väg: 90-percentil dygn av PM10 (µg/m3) för Kungsbackaleden, samt 

delsträckor av Fabriksgatan och Gudmundsgatan. 

 

7.1.3 Beräkningar med Gaussisk modell  

Beräkningar vid Gårda har även utförts med två olika Gaussiska modeller, SIMAIR-korsning samt 

ADMS. De Gaussiska modellerna visar i motsats till SIMAIR-väg den ytutbredda spridningen över 

området, men utan inverkan av bebyggelsen.  
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Beräkningar för NO₂ med SIMAIR-korsning 

Figur 36 visar resulterande haltfördelning med trafikutsläppen på Kungsbackaleden som lokal källa. 

Övriga källor finns med via de urbana bakgrundshalter som SIMAIR-systemet hanterar i BUM-

modellen med dess 1×1 km upplösning (se avsnitt 6.2.3).  

 
Figur 36. 98-percentil dygn av NO2 (µg/m³) beräknat med SIMAIR-korsning, med Kungsbackaleden 

inlagd som lokal källa i beräkningarna. 

I beräkningsområdet ingår flera vägar vilka därmed kan inkluderas som lokala källor. Modellen ger 

en mer generell tvådimensionell spridning över hela beräkningsområdet av utsläppen alla ingående 

källor, men utan inverkan av bebyggelsen. I Tabell 17 visas haltresultatet i en utvald punkt ( i 

Figur 36) nära mätplatsen. 

Beräkningar för NO₂ med ADMS 

I Figur 37 visas 98-percentilen för dygn för NO₂ beräknat med den Gaussiska modellen ADMS. 

Liksom för SIMAIR-korsning tar ADMS inte hänsyn till bebyggelse, utan föroreningarna kan spridas 

fritt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. 98-percentil dygn av NO2 

(µg/m³) beräknat med ADMS, 

inklusive Kungsbacka-leden, 

Fabriksgatan, Åvägen, 

Underåsgatan, Gudmundsgatan 

och Örgrytevägen. Markerat 

område visar den ungefärliga 

utbredningen av SIMAIR-

korsnings beräkningsområde. 
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I denna beräkning ingår förutom emissioner från Kungsbackaleden även emissioner från 

lokalgatorna väster om leden, därmed är indata till beräkningen inte helt jämförbara mellan 

SIMAIR-korsning och ADMS. Vidare tillkommer skillnad avseende ingående meteorologiska data, 

där TAPM-meteorologin har använts i ADMS-beräkningen. 

Båda de Gaussiska modellerna ger de högsta halterna närmast vägen, med en snabb avklingning 

till halter mellan 36-48 µg/m³. I ADMS-beräkningen är området med detta haltintervall väster om 

leden lite bredare och haltgränsen mer oregelbundet jämfört med haltbilden från SIMAIR-korsning. 

Förklaringen kan vara att ADMS-beräkningen även inkluderar emissioner från lokalgatorna på 

denna sida av leden. I Tabell 17 visar haltnivåerna för en receptorpunkt för båda modellerna. Här 

ses att de beräknade halterna är väldigt lika för båda modellerna.  

Tabell 17. 98-percentil av dygnsmedelhalter för NO2 nära mätplatsen vid Kungsbackaleden, beräknat 

med SIMAIR-korsning och ADMS. 

NO2-halt (µg/m3) Årsmedelvärde 
98-percentil 

dygnsvärden 

98-percentil 

timvärden 

SIMAIR-korsning 24 43 65 

ADMS 22 44 64 

 

7.2 Hornsgatan 

7.2.1 Beräkning med CFD-modellen  

 

Beräkningar för NO₂ 

För Hornsgatan har sammanlagt tre beräkningar gjorts med CFD-modellen. I alla tre har MESAN-

vinden använts, dvs. den vind som används i SIMAIR-beräkningarna. I Figur 38a har haltbidraget 

från endast Hornsgatan beräknats med emissionsfaktorer enligt SIMAIR. I Figur 38b och c har 

emissionsfaktorerna beräknade enligt TCMS använts, c inkluderar även emissioner från 

omkringliggande smågatorna medan b endast inkluderar utsläpp från Hornsgatan. Figur 38 visar 

totalhalten av NO₂ för 98-percentil dygn. 

I alla tre beräkningar är NO₂-halterna högst i gatuavsnittet där mätstationen är placerad. Den 

urbana bakgrundshalten för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet är ca 33 µg/m³ för alla 

ovanstående beräkningar. 

Scenarier med indata från SIMAIR 

a) I Figur 38a har endast en del av Hornsgatans emissioner, vilket är en förklaring till de låga 

halterna i den östra och västra delen av gatan. De förhållandevis låga halterna på de delar där 

det finns emissioner beror dock på att emissionerna är mycket lägre än i b och c. SIMAIRs 

emissioner är ca 60-72 % jämfört med TCMS.  

Scenarier med indata med TCMS 

b) I  Figur 38b ingår emissioner för hela Hornsgatan. I alla kartor blir haltvariationen längs med 

Hornsgatan tydlig, där stängt gaturum med bebyggelse på båda sidor i vissa fall ger halter 

som är nästa dubbelt så höga som där gaturummet är mer öppet. Det framgår även att det 

förekommer viss export till omgivningarna även om den är begränsad.  
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c) I Figur 38c ingår även omgivande smågator. Här framgår tydligt att dessa ger ett bidrag till 

haltbilden, särskild norr om Hornsgatan. 

a) Emissioner endast Hornsgatan + indata SIMAIR

 

b) Emissioner endast Hornsgatan + indata TCMS

 

c) Emissioner Hornsgatan + övriga gator + indata TCMS

 

Figur 38. NO₂-halterna vid Hornsgatan för 98-percentil dygn för tre olika beräkningar gjorda med 

CFD-modellen. a) emissioner endast Hornsgatan + indata SIMAIR; b) emissioner endast 

Hornsgatan + indata TCMS; c) emissioner Hornsgatan och omkringliggande gator + indata 

TCMS. 



 

56 

 

     

I Tabell 18 visas halterna på två punkter längs med Hornsgatan beräknade med TCMS. Hornsgatan 

132-134 har ett mer öppet gaturum p g a korsningen, vilket resulterar i betydligt lägre halter 

jämfört med det trånga gaturummet vid Hornsgatan 85.   

Tabell 18. Resultat från beräkningar med TCMS vid Hornsgatan (beräkning 12). *Punkten 

Hornsgatan 132-134 ligger i den första korsningen väster om Hornsgatan 85. 

NO₂ (µg/m³) Årsmedelvärden 98-percentil 

dygnsvärden 

98-percentil 

timvärden 

Hornsgatan 85 35 76 106 

Hornsgatan 132-134* 26 56 78 

Beräkningar för PM10 

I Figur 39 visas totalhalten av 90-percentil dygn för PM10 för Hornsgatan beräknade med CFD-

modellen. I denna beräkning har endast emissioner från en del av Hornsgatan tagits med, vilket 

förklarar de låga halter i västra och östra delen av gatan. 

 
Figur 39. PM10-halterna vid Hornsgatan för 90-percentil dygn för beräkningen gjord med CFD-

modellen och emissioner för endast Hornsgatan + indata SIMAIR.  

I det slutna gaturummet där mätstationen är placerad tangeras 50 µg/m³, vilket är gränsen för 

MKN. Spridningsbilden visar tydligt hur halterna från Hornsgatan sprider sig till de angränsande 

kvarteren där bebyggelsen längs gatan inte är sluten. 

7.2.2 Beräkningar med OSM 

Beräkningar för NO₂ 

Nedan redovisas resultatet för beräkningarna med SIMAIR-väg i tabell- och kartform (Tabell 19 och 

Figur 40). 

Tabell 19. NO2-resultat från SIMAIR-väg för Hornsgatan, för båda sidorna av gatan. 

NO₂-halt (µg/m3) 

 
Årsmedelvärde 

98-percentil 

dygnsvärden 
98-percentil timvärden 

Hornsgatan 45 S 

42 N 

68 S 

66 N 

87 S 

88 N 

Figuren visar 98-percentilen av dygnsmedelvärden, det haltmått som vanligen är ogynnsammast i 

förhållande till miljökvalitetsnorm och utvärderingströsklar. Miljökvalitetsnormen överskrids, vilket i 

resultatfiguren signaleras med röd färg. De beräknade halterna ligger över MKN för både 

årsmedelhalt och 98-percentil dygn, medan 98-percentil timme erhållit värden något under MKN. 
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Figur 40. Resultat beräknade med SIMAIR-väg: 98-percentil dygn av NO2 (µg/m3) för Hornsgatan. 

 

Beräkningar för PM10 

Nedan redovisas PM10-resultat från SIMAIR-väg i tabell- och kartform, Tabell 20 och Figur 41. I 

Figuren visas 90-percentilen av dygnsmedelvärdet. Ett kraftigt överskridande av 

miljökvalitetsnormen 50 µg/m3 har beräknats avseende 90-percentil av dygnsvärden, vilket i 

resultatfiguren signaleras med röd färg.  

 
Figur 41. Resultat från SIMAIR-väg: 90-percentil dygn av PM10 (µg/m3) för Hornsgatan. 

Tabell 20. PM10-resultat från SIMAIR-väg för Hornsgatan, för de båda olika sidorna av gatan. 

PM10-halt (µg/m3) från SIMAIR-väg-beräkningar 

 Årsmedelvärde 90-percentil 

dygnsvärden 

Hornsgatan 34 S 

34 N 

69 S 

66 N 

 

7.3 Barnarpsgatan 

7.3.1 Beräkningar med CFD-modellen 

Beräkningar för NO₂  

I Figur 42 visas totalhalten av NO₂ som 98-percentilen dygn beräknat vid Barnarpsgatan med 

indata från SIMAIR.  
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a) I Figur 42a har endast Barnarpsgatans emissioner inkluderats, med SIMAIRs 

emissionsfaktorer. Högst halter erhålls i den sydligaste delen där gaturummet är dubbelsidigt. 

b) I Figur 42b ingår även omgivande smågator, och emissionerna har beräknats enligt TCMS. I 

sydligaste delen av Barnarpsgatan tangeras MKN i området nära rondellen. Längs tvärgatan 

väster om rondellen, Torpagatan, ses även att i delarna där gaturummet är relativt stängt 

ökar halten med ca 25 % till följd av bebyggelsestrukturen. Detta är ett exempel på när CFD-

modellering kan vara viktig vid exempelvis strukturförändringar. Samma gäller Kungsgatan i 

den norra änden av beräkningsområdet, där också halterna är relativt höga. Om gaturummet 

stängs mer kan risk föreligga att halterna ökar.  

Längs med Barnarpsgatan ger båda beräkningarna liknande resultat, dock höjer tillskottet från 

övriga gator halten generellt i Figur 42b, om än inte mycket. Det är dock en långsammare 

avklingning med avståndet från Barnarpsgatan i Figur 42b, vilket syns tydligast öster om gatan. 

Kungsgatan och Munksjögatan vid Barnarpsgatans norra ände samt Torpagatan som ligger längre 

söderut ger ett tydligt tillskott till halterna i de angränsande kvarteren. 

 

En annan skillnad är att emissionerna skiljer sig åt mellan de två metoderna, där SIMAIRs 

emissioner är ca 90 % av emissionerna beräknade enligt TCMS för norra delen av gatan. För södra 

delen av Barnarpsgatan är SIMAIRs emissioner ca 75 % av TCMS emissioner söder om rondellen 

vid Torpagatan, medan emissionerna norr om rondellen är 34 % högre, på grund av olika mycket 

trafik på olika delar av Barnarpsgatan. 

a) Emissioner endast Barnarpsgatan + 

indata SIMAIR-metodiken 

 

b) Emissioner Barnarpsgatan + övriga 

gator + indata TCMS

 
Figur 42. Barnarpsgatan och omkringliggande gator inklusive Kungsgatan, beräknade med 

emissionsfaktorer och viktningar enligt OSM-metoden respektive TCMS. 
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Beräkningar för PM10 

I Figur 43 visas totalhalten av 90-percentil dygn för PM10 för Barnarpsgatan beräknade med CFD-

modellen.  

 
Figur 43. PM10 halter vid Barnarpsgatan (90-percentil dygn) med CFD-beräkningen och emissioner 

endast för Barnarpsgatan och indata enligt OSM-metoden. 

I denna beräkning har endast emissioner från Barnarpsgatan tagits med. Halterna når högst 30 

µg/m³ vid några gatuavsnitt, i norra delen av Barnarpsgatan, och i anslutning till rondellen vid 

Torpagatan. För det mesta ligger halterna dock oftast under 20-25 µg/m³. Det halvsidiga 

gaturummet underlättar spridningen, särskild öster om gatan. 

7.3.2 Beräkningar med OSM 

Beräkningar för NO2 

Nedan redovisas resultaten för beräkningar med SIMAIR-väg i tabell- och kartform, Tabell 21 och 

Figur 44.  

Tabellen visar resultat från Barnarpsgatans sydliga del beräknad både som 98-percentil av dygns- 

och timvärden. Här framgår att halterna ligger tämligen nära MKN för både timme och dygn. 

Tabell 21. NO2-resultat från SIMAIR-väg för Barnarpsgatan, ett nordligt och ett sydligt avsnitt, för de 

båda olika sidorna av gatan. 

NO₂-halt (µg/m3) Årsmedelvärde 98-percentil 

dygnsvärden 

98-percentil 

timvärden 

Barnarpsgatan nordlig del 

(Sjögatan-Myntgatan) 

24 Ö 

28 V 

46 Ö 

47 V 

69 Ö 

73 V 

Barnarpsgatan sydlig del 

(Klostergatan-Torpagatan) 

34 Ö 

33 V 

55 Ö 

57 V 

86 Ö 

88 V 

 

Figur 44 visar 98-percentilen av dygnsmedelvärdet. Överskridande av nedre utvärderingströskel 

signaleras med gul färg, överskridande av övre tröskel orange. 
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Figur 44. Resultat från SIMAIR-väg, 98-percentil dygn av NO2 (µg/m3) för Barnarpsgatan. 

Beräkningar för PM10 

Nedan redovisas PM10-resultat från SIMAIR-väg i tabell- och kartform, Tabell 22 och Figur 45.  

Figuren visar 90-percentilen av dygnsmedelvärden. Observera att man vid den norra sträckan kan 

se att halten på västra sidan av gatan markeras orange, på östra sidan gul. 

Tabell 22. PM10-resultat från SIMAIR-väg för Barnarpsgatan, ett nordligt och ett sydligt avsnitt, för 

de båda olika sidorna av gatan. 

PM10 från SIMAIR-väg-

beräkningar 

Årsmedelvärde 90-percentil 

dygnsvärden 

Barnarpsgatan nordlig del 

(Sjögatan-Myntgatan) 

20 Ö 

24 V 

34 Ö 

44 V 

Barnarpsgatan sydlig del 

(Klostergatan-Torpagatan) 

24 Ö 

22 V 

40 Ö 

38 V 

 

 
Figur 45. Resultat från SIMAIR-väg, 90-percentil dygn av PM10 (µg/m3) för Barnarpsgatan. 
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7.4 Aspen strand, Lerum 

För att komplettera beräkningarna i slutna gaturum med beräkningar för öppen väg har även 

resultat för Aspen Strand i Lerum gjorts. För detta område har NO₂ beräknats med två av 

modelltyperna, CFD och Gaussisk modell. Däremot har CFD-modelleringen gjorts för två olika fall, 

där det ena är situationen med dagens bebyggelse, och det andra fallet är situationen med en 

framtida förtätning nära E20.  

7.4.1 Beräkning med CFD-modellen 

Beräkningar för NO₂ dygn 

I Figur 46 syns resultaten för beräkning av 98-percentil dygn för Aspen strand i Lerum för dagens 

bebyggelse. Jämfört med de andra testområdena är det mycket färre byggnader utmed E20 och 

Aspenäsvägen, dvs. förhållandena liknar mer "öppen väg" än "gaturum". Med dagens bebyggelse 

ligger närmaste byggnad ca 50 m ifrån E20.  

Det syns tydligt i beräkningen att NO₂-halterna i området domineras av utsläppen på E20. Här är 

halterna högst och avtar med avståndet från leden. Även Aspenäsvägen som går i nord-ostlig 

riktning ger ett visst tillskott till halten. Dagens bebyggelse på norra sidan av leden utgör praktiskt 

taget inget hinder för spridningen, vilket resulterar i ett spridningsmönster med ganska raka och 

jämna isolinjer i områdets södra del. Spridningen utmed Aspenäsvägen och söder om E20 påverkas 

dock av de närmaste byggnaderna vilket resulterar i mer "buckliga" isolinjer.  

 
Figur 46. 98-percentil dygn vid Aspen Strand i Lerum med dagens bebyggelse.   

7.4.2 Beräkning med Gauss-modellen ADMS 

I Figur 47 framgår det tydligt att E20 är den dominerande källan även i beräkningen med ADMS. I 

vägområdet når NO₂-halten ca 40 µg/m³ och högst blir halterna där E20 korsar lokalgatan. 

Halternas avklingning är relativt lika på båda sidor av vägen. Eventuella skillnader beror t.ex. på 

skillnader i emissioner, som från vägen öster om E20, och på vindriktningen. 

Om jämförelse gör av haltfördelningen från CFD-beräkningen i Figur 46 med haltbilden i Figur 47 

ger båda modellerna jämförbara spridningsmönster. Detta resultat är inte överraskande då 

spridningen i denna miljö med öppen väg inte påverkas av byggnader och därmed sker ganska 

fritt. Den mer finupplösta CFD-beräkningen tillför i detta fall ingen ytterligare information. 
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Figur 47. Resultat för 98-percentil dygn för beräkningar med Gauss-modellen ADMS vid Aspen 

Strand, Lerum. 

7.4.3 Beräkning med CFD-modellen förtätning 

Beräkning NO₂ efter utbyggnad 

I Figur 48 syns resultaten för NO₂ som 98-percentil dygn efter utbyggnad vid Aspen Strand. 

Stadsutvecklingsprojektet innebär en ganska annorlunda bebyggelsestruktur jämfört med dagens 

med en omvandling från ett industriområde med låg och gles bebyggelse till ett framtida 

bostadskvarter med högre flerbostadshus i tätare bebyggelsestruktur. Det tillkommer vidare en 

avlång men ganska låg byggnad närmare leden (ett parkeringshus) som placeras parallellt med 

leden och som kan "spärra av" luftinförseln från vägen.  

Spridningsmönstret över området för framtidens bebyggelse skiljer sig relativt mycket från dagens 

situation, särskild för halterna i intervallerna < 30µg/m³ (de gröna områdena i Figur 46 och Figur 

48). Det framgår att den nya bebyggelsen ger en avskärmande effekt för intransport åt vänster i 

figuren vilket gör att halten därmed antas blir lägre inne i det nybyggda området. Området med 

halterna > 45 µg/m³ lokaliserat närmast leden (orange i figurerna) blir något bredare med den 

framtida bebyggelsen, sannolikt pga. att de emissioner som tidigare kunde spridas åt vänster nu 

stannar nära vägområdet. En annan tydlig skillnad är att med den nya bebyggelsen skapas ett 

slags "korridor" i områdets mittersta del, där det blir en tunga av högre halter västerut i 

spridningsmönstret. Generellt kommer den nya bebyggelsen leda till lägre halter inne i det nya 

området jämfört med dagens situation vilket inte skulle ha synts om beräkningarna gjorts med en 

Gaussisk eller OSM-modell. 
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Figur 48. 98-percentil dygn vid Aspen Strand i Lerum efter utbyggnad.   

7.5 Känslighetsanalys 

Det finns många faktorer som påverkar modellberäkningens resultat, varav typ och kvalitet av 

ingångsdata till modelleringen är en mycket viktig sådan. I det följande avsnittet presenteras två 

exempel relaterade till indata, dvs.  skillnader i meteorologi och emissionsfaktorer och dess 

påverkan på resultatet och ett exempel. Vidare presenteras även en känslighetsanalys avseende 

konverteringen mellan NOx och NO₂.  

7.5.1 Meteorologi 

Resultaten av spridningsberäkningarna påverkas i stor grad av indata för vinden. Medan OSM-

modellerna tillhandahåller "inbyggda" meteorologiska data, måste dessa tas fram separat för CFD-

modellen. Vid CFD-beräkningar för Kungsbackaleden användes två olika vinddataset, dels den som 

OSM-metoden tillhandahåller och som kommer från den meteorologiska modellen MESAN, dels 

vinddata från TAPM-modellen. Vindrosor för båda indata har presenterats i Figur 18. I OSM-

metoden visar det sig att den storskaliga vinden anpassas från MESAN till lokala förhållanden vid 

beräkningsområdet. I den indata som erhölls för CFD-modelleringen från OSM-metoden var dock 

MESAN-vinden inte nerskalad till de lokala förhållandena i Gårda. Det innebär i praktiken att 

vindhastigheten är överskattad och därmed spridningsförutsättningarna bättre i CFD-

modellberäkningar med MESAN-vinden jämfört med de som gjordes med TCMS-indata från TAPM-

modellen, vilket ger lägre halter. 

7.5.2 Emissionsfaktorer 

Samma modell för emissionsberäkningar används i både TCMS och SIMAIR, HBEFA. Emissionerna 

för beräkningar enligt TCMS har uppskattats med olika viktningar mellan de olika 

trafikflödesförhållandena, dvs. hur stor andel av tiden det antas vara flöde enligt freeflow, heavy, 

saturated respektive stop and go, se Bilaga D. Dels har beräkningar gjorts med de antaganden som 

används i OSM-metoden, dels med antaganden enligt TCMS. I Figur 49 visas skillnaden mellan 

medelemissionsfaktorerna för respektive försöksväg, dvs. en medelemissionsfaktor baserad på hur 

stor procentandel av tiden som respektive kösituations emissionsfaktor används. Storleken på 

medelemissionsfaktorn är viktig eftersom den påverkar det lokala haltbidragets storlek.  
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a) 

 

b) 

 
Figur 49. Skillnad i medelemissionsfaktorer för olika testområden, i relation till den gata som har de 

högsta emissionerna för a) personbilar och b) tung trafik. För Horns-gatan visas två avsnitt, 

dels för 30 km/h, dels för 40 km/h i hastighetsbegränsning.  

Här ses att för Kungsbackaleden, vilket är den enda vägen med lite högre hastighet (70 km/h) så 

är emissionsfaktorn beräknad enligt TCMS lägre för både personbilar och tung trafik. Detta kan 

bero på både att emissionsfaktorerna för vissa kösituationer som tagits fram i TCMS är lägre än de 

som tagits fram med OSM-metoden och att viktningen är olika. I OSM-metoden används en större 

andel stop and go-trafik (se Bilaga D), vilket ger en högre medelemissionsfaktor.  

Både Hornsgatan och Barnarpsgatan har lägre hastighetsbegränsning än Kungsbackaleden (30-40 

km/h). På de här gatorna är medelemissionsfaktorn högre enligt TCMS för både personbilar och 

tung trafik, utom för tung trafik på den delen av Hornsgatan som har 40 km/h i 

hastighetsbegränsning. 

7.5.3 Emissionsvariationer 

Just antaganden om trafikvariation och kösituation är något som påverkar beräkningen av 

emissioner i hög grad. En känslighetsanalys av detta, utgående från resultaten i SIMAIR för 

Kungsbackaleden vid Gårda i Göteborg, visas i Tabell 23. Av tabellen framgår att känsligheten är 

stor; halterna påverkas i hög grad av vilka antaganden som görs vad gäller kösituation, i synnerhet 

percentiler av timmedelvärden. Kösituation är dessutom en av de parametrar som är svårast att 

mäta och bygger ofta på antaganden. Denna känslighetsanalys bör beaktas vid tolkningen av 

valideringsresultaten i avsnitt 7.6.2; en stor förklaring till avvikelsen mellan modellerade halter i 

SIMAIR och mätningarna för NO2, i synnerhet för 98-percentils dygnsmedelvärde, är sannolikt de 

lokala emissionerna och antaganden om kösituation. Det bör också betonas att i SIMAIR-
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beräkningarna i detta projekt har HBEFA version 3.2 använts, vilket inte tar hänsyn till de ökade 

NOx-emissionerna från dieseldrivna personbilar, i synnerhet för nyare euro-klasser. En annan orsak 

kan vara svårigheter i att beskriva spridningen under starkt stabila och vindsvaga situationer. 

Tabell 23. Känslighetsanalys av modellerade halter i SIMAIR av NO2 för Kungsbackaleden vid Gårda 

i Göteborg, vad gäller antaganden om kösituationer i beräkningarna. 

NO₂ SIMAIR Årsmedelvärden 

(µg/m3) 

98-percentil 

dygnsmedelvärden 

(µg/m3) 

98-percentil 

timmedelvärden 

(µg/m3) 

Enbart fritt flöde (kösituation 0) 35 55 73 

Kösituation enligt indata (bilaga A) 35 56 76 

Antagande om mer kö (en timme 

stopp och kör dvs. kösituation 3 och 

två timmar kö dvs. kösituation 2) 

37 59 101 

 

Det framgår av resultatet tabellen att störst skillnad uppstår vid antagande om mer stop and go-

körning. För det övriga två exemplen blir skillnaderna inte speciellt stora. 

7.5.4 Konvertering av NOx till NO₂ 

För modeller där konverteringen av NOx till NO₂ inte ingår används ofta anpassade ekvationer för 

ändamålet. I denna studie är det CFD-modellen som saknar inbyggd NOx-NO₂-konvertering. Det 

finns generella metoder för denna typ av konvertering, t.ex. Düring m.fl., (2011) som bygger på 

mätdata från flera tyska städer. Då studien gjordes för ganska många år finns risk att NOx/NO₂-

förhållande ändrats med tanke på ökad andel direktemitterad NO₂ från biltrafiken. Inom TCMS har 

olika konverteringsmetodiker prövats och det har visat sig att lokalt anpassade ekvationer ger bäst 

resultat. Dessa baseras på uppmätta timmedelvärden av NO₂ och NOx för de sista tio åren från två 

olika mätstationer, Gårda (Göteborg) och Hornsgatan (Stockholm) i gaturumsnivå. 

7.6 Validering av modelleringsresultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av valideringen av beräkningsresultaten för alla modellerna 

och för NO₂ och PM10. Valideringen bygger framför allt på resultaten från Delta-tool, och 

kompletteras med jämförelser av beräknade och uppmätta halter i enlighet med 

miljökvalitetsnormerna, dvs. årsmedelvärden och percentilerna av dygns- och timmedelvärden för 

både NO₂ och PM10.  

7.6.1 Validering med Delta-tool 

I detta stycke presenteras resultaten från valideringen i Delta-tool m h a Target-diagram. Target-

diagram är uppbyggda på ett sådant sätt att valideringen görs för en modell/ett modellsystem och 

en förorening i taget (med andra ord går det inte att kombinera flera föroreningar och olika 

modeller i ett och samma diagram), men inkluderar flera mätstationer. 

NO₂-beräkningar med CFD-modellen 

Target-diagrammet visas i Figur 50 för CFD-modelleringarna av NO₂. I diagrammet framgår att 

CFD-modelleringen klarar MQO (Model Quality Objective) för NO₂ i de tre miljöerna, eftersom MQI 

(Model Quality Index) är mindre än 1 (90% av stationerna ligger innanför den gröna cirkeln). Alla 

tre resultat ligger på den negativa delen av x-axeln, vilket innebär att felen domineras av att 

korrelationen i tid mellan beräknade och uppmätta halter är bristfällig, d v s haltvariationen över 

tiden är olika i beräknade och uppmätta halter. 
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Figur 50. Target-diagram från Delta-tool avseende CFD-modelleringen av NO₂ för år 2016 för 

Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Jönköping.  

 

NO₂-beräkningar med OSM 

I Figur 51 visas resultaten från Delta-tool för OSM-modelleringen. I Target-diagrammet kan ses att 

OSM-modelleringen också klarar MQO (Model Quality Objective) för NO₂ i de tre miljöerna. Även 

här ligger alla tre resultat på den negativa delen av x-axeln, vilket innebär att felen domineras av 

bristfällig korrelation i tid.  

 
Figur 51. Target-diagram från Delta-tool avseende OSM-modelleringen av NO₂ för år 2016 för 

Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Jönköping med SIMAIR. 

NO₂-beräkningar med Gaussisk modell 

Resultaten av valideringen för de Gaussiska modellerna ADMS och SIMAIR-korsning visas i Figur 52 

och Figur 53. 
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Figur 52. Target-diagram från Delta-tool avseende Gaussiska-modelleringen med ADMS  av NO₂ för 

år 2016 för Gårda i Göteborg.  

 

 
Figur 53. Target-diagram från Delta-tool avseende Gaussiska-modelleringen med SIMAIR-korsning 

av NO₂ för år 2016 för Gårda i Göteborg. 

Target-diagrammen för NO₂ framgår att resultaten från beräkningen med ADMS nästan klarar MQO 

(Model Quality Objective) (Figur 52) medan SIMAIR-korsning just klarar kravet (Figur 53). 

Avvikelsen mellan uppmätta och beräknade halter domineras av brister i korrelationen över tiden, 

liksom för de andra modelltyperna. Då bias <0 för båda modellerna indikerar detta en systematisk 

underskattning av de observerade halterna. 

PM10-beräkningar med CFD-modellen 

I Figur 54 presenteras Delta-tool-resultaten för PM10-beräkningar med CFD-tekniken.  
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Figur 54. Target-diagram från Delta-tool avseende CFD-modelleringen av PM10 för år 2016 för 

Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Jönköping. 

Target-diagrammet visar att det är beräkningarna för Barnarpsgatan i Jönköping som hamnar inom 

det gröna området, medan Hornsgatan och Gårda placerar sig utanför. Återigen domineras felet i 

alla tre fallen av brister i korrelation över tiden, vid Gårda och Hornsgatan överskattar 

beräkningarna de uppmätta halterna.  

 

PM10-beräkningar med OSM 

I Figur 55 visas Target-diagram för PM10-halter beräknade med OSM-modellen. Beräkningar vid alla 

tre gaturum hamnar utanför det gröna området, i den delen av diagrammet som indikerar att felet 

domineras av bristfällig korrelation i tid och positiv bias. 

 
Figur 55. Target-diagram från Delta-tool avseende OSM-modelleringen av PM10 för år 2016 för 

Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Jönköping. 
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7.6.2 Statistisk validering av NO₂-beräkningar  

Validering med Delta-tool ger en bra överblick över hur väl beräkningsresultaten stämmer överens 

med observationer. Dock är det svårt att få en bild av hur väl MKN-värdena är representerade av 

beräkningarna. Nedan presenteras därför kompletterande diagram som jämför observerade och 

beräknade halter för årsmedelvärdet och percentilerna som stapeldiagram. För beräkningar vid 

Kungsbackaleden gjordes även en detaljerad validering mot passiva NO₂-mätningar som pågick 

under ett antal vinterveckor 2017.  

Validering Kungsbackaleden på årsbasis  

Validering för Kungsbackaleden har gjorts för samtliga modelltyper: SIMAIR, beräkningar för två 

scenarier med CFD-modellen (dels med samma indata som för SIMAIR (CFD 23) dels med TAPMs 

meteorologi och emissionsfaktorer enligt TCMS (CFD 31), samt för den Gaussiska modellen 

(ADMS), se Figur 56. Här jämförs årsmedelvärdet och 98-percentil dygn och timme. Då modellen 

ger halter i NOx och uppmätta halter ges i NO₂ kan även NOx-NO₂-konverteringen påverka 

överenstämmelsen. 

Som framgår av Figur 56 är det en mycket god överensstämmelse mellan det uppmätta och det 

beräknade årsmedelvärdet för alla gaturumsmodellerna. Skillnaden är större för halterna 

beräknade med de Gaussiska modellerna. 

För CFD-modelleringen av 98-percentilen för dygnsmedelvärdet är överenstämmelse också mycket 

bra för CFD31 och 23. Resultaten från CFD31 ger bäst överensstämmelse för 98-percentil timme, 

medan CFD23 ger en överskattning med ca 16 procent. Här beror skillnaderna mellan CFD31 och 

CFD23 endast på skillnaden i indata (emissioner och meterologi), då alla beräkningarna är gjorda 

med samma CFD-modell. 

 

Figur 56. Jämförelse mellan uppmätta och beräknade NO₂-halter för mätstationen vid 

Kungsbackaleden. Beräknat med gaturumsmodellerna SIMAIR-väg; CFD31 = indata enligt 

TCMS-metoden; CFD23 =indata SIMAIR, samt Gaussiska modellerna ADMS och Simair-

korsning. 

För beräkningarna med SIMAIR underskattas NO₂-halten för både 98-percentilen för dygn och 

timmedelvärdet där det sistnämnda är mer än 40 µg/m³ lägre än den uppmätta halten. 

Känslighetsanalysen i avsnitt 7.4 visar att detta haltmått är känsligt för valet av kösituation (vilket 

påverkar beräkningen av emissionsfaktorn).  

Vidare jämförs beräkningar med mätningar i Figur 57, där en tidsserie med dygnsmedelvärden vid 

Gårdastationen visas. De uppmätta halterna visar en stor variation från dag till dag som 
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beräkningarna delvis fångar väl (t.ex. i september 2016), men även kan missa (t.ex. december 

2016). Generellt kan dock konstateras att SIMAIR jämnar ut de dagliga variationerna mer än CFD-

modellen; även detta kan påverkas av antaganden om emissionsfaktorer och kösituation och 

därmed tidpunkt för höga emissioner respektive dålig omblandning. Om dessa i verkligheten 

inträffar samtidigt men det inte sker samtidigt i modellen så kan toppar och låga halter inträffa vid 

”fel” tidpunkt. Resultatet i Figur 56 visar dock att i alla fall CFD-modellen kan återskapa relevanta 

haltnivåer även för korttidshalterna tim- och dygnsmedelvärde. 

 
Figur 57. NO₂-halter som dygnsmedelvärden från mätstationen vid Kungsbackaleden, samt beräknade 

med SIMAIR och CFD-modellen, beräkning 31. Halterna är för 2016.  

 

Validering CFD-beräknade halter på lokalgator i Gårda  

I tillägg till valideringen för Gårdaleden har även CFD-beräknade NO₂-halter för Fabriks- och 

Gudmundsgatan jämförts med mätningar, som har gjorts med passiva provtagare som var 

placerade på åtta olika platser under en tre-veckorsperiod år 2017. Eftersom det för denna period 

inte fanns OSM-resultat tillgängliga, har valideringen endast kunna göras för CFD-modellen.  

I Figur 58 och Figur 59 visas jämförelsen med Fabriks- och Gudmundsgatan på veckobasis. De 

beräknade NO₂-halterna har gjorts med lokal meteorologi (från TAPM) för samma period som 

mätningarna gjordes. Här framgår att överenstämmelsen är god mellan uppmätta och modellerade 

halter under de tre veckorna även om det sker en viss överskattning av de högsta halterna.  

 
Figur 58. Jämförelse uppmätt och beräknad totala NO₂-halt för tre veckor under 2017. 

I Figur 59 visas respektive vecka och mätplats var för sig. Det är också viktigt att notera att 

simuleringarna kan återskapa halternas rumsliga mönster med högre halter närmare leden (punkt 

6 och 7), detta ses särskilt väl i vecka 1. 
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Det ses även en bra överenstämmelse av haltmönstret mellan beräkningar och mätningar för de 

flesta punkter men med en överskattning av de beräknade halterna vid punkt 6 och 7. 

Det hade varit önskvärt att kunna göra jämförelsen i Figur 58 och Figur 59 även med OSM och 

Gauss-modellernas resultat. Dock finns här inga mätningar för någon längre period varför 

motsvarande jämförelse för andra modelltyper inte kunnat göras. I stället har halter beräknade 

med OSM- och CFD-modelleringen jämförts för lokalgatorna väster om Kungsbackaleden (Figur 60) 

på helårsbasis (2016), och som ytterligare jämförelse även med de Gaussiska modellerna ADMS 

och SIMAIR-korsning. Mätningar fanns endast vid Kungsbackaleden. 

Det framgår av resultatet i Figur 56 att beräknade halter från CFD-modellen stämmer väl överens 

med mätdata vid Gårdaleden medan halter beräknade med SIMAIR är underskattade. I Figur 60 

ses att halten beräknad med OSM är lägre även på lokalgatorna (ca 35 % lägre) för 98-percentilen 

för dygnsmedelvärdet. Beräkningarna med båda Gaussiska modellerna visar också en halt som är 

ca hälften av den uppmätta.  

Det har därmed visats att CFD-modellen simulerar NO₂-halterna på både Kungsbackaleden och 

även för den kortare tidperioden på de mindre gatorna kring denna större led (Figur 59) med ett 

bra resultat. Det antas därför att CFD-modellen även kan simulera NO₂-halterna på de mindre 

gatorna på helårsbas på ett lika bra sätt, varför i så fall resultaten för både SIMAIR och än mer 

ADMS och SIMAIR-korsning antas underskatta halten mycket. 

a) 

 

b)

 

c) 

 

d)

 

Figur 59. Jämförelse uppmätt och CFD-beräknad totala NO₂-halt vid åtta mätplatser i kvarteret 

väster om Kungsbackaleden. Mätningar har genomförts under tre veckor i 2017, för vilka 

endast CFD-beräkningar är genomförda. Punkternas numrering i a) till c) motsvarar 

lokaliseringen i d). Ortofoto: © Esri.   



 

72 

 

     

En orsak till att NO₂-halten beräknad med OSM-modellen inte är lika höga som CFD-modellen antas 

vara att SIMAIR väg inte kan räkna med import/export mellan gaturum. Detta innebär att export 

av haltbidrag från den närliggande E6an inte kan inkluderas i totalhalten för närliggande mindre 

gator. 

 

 

Figur 60. Jämförelse mellan mätning (Gårda) och simulerade halter för smågatorna vid Gårda för 

98-percentil-dygn på helårsbas (2016) med CFD, OSM/SIMAIR samt två Gaussiska modeller 

ADMS och SIMAIR-korsning.  

I Figur 61 visas haltandel i % av den totala halten som utgörs av bidrag från E6, från respektive 

gaturum samt från urban bakgrund för de olika gatorna intill Kungsbackaleden. Haltandelen är 

uttagen längs flera punkter längs Fabriksgatan, som ju löper parallellt med E6an samt på 

Gudmundsgatan som går 90 grader bort från Fabriksgatan och E6an. 

 
Figur 61. Andelen (%) haltbidrag från E6, från respektive gaturum samt urban bakgrund för de olika 

gatorna intill Kungsbackaleden. 

Det framgår i Figur 61 att exporten från E6 till omgivande gator är en mycket stor källa till den 

lokala NO₂-halten. På t.ex. Fabriksgatan utgör E6ans bidrag ca 50 % av den totala halten medan 

knappt 20 % består av lokalt haltbidrag från den enskilda gatan. 
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Validering Hornsgatan 

Valideringen för Hornsgatan avser tre körningar, en med OSM-modellen och två med CFD-

modellen. CFD-modelleringen har gjorts med två olika uppsättningar av indata, körning 11 med 

samma indata som används även för OSM-modellen, körning 12 med lokal framtagen meteorologi 

för 2016 och lokala emissionsfaktorer enligt TCMS (se Tabell 4). Resultaten av valideringen för 

Hornsgatan visas i Figur 62 och Figur 63.  

 

Årsmedelvärdet beräknat med OSM stämmer väl överens med mätningarna, medan både CFD-

körningar underskattar årsmedelvärdet, särskild körning 11 (Figur 62). Percentilhalterna 

underskattas av både OSM-beräkningen och CFD-modellen enligt körning 11, dock är 

överenstämmelsen bra med CFD-modellen körning 12. En förklaring för de lägre halterna från CFD-

modellen enlig körning 11 är sannolikt den meteorologiska indatan; där vinden ursprungligen 

kommer från MESAN som ger en storskalig, ganska opåverkad vind. I SIMAIR finns dock en 

inbyggd anpassning till de urbana förhållandena (z0-korrigering), dock har en motsvarande 

anpassning inte kunnat göras för indatan som användes för CFD-modelleringen varför vindindata 

till dessa beräkningar egentligen inte är realistisk. Vindhastigheterna är därför högre i CFD-

modellen med körning 11 än i SIMAIR varför spridningsförutsättningarna blir mer effektiva i CFD, 

med lägre halter som följd. 

 

En annan skillnad mellan körning 11 och 12 med CFD-modellen är att medelemissions-faktorn för 

Hornsgatan är högre enligt TCMS-indata för både personbilar och tung trafik, utom för tung trafik 

på den delen av Hornsgatan som har hastighetsbegränsning 40 km/h. Det innebär att emissionerna 

är högre i körning 12, som använder indata enligt TCMS, medan körning 11 som använder indata 

enligt SIMAIR har lägre emissioner. Det här bidrar ytterligare till att beräkningarna i körning 11 

visar för låga halter.  

 

  

Figur 62. Jämförelse av uppmätta NO₂-halter och beräknade NO₂-halter för mätstationen vid 

Hornsgatan. Körning 11 är CFD-modellering med indata enligt SIMAIR, medan körning 12 

är CFD-modellering med indata enligt TCMS. 

I Figur 63 jämförs uppmätta dygnsmedelvärden för NO₂ med resultat från CFD-modellen och med 

SIMAIR vid mätstationen på Hornsgatan. Båda modellerna underskattar halterna i december, samt 

enstaka dagar med höga halter (t ex mars 2016). Under juli och augusti överskattar SIMAIR de 

uppmätta halterna. 



 

74 

 

     

 

Figur 63. NO₂-halter som dygnsmedelvärden från mätstationen vid Hornsgatan, samt beräknade med 

SIMAIR och CFD-modellen, körning 12. Halterna är för 2016.   

Validering Kungsgatan (Jönköping) 

Data från NO₂-mätningarna på Kungsgatan har använts för en validering av de CFD-beräknade 

halterna enligt TCMS, då stationen inkluderades i CFD-modellens beräkningsområde. Även resultat 

från den pågående SIMAIR-valideringen har inkluderats (Andersson m.fl., 2018). Resultaten från 

jämförelsen visas i Figur 64.  

I Figur 64 jämförs beräknade och uppmätta halter för ÅMV och percentilerna, där 

överenstämmelsen är god för årsmedelvärdet, men 98-percentil dygn och timme underskattas av 

båda modelltyperna.  

 
Figur 64. Jämförelse mellan uppmätt och beräknad total NO₂-halt vid mätstationen på Kungsgatan. 

Notera att något olika indata har använts för modelleringen i SIMAIR respektive 

CFD/Miskam (pga. att denna trafikmiljö inte ingick i detta projekts arbetsflöde). 

 

I Figur 65 jämförs uppmätta dygnsmedelvärden för NO₂ med resultat från CFD-modellen och med 

SIMAIR vid Kungsgatan.  

Här kan noteras att båda modellsystemen har svårt att återge haltvariationerna i januari/februari 

och även december. Under sommaren överskattas de beräknade halterna. Säsongsvariationen av 

NO2-halter fångas relativt väl i modelleringen även om vissa av höghaltstillfällena under 

vinterperioden underskattas av båda modellerna. 
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Figur 65. NO₂-halter som dygnsmedelvärden från mätstationen vid Kungsgatan i Jönköping, samt 

beräknade med SIMAIR och CFD-modellen. Halterna är för 2016. Notera att något olika 

indata har använts för modelleringen i SIMAIR respektive CFD/Miskam (pga. att denna 

trafikmiljö inte ingick i detta projekts arbetsflöde). 

7.6.3 Statistisk validering av PM10-beräkningar 

Validering Kungsbackaleden 

I Figur 66 visas en jämförelse av årsmedelvärden och 90-percentil dygn av PM10-halten baserad på 

mätningar och beräkningar vid Kungsbackaleden. Båda modellerna överskattar årsmedelvärdet 

med ca 25-50 %. 90-percentil dygn överskattas med ca 35-50 %. Även Figur 67 visar att de 

beräknade dygnsmedelvärdena ofta ligger högre än de uppmätta, där CFD-modellen ger enstaka 

dagar med betydligt högre halter och SIMAIR många dagar med förhöjda halter, särskilt mellan 

april och november. Vid ett fåtal tillfällen har dammbindande medel (magnesiumklorid) använts på 

våren (Göteborgs Stad, 2016). Detta har en stor inverkan på PM10-halterna, och i synnerhet 90-

percentilen av dygnsmedelvärde. Denna process har det dock inte tagits hänsyn till i 

emissionsberäkningarna för spridningsmodelleringen, vilket kan vara en orsak till överskattning av 

de modellerade halterna för framför allt 90-percentils dygnsmedelvärde  

Trots dessa avvikelser visar båda beräkningarna att den generella haltutvecklingen över tiden 

fångas väl med lägre halter och mindre variation från dag till dag på sommarhalvåret och högre 

halter vintertid med en större fluktuation.  

 
Figur 66. Jämförelse av uppmätta och beräknade PM10-halter för mätstationen vid Kungsbackaleden. 
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Figur 67. Dygnsmedelvärden av PM10 vid mätstationen i Gårda beräknade med SIMAIR och CFD-

modellen samt uppmätt vid stationen för år 2016.  

 

Validering Hornsgatan 

Jämförelsen mellan uppmätta och beräknade halter för Hornsgatan visar även här att både SIMAIR 

och CFD-modellen överskattar årsmedelvärdet och 90-percentil dygn (Figur 68). SIMAIR ligger ca 

50 % och 65 % för högt för årsmedelvärdet och 90-percentil dygn, medan CFD överskattar 

parametrarna med ca 16 % respektive 25 %. Variationen över året fångas in av båda modeller 

med högre halter och fluktuationer på våren som avtar mot sommaren (se Figur 69). Det verkar 

dock som båda beräkningar kraftig överskattar halterna enskilda dagar, särskild i mars och april 

2016. En huvudförklaring till detta är att kommunen genomför intensiva dammbindnings- och 

städningsåtgärder under senvinter och vår (Burman, 2017), vilket inte har tagits hänsyn till i 

emissionsberäkningarna i modelleringen. Således är det förväntat att modelleringen ska överskatta 

halterna av PM10; påverkan torde vara mycket stor för 90-percentils dygnsmedelvärde. 

 
Figur 68. Jämförelse av uppmätta och beräknade PM10-halter för mätstationen vid Hornsgatan.  
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Figur 69. Dygnsmedelvärden av PM10 vid Hornsgatans mätstation beräknade med SIMAIR och CFD-

modellen samt uppmätt vid stationen för år 2016.  

 

Validering Barnarpsgatan 

Resultaten från valideringen av PM10 för Barnarpsgatan visas i Figur 70 och Figur 71. Även här 

överskattas årsmedelvärdet och 90-percentil dygn med 70 % respektive 90 % i SIMAIR. CFD-

modellen överskattar årsmedelvärdet med ca 20 % men återger 90-percentil dygn rätt. I Figur 71 

framträder tydligt att SIMAIR kraftigt överskattar halterna i mars och april och även december. 

Även på Barnarpsgatan har kommunen arbetat med åtgärder för att minska partikelhalterna1, 

bland annat användning av dammbindnings-medel och särskilda städinsatser för gatan. Således är 

det även för Barnarpsgatan förväntat att modelleringen ska överskatta halterna, eftersom ingen 

hänsyn tas till detta i beräkningen av emissioner av vägdamm- och slitagepartiklar i 

resuspensionsmodellen i SIMAIR. Även CFD-modellen ger enstaka dagar betydligt högre halter än 

de uppmätta t.ex. i augusti och september, men 90-percentils dygnsmedelvärde är något lägre än 

uppmätta värden trots användningen av emissioner där vägdamm och slitagepartiklar kan vara 

överskattade. Den generella trenden över året med högre halter och större fluktuation från dag till 

dag samt lägre halter på sommaren återskapas av båda modellerna.  

 
Figur 70. Jämförelse av uppmätta och beräknade PM10-halter för mätstationen vid Barnarpsgatan. 

 

                                                
1 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/battre-luft-pa-fororenade-barnarpsgatan 
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Figur 71. Dygnsmedelvärden av PM10 vid Barnarpsgatans mätstationen beräknade med SIMAIR och 

CFD modellen samt uppmätt vid stationen för år 2016. 

 

7.6.4 Sammanfattning valideringsresultat 

Validering av modellberäkningar gör ofta antingen som en direkt jämförelse mellan uppmätta och 

beräknade halter eller genom att beräkna om avvikelser till RPE/RDE. Syftet är att se om dessa 

uppfyller kraven som finns för att få använda modellerade halter i övervakningssyfte. Så är inte 

riktigt fallet här, då jämförelsen framför allt ska visa hur bra modellerna kan återskapa framför allt 

korttids men även långtidshalter i komplexa miljöer. Det är då inte nödvändigt att beräknade 

haltnivåer är helt tidsmässigt sätt samstämmiga med uppmätta halter så länge nivåerna är rimliga. 

Resultaten från valideringen i avsnitt 7.6.2 har sammanställts i Tabell 24 för NO₂ och Tabell 25 för 

PM10. Valideringen kan jämföras med de uppsatta kraven för modellerade halter i 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2013:11) som är ±30 % för 

årsmedelvärdet av NO₂ och ±50 % för årsmedelvärdet av PM10 samt ±50 % för 98-percentilen för 

dygns- och timmedelvärden.  

Orsaken till att kraven är lägre vid högre detaljeringsgrad (det vill säga dygns- och 

timmedelvärden för respektive percentil) är att det normalt är svårare att beräkna korta 

tidsintervaller då både den tidsmässiga fördelningen av emissionerna från trafik och samtida 

meteorologi, inklusive vindfältsberäkningar, måste överensstämma. Då det naturligtvis finns en hel 

del förenklingar i indata så kan detta oftast synas mest vid korta tidsupplösningar.  

Noterbart är också att antaganden om kösituationer påverkar resultaten för NO2 i stor grad, vilket 

diskuteras i känslighetsanalysen i avsnitt 6.4.2. Överskattningen av PM10-halter är dock att 

förvänta, i och med att användning av dammbindningsmedel och extra städinsatser har skett på de 

studerade gatorna 2016, något som inte har tagits hänsyn till i emissionsberäkningarna i 

spridningsmodelleringen. Ett problem avseende dambindningsspridning är att det i dagsläget inte 

finns någon rutinmässig information om när dammbindningsåtgärd skett. Om information finns kan 

detta relativt enkelt implementeras när det gäller modelleringen med TCMS (NORTRIP-modellen 

används redan i dagsläget i denna modell). Avseende SIMAIR kommer resuspensionsmodellen 

NORTRIP att implementeras i SIMAIR inom ett par år, där användning av dammbindningsmedel 

kan modelleras. Om dammbindningsmedel används i trafikmiljöer, och nuvarande 

resuspensionsmodell i SIMAIR används, bör en generell korrektion införas.  
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Tabell 24. Avvikelse i procent mellan beräknade och uppmätta NO₂-halter vid de olika 

studieområdena. En positiv avvikelse innebär att modellen överskattar mätningen, en negativ 

avvikelse innebär att beräkningen underskattar mätningen. 

NO₂ Avvikelse OSM-modellen TCMS-modellen 

Kungsbackaleden 
Årsmedelvärde 

98-percentil dygn 

98-percentil timme 

- 8 % 

- 33 % 

-37 % 

-19 % (-14%)* 

+4 % (+10%)* 

+5 % (+22%)* 

 

Hornsgatan Årsmedelvärde 

98-percentil dygn 

98-percentil timme 

+5 % 

- 12 % 

- 18 % 

- 18% (-35%)* 

- 4 % (-25%)* 

0 % (-24%)* 

Kungsgatan, Jönköping Årsmedelvärde 

98-percentil dygn 

98-percentil timme 

- 6 % 

- 24 % 

- 16 % 

-9 % 

- 12 % 

- 5 % 

* Avvikelser i parantes avser CFD-modellering med indata från SIMAIR.  

För NO₂ är tendensen att OSM-modellen underskattar halterna något, särskilt när det kommer till 

percentilerna, men i olika omfattning på de olika platserna.  

CFD-modelleringen har en tendens att underskatta årsmedelvärdet vid alla tre platser, men 

återskapar percentilhalterna mycket väl i de körningarna som inte använder SIMAIR-indata.  

Valideringen av körningar med indata från TCMS-metoden visar på betydligt bättre 

överensstämmelse med uppmätta halter än vad som är fallet med resultat från körning med 

SIMAIR-indata. I detta fall skiljer sig både vind- och emissionsdata mellan körningarna, därmed 

går det inte att identifiera om större avvikelser uppstått pga. mer effektiv spridning och/eller lägre 

emissioner. 

För Jönköping har endast halter beräknade med Miskam-modellen validerats mot mätningar av NO₂ 

på Kungsgatan. Även här är överensstämmelsen generellt mycket bra. 

Avseende PM10 visar beräkningsresultaten däremot en överskattning av de uppmätta halterna, se 

Tabell 25. Överskattningarna kan vara betydande, för det mesta mer än 50 % för SIMAIR vid alla 

testområden, medan CFD-modellen överskattar mestadels omkring 20-25 %. Orsaken att 

beräkningarna av PM10 uppvisar en större osäkerhet är sannolikt dels att det är mycket svårare att 

uppskatta emissionen, dvs. resuspensionen, korrekt både totalt och tidsmässigt. En annan orsak 

att PM10 underskattas antas vara att dammbindningsåtgärder inte inkluderas i modellen. Detta 

inkluderas till viss del i dagsläget i TCMS-modellen genom NORTRIP-modellen där bl.a. fuktig 

vägbana och upptorkning m.m. är inkluderade och tas därmed med i de timvisa 

emissionsberäkningarna. I den mån det finns tillgänglig information så skulle även 

dambindningsåtgärder relativt enkelt kunna inkluderas. När det gäller SIMAIR så kommer 

NORTRIP-modellen att inkluderas om några år samt att i samband med detta skulle även 

dambindningsåtgärder kunna adderas till beräkningsrutinerna. 
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Tabell 25. Avvikelse i procent mellan beräknade och uppmätta PM10-halter vid de olika 

studieområdena. En positiv avvikelse innebär att modellen överskattar mätningen, en negativ 

avvikelse innebär att beräkningen underskattar mätningen. 

PM10 Avvikelse OSM-modellen  TCMS-modellen  

Gårda Årsmedelvärde 

90-percentil dygn 

+ 56 % 

+ 51 % 

+ 25 % 

+ 36 % 

Hornsgatan Årsmedelvärde 

90-percentil dygn 

+ 49 % 

+ 68 % 

+ 25 % 

+ 17 % 

Barnarpsgatan Årsmedelvärde 

90-percentil dygn 

+ 72 % 

+ 87 % 

+ 20 % 

-1 % 

 

7.7 Osäkerheter relaterade till gaturumsmodellering 

Valideringen av de beräknade NO₂- och PM10-halterna visar på en del avvikelser från de uppmätta 

halterna, men även en hel del överensstämmelser. Det finns många anledningar till varför 

modellresultat avviker från "verkligheten", där förenklingar av fysikaliska processer och brister i 

beräkningsmodellen kan vara en viktig orsak. Många gånger är osäkerheter dock kopplade till 

indata som används i beräkningen, vilket kan leda till felaktiga resultat om de inte är tillförlitliga 

eller representerar de verkliga förhållanden. Detta analyseras i mer detalj i avsnitt 7.4.  

All modellering bygger också på förenklingar av komplexa miljöer och olika antaganden när de 

verkliga förhållandena inte är kända. Vid beräkningar för framtida förhållanden tillkommer även 

osäkerheter kopplade till prognoser över den framtida utvecklingen av t.ex. trafiken, bilparken, 

emissionsfaktorer och bebyggelse, men det är inget som har studerats i detta projekt. 

I Tabell 26 presenteras en systematisk sammanställning av olika typer av osäkerheter kopplade till 

indata i lite mer detalj.  

Tabell 26. Sammanställning av generella osäkerheter relaterade till indata till modellerna.  

Indata  Osäkerheter som kan förekomma 

 OSM (SIMAIR) TCSM (CFD) 

Meteorologi Meteorologisk modell MESAN 2,5 × 

2,5 km, storskalig indata anpassas 

till lokala förhållanden i SIMAIR 

Vindindata måste vara lokalanpassad 

då det ofta blir alltför stora skillnader 

om vind hämtas från mätstationer 

utanför beräkningsområdet. 

Trafik Osäkerheter avseende verkliga trafikflöden så som gammal 

trafikinformation, osäkerheter kring fördelning lätta och tunga fordon, 

osäkra prognoser för framtiden, osäkerheter vad gäller trafikens 

tidsvariation och typ av flöde (t.ex. köbildning, långsam trafik m.m.) 

Emissionsberäkning 

NO2 

Osäkerheter i emissionsmodellen HBEFA, t.ex. emissionsfaktorer för olika 

typer av fordon (notera att version 3.2 användes för modelleringen i OSM), 

uppskattning av kösituation. 
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Emissionsberäkning 

PM10 

(resuspension) 

Resuspensionsberäkning ingen 

hänsyn till åtgärder (i form av 

dammbindningsmedel/städinsatser. 

Bedöms påverka resultaten i hög 

grad, anses varar en orsak till 

över-skattning av PM10-halterna 

framför allt för 90-percentils 

dygnsmedelvärde. 

Resuspensionsberäkning med Nortrip 

modellen och indata till denna modell 

(meteorologi, trafikinformation). I 

den mån det förekommit frekventa 

åtgärder i form av dammbindning så 

har inte heller detta inkluderats i 

beräkningarna. 

Bebyggelse Generaliserad bebyggelse-struktur 

som antas vara homogen för det 

gatuavsnittet som beräknas. 

Vid brister i bebyggelsedata kan vind- 

och/eller spridningsmönster blir 

felaktiga. Vindtunnelstudier har visat 

på svårigheter att beskriva vind- och 

spridning korrekt med RANS-teknik 

för nedblandning från högre luftlager. 

Yazid m.fl. (2014) har dock testat 

olika CFD-metoder där RANS gav ett 

bra resultat jämfört med mätdata 

Urbant och regional 

bakgrund 

Modellerna MATCH och BUM 

kopplat till SIMAIR och kvalitet på 

indata till dessa vilka i visa fall kan 

vara generaliserade. 

Uppskattning av bakgrundshalt från 

befintliga mätningar i kommunen, 

mätplatsen representerar ofta inte 

bakgrundshalten vid beräknings-

området. Uppskattning av en lokal 

urban bakgrundshalt kan därför vara 

svår om inte storskalig modellering 

finns tillgänglig. 

Konvertering av 

NOx till NO₂ 

Explicit beräkning av NO₂  baserad 

på NOx och O3  

Omvandling av NOx till NO₂ i 

efterprocesseringen med hjälp av 

lokalt anpassade empiriska samband 

där bl.a. O3 inkluderas. 

Vid validering: Till-

gång till mätningar, 

bra kvalitet på 

mätdata 

Kontinuerliga mätdata över sammanhängande perioder behövs för 

systematiska valideringar, valideringsresultat beror på mätdatakvaliteten 

 

7.8 Analys koppling halt och gatugeometri 

Baserat på ovanstående resultat så är det svårt att bedöma hur stor effekt själva 

gaturumsgeometrin har på haltbidraget i respektive gaturum. För att försöka göra en objektiv 

bedömning av hur mycket respektive gaturumsutformning påverkar haltbidraget har några olika 

befintliga sätt att definiera geometrin kombinerats, som utgår från den klassificering som Yazid 

m.fl. (2014) tagit fram för gaturummen (se Figur 4).  

Det som normalt används är antingen förhållande längd/bredd (L/W) eller bredd/höjd (W/H) av 

gaturummen. På de beräknade platserna har gaturum/delsträckor valts ut där gaturummet är 

relativt symmetriskt. En beräkning gjordes av endast haltbidragen i respektive gaturum, det vill 

säga att urban bakgrundshalt inte är inkluderad. För fallet Kungsbackaleden i Göteborg och de 

närliggande gatorna innanför leden har även bidraget från Kungsbackaleden subtraherats eftersom 

detta, med sina höga emissioner, skulle läcka över och sudda ut effekten av gatugeometrin. 



 

82 

 

     

För alla gaturumsmiljöer som ingår i undersökningen har delar av gatorna symmetrisk bebyggelse 

medan andra delar har asymmetrisk. Gatorna har då delats upp i delsträckor. För att inte dela upp 

gatorna i alltför små delar, och eftersom många av dem fortfarande är asymmetriska, har en 

medelhushöjd beräknats. 

Beräknade haltbidrag togs ut ur beräkningarna för olika delar av gatuavsnitt med olika geometri 

och normaliserades baserat på emissionens storlek för samma avsnitt. Haltökningen beräknades 

genom att ta ett förhållande till ett haltbidrag för öppen väg, det vill säga halten det skulle vara om 

det inte finns någon bebyggelse. Haltökningen jämfördes därefter med de olika måtten på 

geometri, men varken W/H eller L/W visade något tydligt mönster. När alla kombinerades, H/W/L, 

så framträdde däremot ett tydligt förhållande. Resultatet presenteras i Figur 72. 

 
Figur 72. Förhållande haltökning och gatugeometri (H/W/L). 

 

I Figur 72 framgår att geometrin har mycket stor påverkan på haltbidraget i respektive gaturum, 

haltbidraget kan mer än dubbleras i vissa delar av gaturummen. Störst ökning ses på Hornsgatan 

och Kungsgatan i Jönköping, där flera delar av undersökta gaturummen har 2 – 2,5 gånger högre 

haltbidrag, jämfört med om motsvarande emission skulle ske i ett område utan bebyggelse. Även 

på vissa delar av Fabriksgatan och Gudmundsgatan ses en fördubbling av haltbidraget. De delar 

som inte har någon märkbar ökning är de delar av Fabriksgatan som har mer öppna partier (nära 

en parkeringsplats). 

7.9 Klassning av gaturummen på testsiterna 

Baserat på beräkningsresultaten och förhållandet gatugeometrier har de olika delarna av de 

undersökta gaturummen klassats beroende på rådande förutsättningar, dvs. symmetriskt eller 

asymmetriskt gaturum, lokal haltsituation och hög/låg emission, se Tabell 27. Denna indelning 

används vidare som underlag och exempel vid modellval i kapitel 9.3. 
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Tabell 27. Karaktärisering av några olika gaturum i de olika testområdena utifrån komplexitet och 

närliggande bebyggelse, lokala emissioner på gatan samt bakgrundshalter.  

Testsite Komplexitet När-

liggande 

bebyggelse 

Gaturums-

utformning 

Lokala 

emissioner 

Bak-

grunds-

halter 

Gårda 

Kungsbacka-

leden 

Komplext 

område 

Ja, men 

brett 

gaturum 

Asymmetriskt Höga Höga 

Gårda 

Fabriksgatan 

Komplext 

område 

Ja, trångt 

gaturum 

Asymmetriskt Låga Höga  

Hornsgatan  Komplext 

område 

Ja, trångt 

gaturum 

Blandat 

symmetriskt/ 

asymmetriskt 

Höga Höga  

Barnarps-

gatan  

Nej Ja, delvis 

trångt 

gaturum 

Symmetriskt 

blandat med 

ensidigt 

Låga Låga 

Kungsgatan Nej Ja, trångt 

gaturum 

Symmetriskt Höga Låga 

Aspen strand 

nuläge E20  

Nej Öppet 

område 

Öppet 

gaturum 

Höga Låga 

Aspen strand 

utbyggnad 

E20 

Komplext 

område 

Ja, men 

brett 

gaturum 

Asymmetriskt Höga Låga 

 

8 Diskussion  

8.1 Ökade behov för luftutredningar 

De senaste åren har behovet av luftkvalitetsberäkningar i urbana miljöer vuxit. Beräkningar görs 

dels i rent övervakningssyfte som komplettering till pågående luftmätningar, men många gånger 

kräver stadsutvecklingsprojekt att kommunen eller exploatören kan visa att luftkvaliteten i det 

planerade bostadsområdet håller god kvalitet. Den pågående förtätningen av städerna ställer höga 

krav på lämpliga utbyggnads-områden, som helst ska ligga nära befintlig infrastruktur (lokaltrafik, 

vägar, cykelbanor), samtidigt som god boendemiljö efterfrågas med närhet till grönska, service, 

levande kvarter, ren luft och tysta miljöer. Många potentiella exploateringsområden ligger i 

områden som redan från början har dålig eller relativt dålig luftkvalitet, komplexa urbana miljöer i 

eller nära hårdtrafikerade områden, och kännetecknas därför av svårlösta målkonflikter. T.ex. är 

kravet på ren luft svårt att uppfylla i centrumnära stads-utvecklingsprojekt med närhet till 

nationella trafikleder. Att kunna visa att MKN för luft uppfylls i ett planerat projekt har därför blivit 

rutin i många detaljplaner redan på ett tidigt stadium i planprocessen. Det ökade behovet av 

luftkvalitetsutredningar har även medfört en växande medvetenhet kring olika modellerings-

verktygets styrkor och svagheter, dock saknas i dagsläget rekommendationer eller en standard för 
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när vilka typer av modelleringsverktyg som ska/bör användas och vilka förutsättningar som styr 

valet av modell. Målet med denna studie har därför varit att systematiskt belysa frågan av 

modelleringsbehov både generellt och som hjälp vid val av modell, via ett antal testberäkningar i 

några olika typer av urbana miljöer och förutsättningar men där alla ska kunna simulera marknära 

förhållanden. Här visas även lämpligheten av användande av de olika typerna av modeller med 

tillhörande modelleringskoncept för de olika urbana miljöerna. De studerade modelltyperna är CFD 

(Miskam), OSM modell (OSPM) och två Gaussiska modeller (Dispersion-road och ADMS). CFD-

modellen inkluderas i modellsystemet TCMS, OSM-modellen ingår i modellsystemet SIMAIR-väg. 

Dessa båda är avsedda för luftkvalitetsberäkningar i gaturum, men hanterar spridningen i 

gaturummet på olika sätt. Beräkningarna med de Gaussiska modellerna representerades dels av 

Dispersion-road (SIMAIR-korsning) och dels ADMS. Till skillnad från gaturumsmodellerna OSM och 

TCMS är dock Dispersion-road och ADMS, likt andra Gaussiska modeller, inte några 

gaturumsmodeller, där spridningen påverkas av bebyggelse. 

8.2 Olika beräkningsprinciper 

Det är stora skillnader mellan de tre modelltyperna avseende principen för hur spridningen 

beräknas, vilket gör att resultaten från modellerna kan skiljer sig kraftig åt. 

8.2.1 CFD-modellering 

I CFD-modellen beräknas spridningen m h a tredimensionella strömningsmönster runt byggnader 

och modellen tillåter därmed en varierande byggnadsmorfologi i beräkningsområdet. Flexibiliteten 

är mycket stor med CFD-modellen som kan beräkna relativt stora beräkningsområden, vars storlek 

användaren bestämmer själv. I beräkningsområdet kan emissioner från flera källor interagera med 

varandra, vilket ofta krävs i urbana områden, främst avseende komplex bebyggelsemorfologi men 

även där flera vägar eller trafikleder gemensamt bidrar till luftföroreningshalten i ett område. Detta 

innebär i praktiken att ett utbyte av föroreningar via export/import mellan gaturum kan ske. I CFD-

modeller saknas dock "färdigförpackade" användarvänliga paket, vilket gör att beräkningar kräver 

en stor insats innan och efter själva modelleringen för att ta fram relevant ingångsdata och 

beräkna dimensionerande statistik. Avsaknaden av användar-vänlighet genom paketerade indata 

ger dock en stor flexibilitet med avseende på indata så som bebyggelsemorfologi eller emissioner. 

CFD-modellen ger som resultat en yttäckande detaljerad haltkarta på vald höjd över marken för 

helt beräkningsområde. Haltvariationen längs gaturum orsakas av variationer i 

bebyggelsestrukturen och emissioner. För korrekt användning av modellen och tolkning krävs dock 

att användaren har god insikt i CFD-modellering, och gärna viss lokalklimatologisk kunskap, för att 

undvika felaktig hantering och att detaljrika resultat övertolkas. Det finns vissa även begränsningar 

i exempelvis hur RANS-modelleringen beskriver turbulensen för nedblandning, men flertalet 

vetenskapliga artiklar visar vid jämförelser att även om RANS-tekniken är något enklare än LES så 

blir resultaten bra. 

8.2.2 OSM-modellering 

OSPM i SIMAIR-väg är en s.k. semi-empirisk OSM-modell, och beräknar den direkta plymen från 

vägtrafikens utsläpp m h a en boxmodell som beskriver recirkulationen av föroreningar som 

uppkommer i gaturummet. Byggnader betraktas i modellen som homogena slutna fasader. 

SIMAIR-modellerna baseras på generella nationella databaser, men låter användaren själv ändra 

indata för bättre detaljering exempelvis avseende trafik eller bebyggelse. I SIMAIR-väg 

spridningsberäknas ett vägavsnitt åt gången, dvs.  emissioner från näraliggande gaturum kan inte 

interagera med varandra. SIMAIR har utvecklats över lång tid, är användarvänlig och är numera 

väl etablerad och validerad. SIMAIR-väg ger en halt på varje sida om gatan/vägen två meter över 

mark, men visar inga haltvariationer inom det beräknade gatuavsnittet. Småskalig variation längs 
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en gatuavsnitt orsakad av t.ex. öppning i fasadlängan, till följd av höjdskillnader på byggnader eller 

en korsning kan SIMAIR-väg alltså inte ta hänsyn till. Det sker heller inget direkt utbyte av 

föroreningar mellan närbelägna gaturum, dock tas hänsyn till den urbana bakgrundshalten genom 

den grövre modelleringen med 1 x 1 km rumslig upplösning.  

8.2.3 Gaussisk modellering 

För SIMAIR-korsning fungerar indata på samma sätt som för SIMAIR-väg, medan ADMS kräver 

manuell hantering av indata avseende meteorologi och emissioner. Den Gaussiska 

modelleringsprincipen bygger på en Gaussisk fördelning av halterna i plymen och kan till skillnad 

från OSM- och CFD-modeller inte ta hänsyn till bebyggelse. Modelltypen är därmed inte lämpad för 

beräkningar i gaturumsmiljöer (Yazid m.fl. 2014), men kan användas i öppen miljö för vägar utan 

bebyggelse och i urbana miljöer för haltberäkningar i taknivå. Den fungerar också väl i öppna 

miljöer där bebyggelse inte har någon större inverkan på spridningsmönstren, vilket framgår vid 

jämförelse mellan Figur 46 och Figur 47 från beräkningar i Lerum, där vare sig spridningsmönstret 

eller de beräknade haltnivåerna skiljer sig speciellt mycket åt.  

8.3 Modellvalidering 

Validering har gjorts mellan beräknade och uppmätta halter vid de tre undersökta områdena. Detta 

har gjorts dels genom en statistisk jämförelse, dels genom användande av verktyget Delta-tool. 

Delta-tool ger en snabb och heltäckande diagnostik över modellprestanda (model performance) m 

h a Target diagrammen. Användningen av Delta-tool förutsätter att det finns data för ett helt 

kalenderår, både modellerad och observerad, för att kunna utvärdera modellen avseende dess 

tillämpning i luftkvalitetsövervakningen. I Target-diagrammen görs valideringen modellvis och för 

en förorening i taget, dvs. diagrammet ger svar på frågan "Hur bra fungerar Modell X på de olika 

platserna?".  

I denna studie har det även funnits ett stort behov av andra möjligheter till validering än vad 

Delta-tool erbjuder, t.ex. att även kunna jämföra modellresultaten sinsemellan för en och samma 

plats för att ge svar på frågan "Hur mycket avviker beräkningsresultaten för 98-percentilen dygn 

för Modell X, Modell Y och Modell Z från den uppmätta halten vid denna plats?". Av den 

anledningen bygger modellvalideringen inte enbart på Delta-tool utan kompletteras med statistiska 

jämförelser. Den statistiska jämförelsen visar hur väl både årsmedelvärden och percentiler för tim- 

och dygnsmedelvärden kan simuleras. Det sistnämnda är oftast det som blir viktigast att kunna 

visa vid exempelvis modellering i urbana miljöer. 

Resultaten från valideringen med Delta-tool för alla tre modelltyper (CFD, OSPM och Gaussisk) för 

NO₂ visar att både CFD och OSM klarar MQO (Model Quality Objective) för NO₂ i de tre olika 

miljöerna. Avseende de två Gaussiska modellerna så klarar SIMAIR-korsning precis kravet för MQO 

medan ADMS inte riktigt gör det. Valideringsresultat gäller för beräkningsåret 2016 och kan variera 

något från år till år vilket Andersson m.fl. (2018) har visat. 

För att minimera risken för skillnader i modelleringsresultaten var ambitionen att ha så lika indata 

till modellsystemen som möjligt. Det har dock visat sig att skillnader inte gått att undvika helt pga. 

de olika metoderna för framtagning av meteorologisk indata, emissioner samt bakgrundshalter i 

OSM/SIMAIR och TCMS/Miskam och ADMS. Den primära tanken var att en del av indata skulle 

genereras från SIMAIR-modellen för att användas vidare som indata till övriga beräkningar. Det 

visade sig dock att det t.ex. inte gick att exportera den urbanmodifierade meteorologiska indata 

som används i OSM/SIMAIR, utan enbart den storskaliga MESAN-vinden. Vid kontroll av denna mot 

mätdata så var detta ofta både högre vindhastigheter och inte lika lokalanpassad vindriktning. 
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Detta är sannolikt en orsak till större diskrepans mellan uppmätta och beräknade halter med CFD-

modellen då SIMAIR-data användes. 

Haltbilderna från CFD-modelleringen blir mycket detaljerade så att stora haltvariationer kan 

förekomma längs ett gaturum, medan det oftast endast finns tillgång till enskilda mätningar på 

vissa punkter för validering. Det finns därför ett behov av fler valideringar för att underbygga CFD-

resultaten. Samtidiga mätningar i ett flertal punkter är viktiga för verifiering av 

modelleringsresultaten, dock finns dessa sällan tillgängligt. Exempelvis Yazid m.fl. (2014) och 

Tominaga och Stathopoulos (2016) har dock gjort detta, där RANS-modelleringen trots sitt något 

förenklade sätt att simulera turbulens visade på ett mycket bra resultat. 

8.3.1 Validering av NO₂-halter 

Valideringar mot mätningar har visat att både SIMAIR och CFD-modellen både överskattar och 

underskattar uppmätta NO₂-halter. För NO2 är det svårare att härleda avvikelserna till enskilda 

faktorer, då både positiva och negativa avvikelser förekommer, men generellt kan sägas att båda 

modellerna kan återskapa både dygns- och årsmönstret väl men överskattar vissa toppar vilket 

slår igenom på percentilerna.  

Beräkning av NO₂-halter styrs i hög grad av osäkerheterna i beräkning av emissionerna, dvs.  

trafikunderlag och resultat från emissionsberäkningar i HBEFA. Här ligger antagligen en relativt stor 

källa till osäkerhet, för såväl SIMAIR-modellerna som för CFD-modellen. Med hjälp av HBEFA 

beräknas emissionerna baserade på ÅDT, bilparkens sammansättning både med avseende på 

fördelning av lätta och tunga fordon och bilparkens ålder samt, hastighet och körcykler, dvs. om 

det är kö, fritt flöde eller något mitt emellan. Alla dessa faktorer har mer eller mindre inverkan på 

emissionsberäkningen, men är i praktiken ofta svåra att ta fram och därför behäftade med 

osäkerheter. I OSM/SIMAIRs emissionsberäkningar används HBEFA version 3.2 medan det i 

TCMS/CFD är HBEFA 3.3. I den senare versionen av HBEFA har NOx-emissionerna uppdaterats så 

att emissionerna generellt blir högre.  

I Sverige skapar våra långa vinternätter ofta inversioner, vilket kraftigt kan försämrade 

spridningsförutsättningarna. En orsak till osäkerheter kan vara om det är fel ”tajming” på 

trafiktoppar och situationer med dålig omblandning så detta inte överensstämmer med 

verkligheten. Då information om trafikflödena är generaliserade är detta en trolig orsak till 

osäkerheterna, speciellt för NO₂ där majoriteten av emissionerna är lokala. Detta antas främst leda 

till osäkra beräkningar av percentilerna. Trots det visar den statistiska valideringen av CFD-

modelleringen på en bra överstämmelse mot mätdata. Störst avvikelse ses vid Hornsgatan där 

underskattningen främst beror på att meteorologisk indata från MESAN används där 

vindhastigheterna är för höga. För de två andra testområdena varierar skillnaden mellan uppmätta 

och modellerade halter mellan -19 % till +5 % med lägst skillnader för percentilerna. 

För OSM/SIMAIR varierar avvikelserna mestadels mellan -24 % till +5 % för Hornsgatan och 

Jönköping medan Göteborg/Kungsbackaleden har större skillnader. SIMAIR har nyligen validerats 

för många fler gaturum i Sverige både för NO₂ och PM10 m h a Delta-tool (Andersson, m.fl., 2018) 

för tre år, och Kungsbackaleden visade sig då vara en extremt svårmodellerad trafikmiljö. SIMAIR 

både underskattar (10 %) och överskattar årsmedelvärdet med ca 15 % under de olika åren, men 

här konstateras att det inte finns en systematisk över/underskattning för NO₂-årsmedelvärden. 

Däremot sker en underskattning av percentilerna vilket förklaras för låga NOx-emissioner i den 

använda versioner av SIMAIR. Detta ska dock inkluderas i indata för SIMAIR's basår för 2017 när 

HBEFA-modellen byts till den nyare versionen 3.3. 
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8.3.2 Validering av PM10-halter 

Valideringar mot mätningar har visat att både SIMAIR och CFD-modellen överskattar PM10-

halterna. Anledningen till den systematiska överskattningen av partikelhalterna beror sannolikt 

delvis på kommunernas dammbindningsinsatser på alla tre platser, som har sänkt de uppmätta 

halterna under höghaltstillfällena. Dessa åtgärder har dock inte tagits hänsyn till i beräkningarna, 

vilket är ett mycket bra exempel på vad som kan hända när inte alla faktorer tas med i 

beräkningarna. Om exempelvis en generell korrigering av de modellerade halterna mot mätdata 

skulle införas skulle det innebära risk för underskattning av PM10-halterna för trafikmiljöer där 

dammbindningsmedel inte används.  

Avseende PM10 visas i Andersson m.fl. (2018) att tendensen är att SIMAIR överskattar halterna av 

PM10. Förklaringen som anges är att dammbindingsåtgärder inte tas med i modelleringen, men att 

implementeringen av resuspensionsmodellen NORTRIP som planeras på sikt kommer att förbättra 

resultaten.  

8.4 Modellernas styrkor och svagheter 

8.4.1 CFD-modeller 

En stor fördel med CFD-modellering är att den kan ta hänsyn till de vind- och spridningsmönster 

som uppstår mellan, över, under och längs byggnader och även kan beräkna luftflödet under broar, 

husöverbyggnader och liknande (under-flow), vilket ofta efterfrågas vid projekt där förtätning är en 

del av stadsutvecklingen i den redan byggda staden. En stor del av mervärdet jämfört med t.ex. 

OSPM och Gaussiska spridnings-modeller består i ökad rumslig upplösning för halter, även i 

bebyggda miljöer. Just i miljöer där haltvariationer kan vara stora pga. komplex 

bebyggelsestruktur är samtidiga mätningar i ett flertal antal punkter viktiga för verifiering av 

beräkningsresultat, vilket sällan finns tillgängligt. En stor skillnad mellan SIMAIR-väg och CFD-

modeller är att den sistnämnda kan beräkna emissionerna från flera källor samtidigt, vilket innebär 

att modellerna inkluderar hur en förorening kan sprida sig från exempelvis ett gaturum till ett 

annat och påverka halterna där. CFD-modeller passar bäst för modellering av mindre områden så 

som ett kvarter eller mindre stad. 

CFD-modellerna ställer höga krav på användarens kunskap, och även att användaren själv ska ta 

fram nödvändig indata för att modelleringsresultaten ska bli relevanta. För CFD-modeller krävs 

indata i form av urbana bakgrundshalter, meteorologi och bebyggelse som ofta läggs in manuellt, 

men som naturligtvis går att systematisera vid frekvent användning och utveckla en 

sammanhängande beräkningsmetodik, vilket finns i exemplet TCMS/Miskam. Det krävs lokal 

meteorologi med timupplösning för vindriktning och vindhastighet för ett helt år. En annan nackdel 

är att den inte inkluderar en kemisk omvandling av exempelvis NOx till NO₂, utan resultaten från 

spridningsberäkningarna konverteras från NOx till NO₂ i ett efterbearbetningssteg där kemiskt 

anpassade dock algoritmer används. Beräkningstiden med CFD-modeller är lång (beroende på 

beräkningsområdets storlek kan beräkningarna ta flera dagar) och kräver stor datorkraft. 

8.4.2 OSM-modeller 

I OSM/SIMAIR-väg beräknas halterna i gaturummet för en kvarterslängd i taget, där byggnaderna 

representeras av en homogen höjd längs hela kvarteret. Konceptet innehåller således ingen 

metodik för hänsynstagande till speciella strömningsmönster som uppstår i komplexa 

byggnadsmiljöer med t.ex. varierade hushöjder eller icke sammanhängande "huslängor" längs en 

gata. En halt erhålles på var sin sida om gatan/vägen, men inga isolinjer för haltvariationer inom 

gaturummets/byggnadsmiljöns tredimensionella utrymme.  



 

88 

 

     

Eftersom SIMAIR är ett nationellt modelleringsverktyg har ett antal färdigberäknade ingångsdata 

inkluderats, så som urbana bakgrundshalter, meteorologi, resuspension m.m. Detta är ofta inte 

fallet vid CFD-beräkningar även om modellkoncept/beräknings-kedjor ofta utvecklas även här. 

SIMAIR har ett stort antal fördelar, varav en är snabbheten och enkelheten att använda. 

Andra fördelar hos SIMAIR är bl.a. att den inkluderar kemiskt beskriven omvandling av NO till NO2 

via tillgång till och inblandning av ozon. SIMAIR valideras dessutom regelbundet mot mätningar 

(t.ex. Andersson m.fl., 2009, Andersson m.fl., 2010, Andersson m.fl., 2013, Andersson m.fl. 

2018). 

Eftersom SIMAIR-väg beräknar ett gaturum i taget kan modellen inte hantera export och import av 

föroreningar mellan närbelägna gaturum. En sådan Detta kan vara viktigt t.ex. för beräkningar av 

mindre trafikerade gator som ligger mycket nära en hård trafikerad led och där ledens halter 

"spiller över" till gatorna runt omkring. För att erhålla ett extra bidrag från omgivande vägar kan 

lösningen vara att SIMAIR-korsning beräknar haltbidragen för närbelägna vägar för att erhålla ett 

"förstärkt" bakgrundshaltbidrag utöver den som fås från den i SIMAIR-väg inbyggda 

bakgrundshaltsmodellen (med rumslig upplösning på 1 x 1 km, se även 8.2.2). Med SIMAIR-

korsning får man dock ett och samma påslag i hela området, medan CFD-modeller kan ge en 

variabel intransport i olika delar av gaturummet. Denna metodik är dock inte implementerad i 

modellsystemet för allmänt bruk och har inte heller testats i denna studie. 

8.4.3 Gaussiska modeller 

Gaussmodeller kan simulera spridningen vid öppna vägar men kan inte användas för haltberäkning 

i bebyggda områden, då modellen inte ta hänsyn till byggnader eller bebyggelsen som påverkar 

vindflödet och därmed spridningen av luftföroreningar.  

Gaussmodellernas styrka i vägtrafiksammanhang är i miljöer där en eller flera vägar ger betydande 

haltbidrag men sluten bebyggelse saknas. En typisk sådan situation är i förortstyp av bebyggelse, 

med friliggande bostadshus en bit från en väg, men tillräckligt nära för att vara utsatt för förhöjda 

haltnivåer. Den kan möjligen ge ett rimligt antagande av haltbidraget om det saknas byggnader 

med stort inflytande på spridningen. 

8.5 Urbana strukturens påverkan på spridningsförutsätt-
ningarna 

De tre undersökningsområdena i denna studie representerar olika urbana miljöer med varierande 

grad av komplexitet. Med hjälp av tabellen i Figur 4 kan gaturummen klassificeras beroende på 

gaturummens geometri. Enligt denna indelning är den delen av Kungsbackaleden som ingick i 

studien en Avenue canyon, dvs. ganska bred och öppen, medan Hornsgatan och Barnarpsgatan 

tillhör klassen Regular canyon. Gator i denna klass är tätare och smalare än Avenue canyon. Ändå 

är Kungsbackaleden det mest komplexa området av dessa tre, framförallt pga. den höga 

trafikemissionen från leden och den stora exporten av luftföroreningar till näraliggande kvarter. I 

områden med stor interaktion mellan närbelägna vägtrafikkällor kan det bli svårt att beräkna 

halterna realistiskt när endast enstaka gaturum beräknas en i taget. Kungsbackaledens påverkan 

på intilliggande kvarter har i detta fall därför kompletterats med den Gaussiska modellen SIMAIR-

korsning för att ge ett extra tillskott till den lokala urbana bakgrundshalten. 

För att närmare undersöka hur väl CFD-modellen kan återskapa lokala haltvariationer har 

simuleringar jämförts med mätningar på sammanlagt 6 mätpunkter i Gårda. Valideringen visar att 

CFD-modellen kan återskapa den rumsliga haltvariationen över kvarteret, men lägre halter längre 

ifrån Kungsbackaleden. Denna validering ger ökad trovärdighet till de småskaliga haltmönstren 
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som CFD-modellen ger, t.ex. längs med gaturummen, i korsningar eller i gatuavsnitt med luckor 

mellan husen eller halvsidiga gaturum. De mönster som kan ses i t.ex. Figur 25b längs med 

Fabriksgatan, med högre halter i de stängda avsnitten av gaturummet men lägre i korsningar och 

öppna avsnitt återspeglar att ventileringen är bättre i de öppna delarna, vilket är högst rimligt. Mot 

denna bakgrund är också haltbilden i Figur 25e trovärdig, där spridning av halterna ifrån 

Kungsbackaleden längs med Gårdas lokalgator blir mycket tydligt. I detta fall överlagras 

haltvariationen längs med Fabriksgatan av de höga halter ifrån Kungsbackaleden och halterna i 

korsningar kan även vara högre än i de slutna gatuavsnitten då de tvärgående lokalgatorna 

underlättar intransporten.  

9 Modellval vid simulering av luftkvalitet i markplan 

i urbana områden 

Diskussioner om vilka typ av modeller som bör användas vid beräkning i olika urbana strukturer 

pågår i både Sverige (Johansson m.fl. 2017), EU (Garcia m.fl. 2013) och Amerika samt även i 

Asien (exempelvis Yazid m.fl. 2014; Tominaga och Stathopoulos 2016 samt Yuan m.fl. 2014) där 

urbaniseringen är ännu snabbare än i Europa och därmed skapar stora luftkvalitetsproblem. 

Avseende luftkvalitetsmodellering inom Europa har hittills stort fokus varit att bygga databaser 

med indata till spridningsmodeller för både tätorter och hela länder med en tillräckligt relevant 

indata. Det vill säga med så bra upplösning både avseende tid och geografisk skala av både 

emissioner, meteorologi och topografi/markanvändning m.m. så att erforderliga detaljer avseende 

beräknade halter kan erhållas. De modeller som har använts är främst Gaussiska och/eller Eulerska 

modeller. I Sverige har man dock gått ett steg längre genom att Naturvårdverket och Trafikverket 

tillsammans med SMHI har finansierat utvecklingen av SIMAIR, där en semi-empirisk OSM 

gaturumsmodell ingår. Syftet var primärt att ge kommuner en möjlighet att enklare kunna 

genomföra beräkningar även i gaturum och på så sätt kunna förbättra övervakningen av 

luftkvaliteten.  

EUs expertgrupp FAIRMODE (Forum for air quality modelleing in Europe) har till uppgift att 

samordna och ta fram olika vägledningsdokument för modellering i urban skala, 

emissionsberäkning/framtagande av emissionsdatabaser samt validering m.m. 

(http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/index.html#). I Sverige har SMHI referens-laboratorium för 

tätortsluft (modeller) utvecklat ett vägledningsdokument (Alpfjord m.fl. 2015) för användning av 

modeller och utvärdering av åtgärdsprogram samt en steg-för-steg guide för modellberäkningar. I 

detta dokument finns dock ingen rekommendation om modellering i gaturumsmiljö eller i andra 

marknära komplicerade urbana miljöer. Det har dock sedan länge varit känt att bebyggelsen 

påverkar omblandning av luften i markplan i varierande utsträckning beroende på hur 

bebyggelsestrukturen ser ut. I takt med ökad förtätning kommer därför frågor numera allt oftare 

upp om hur ny bebyggelse påverkar luftkvaliteten. I Sverige sker detta till exempel vid 

tillståndsärenden och i den fysiska planeringen av ny bebyggelse där hänsyn måste tas till MKN för 

luft även för framtida situationer. Om risk för överskridanden föreligger kan planen upphävas eller 

krav på ändring kan göras. Det finns därmed i många fall ökade krav på detaljeringsgrad av 

resultaten vid modellering av luftkvaliteten, vilket kan kräva modeller som explicit kan ta hänsyn 

till bebyggelsestrukturen och dess variation inom gaturummet i 3D, för flera nivåer över marken. 

Det som normal används i Sverige och övriga Europa i de fall marknära strömning behöver 

simuleras är CFD-modeller och/eller, beroende på syfte, OSM-modeller så som OSPM eller ADMS-

Roads. Det finns dock i dagsläget inga rekommendationer om modellval för denna typ av 

modellering vare sig nationellt eller, enlig vår vetskap, internationellt. Inom FAIRMODE har den 

allmänna åsikten hittills varit att CFD-modeller är alltför komplicerade och ställer, än så länge, för 

http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/
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höga krav på användaren för att dessa modeller ska rekommenderas vid övervakningssyfte. Frågan 

om användande av CFD-modeller i planeringsändamål har dock nyligen aktualiserats. 

9.1 Inför modellval 

Det är spridningsberäkningens syfte samt områdets fysiska förutsättningar som i stor grad 

påverkar vilken typ av modell som rekommenderas för en beräkning. Om beräkningar görs i 

övervakningssyfte för att kvantifiera luftföroreningshalten i en kommun eller region är den 

övergripande frågeställningen att få en generell bild av haltbidragen från samtliga källor t.ex. 

fordonsutsläpp, industrier etc. över ett större område och att ringa in områden där halterna är 

höga. Här kan Gaussiska modeller som ger halter i taknivå eller 2 m över mark i öppen terräng ge 

tillräcklig information. Om beräkningar däremot görs inom planprocessen där detaljerad 

information av den rumsliga fördelningen av föroreningshalter i gaturum efterfrågas krävs mera 

detaljerade modeller med en högre grad av komplexitet där gaturummet beskrivs m h a 

byggnadshöjder och vägens bredd m.m. genom semi-empirisk modellering typ OSPM eller CFD.  

Det är därmed inte alltid uppenbart vilken typ av modell som är lämpligast för en modellbaserad 

luftutredning. Då kravet på både indata och kunskap hos användaren ofta ökar med tilltagande 

modellkomplexitet är det onödigt att satsa på en mer avancerad, tids- och kostnadskrävande 

modell än vad som behövs i det specifika fallet. Å andra sidan pågår stadsutveckling i många 

städer i trafikutsatta, centrala områden och med högt satta krav på de nya kvarteren avseende 

god boendemiljö, service och funktionalitet. Detaljerade spridningsberäkningar av trafikens utsläpp 

blir då ett nödvändigt verktyg för att ta fram underlag som möjliggör en genomtänkt planering 

redan från början. I denna rapport fokuseras särskilt på fyra frågor som är väsentliga att besvara 

vid val av modell.  

Dessa är:  

 Vad är syftet med spridningsmodelleringen?  

 Behöver modellen ta hänsyn till effekten av komplicerad bebyggelse? 

 Behovet att användaren ska kunna modifiera bebyggelse för beräkningar för framtida 

utbyggnadsskeden? 

 Behöver modellen ta hänsyn till intransport av föroreningar från närliggande källor? 

9.2 Sammanfattning av de fyra testsiterna  

OSPM är den OSM-gaturumsmodell som ingår i SIMAIR-systemet och MISKAM den CFD-modell, 

som ingår i TCMS-systemet, är mest använd i Sverige varför dessa modeller har använts i denna 

utredning. Därtill har även den Gaussiska modellen ADMS kombinerats med CFD-modellering för 

öppen väg. Nedan följer en sammanfattande rekommendation av val av modell för olika 

frågeställningar, syften och bebyggelsemiljöer. 

I spridningsberäkningarna för de olika miljöerna har framkommit att för vissa av fallen kan halten 

variera mycket längs en och samma gata även om emissionen är densamma. I andra fall är 

variationen mindre. Skillnaderna kan förklaras med skillnader i den omgivande 

bebyggelsestrukturen, men när behövs denna detaljerade information? I nedanstående summering 

har NO₂ använts för att utvärdera vilken typ av modell som bör användas eftersom denna 

parameter är den som mest påverkas av lokala förhållanden, men samma resonemang bör även 

kunna användas för PM10. 
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Det är ganska olika förutsättningar vid de olika testsiterna, där det för Göteborgs del finns en stor 

närliggande led som exporterar variabla haltbidrag till olika delar av de intilliggande smala både 

symmetriska och asymmetriska gaturummen. Den allmänna haltnivån är dessutom hög. För 

exemplet från Göteborg vid Kungsbackaleden så visas både exempel med årsbaserade beräkningar 

och även detaljstudien med veckobaserade mätningar. För beräkningarna vid och längs de mindre 

gatorna innanför den stora leden framgår vikten att modellen dels kan simulera en relevant och 

detaljerad intransport ifrån dels leden med mycket höga emissioner dels transporten både på och 

mellan smågatorna. För att åskådliggöra samma effekt med SIMAIR krävs att halten beräknad för 

smågatorna adderas till haltbidraget beräknat med SIMAIR-korsning (se kap 6.1.4) där samma 

påslag beräknas för alla smågator. Vid jämförelse av beräknat haltbidrag längs smågatorna så kan 

haltbidraget vara mellan ¾ till mer än dubbelt så högt på vissa delar jämfört med delar utan 

bebyggelse. Motsvarande har även visats av bl.a. Yazid m.fl. (2014). För de delar där haltbidraget 

på Fabriksgatan är högst eller relativt högt så är förhållandet höjd och bredd (H/W) > 1 samt 

bredd och längd (L/W) ≥ 5 (=s.k. long canyon, se Figur 4). 

Vad det gäller modelleringen av själva Kungsbackaleden så borde, för övervakningssyfte SIMAIR 

räcka då gaturummet vid denna del är relativt symmetriskt. En bit norrut är det dock tveksamt då 

bebyggelsen består av både lamellhus med olika höjder samt enskilda punkthus. Men återigen, då 

det gäller övervakningssyfte är sannolikt den del där mät-stationen står också den där halterna är 

högst. Det som framkommit vid modelleringen av gatorna innanför Kungsbackaleden är att om 

gaturum är lokaliserade i närheten av större leder med risk för diversifierad intransport från leden 

så är CFD-modellering sannolikt nödvändig, särskild om modelleringen görs i planeringssyfte för att 

utreda om luftkvaliteten tillåter bostadsbyggande på platsen.  

Om en generellt beräknad medelintransport via SIMAIR-korsning skulle användas så blir det 

samma påslag i hela området. För Fabriksgatan skulle halten då bli på mellan 70-95 µg/m³ medan 

CFD-modelleringen ger 60-70 µg/m³ som högst på Fabriksgatan. Det finns inga motsvarande 

mätningar vid Fabriksgatan för ett helt år men mätningarna genomförda under detaljstudien visar 

att halterna beräknade med CFD-modelleringen gav ett trovärdigt resultat. 

För Hornsgatan så finns ingen motsvarande stor närliggande led men gaturummet i sig har mycket 

trafik och är till stora delar ett dubbelsidigt gaturum, så spridningen i själva gaturummet blir 

begränsad med höga halter som följd. Den allmänna haltnivån är dessutom hög. Här framgår av 

beräkningarna med CFD-modellen att vid den del där kommunen har mätningar så erhölls de 

högsta halterna. Längs andra delar av gatan är halterna fortfarande relativt höga men trots allt 

lägre. Skillnaden i haltbidrag mellan olika delar av gaturummet är som mest 30 % och högst där 

mätstationen står. Orsaken att det blir högst halter här är att gaturummet är smalast med längst 

sammanhängande dubbelsidig bebyggelse längs gatan. För de delar där haltbidraget är högst eller 

högt är förhållandet H/W=0,7 och W/L=≥ 5 (se Figur 4). 

När det gäller placering av mätpunkt och i övervakningssyfte så har alltså ”rätt” punkt valts och 

denna del blir sannolikt inga problem att simulera med SIMAIR då gatukanjonen är relativt 

symmetrisk. Men om exempelvis bebyggelsen längs andra delar av Hornsgatan skulle förändras i 

större utsträckning, exempelvis höjas asymmetriskt eller om öppna delar skulle bebyggas så borde 

sannolikt en CFD-modell användas vid kontroll av framtida detaljplan. Men för övervakningssyfte 

så skulle CFD-modellering vara överflödig här.  

Vid Barnarpsgatan finns inte heller någon intilliggande större led och delar av gaturummet är 

stängt medan andra är helt öppna. Mätningar visar även att det kan förkomma relativt höga halter 

i området. Dessutom framgår att mer stängda tvärgator till Barnarpsgatan exempelvis Kungsgatan 

eller Torpagatan där båda får en del läckage av haltbidrag från Barnarpsgatan, vilket ger förhöjda 
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halter i det där mer stängda gaturummet. Här är till stor del ett asymmetriskt och halvsidigt 

gaturum. Här framgår att högst halter, för den del där emissionerna är samma (dvs. inte söder om 

rondellen) så kan haltbidraget variera med ca 60 %. Orsaken är här att det finns delar av 

Barnarpsgatan som är helt öppna och även mer stängda varför de stora skillnaderna i haltbidrag 

ses här. Det är även svårt att klassificera enligt höjd/bredd/längd i detta fall. Detta innebär 

sannolikt att det för vissa delar av gatan fungerar med en OSM-modell men för de mer 

komplicerade krävs det sannolikt en CFD-modell. 

Området vid Aspen strand, i Lerum, ligger alldeles bredvid den starkt trafikerade E6an där det i 

dagsläget inte finns någon närliggande bebyggelse och representerar därmed en öppen väg. Vid 

jämförelse mellan halterna beräknade med CDF-modellen och den Gassiska modellen så blir 

resultaten mycket lika. Här och för liknande lägen finns därmed ingen anledning att använda en 

CFD-modell. Däremot, vid exemplet för en framtida bebyggelse nära vägen så finns behovet att 

använda en modell där bebyggelsen inkluderas då denna fungerar som en spärr för intransport av 

föroreningar från E6 till det nya området. 

9.3 Metodik vid modellval 

Många gånger ställer övervakning mindre krav på hög detaljeringsgrad i resultaten då den primära 

frågan att besvara är av mer övergripande natur, om MKN klaras eller hur stor risken är för 

överskridande. Vid utredningar för planeringsändamål krävs ofta mer detaljerade resultat då 

scenarier för olika bebyggelsestrukturer etc. måste kunna testas.  

Resultatet från beräkningarna gjorda i denna studie och från den litteraturstudie som gjorts, vilken 

omfattar modellering av luftkvalitet i marknära miljöer med mer eller mindre komplex bebyggelse, 

visar att det inte rekommenderas att använda Gaussisk modellering i tätbebyggda miljöer. Alla de 

beräkningar som gjort med Gaussiska spridningsmodeller visar på kraftig underskattning av halten. 

Orsaken är helt enkelt att det inte finns ekvationer för den typen av spridning i dessa modeller. I 

öppen terräng är de dock helt gångbara att använda. För de resterande resonemangen när det 

gäller modellval kommer därför endast OSM och CFD att diskuteras. Gaussisk modellering finns 

dock med i ett av modellvalen nedan vid enkel spridning kring öppen väg (Figur 73).  

Vissa asymmetriska gaturum skulle även kunna beräknas med SIMAIR, om beräkningarna delades 

upp i flera mindre sträckor där respektive sträcka skulle representera utform-ningen på 

gaturummet för den mindre sträckan. Det finns fortfarande en begränsning med detta förfarande 

då det inte finns någon dynamik och spridning mellan de olika delarna av gaturummet. 

Om däremot den generella bakgrundshalten är låg och emissionen i ett för modellering aktuellt 

gaturum inte är hög så kan sannolikt en modell som inte inkluderar bebyggelse användas. 

Baserat på resultaten i denna undersökning har spridningen i olika typer av gatumiljöer testats 

med hjälp av de olika spridningsmodellerna. Detta har mynnat ut i att de olika miljöerna har 

klassificerats baserat på komplexitet av bebyggelsen, förekommande lokala haltnivåer samt 

storleken på emissionerna (Tabell 27). Vidare har erfarenheterna från resultatet av förhållandet 

mellan gaturumsgeometri och haltökning (Figur 72) visat att geometrin kan ge upp till 2,5 gånger 

högre haltbidrag i ett gaturum jämfört om det hade varit ett öppet område.  

Enligt synpunkter från EU-nätverket är det främst vid planfrågor som CFD rekommenderas att 

användas. Vid övervakning finns dessutom ofta mätningar kopplade till området som modelleras, 

varför korrigeringar av halterna kan göras, vilket ofta är fallet för SIMAIR-väg. Dessa korrigeringar 

kan i vissa fall vara betydande och variera på olika platser i en stad och mellan år, och bör därför 
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vara relativt platsspecifika. Det är därför inte säkert att de beräknade korrigeringarna fortfarande 

är relevanta att användas vid t.ex. framtidsberäkningar med förändrad bebyggelse och därmed 

förändrat spridningsmönster och andel export/import mellan gaturummen. 

För att kunna göra ett modellval måste först syftet med modelleringen bestämmas.  

 Vad är det primära syftet med modelleringen? Är det övervakning eller för planfrågor? 

 Hur ser området ut som ska beräknas med avseende på emissioner, bebyggelse och 

bakgrundshalter? 

Därefter avgör den lokala haltnivån, bebyggelsegeometrin och de lokala emissionernas storlek 

vilken modell som är mest lämpad. I Figur 73 presenteras arbetsgången och val av modell. 

 

Om planfrågor gå vidare enligt nedanstående arbetsgång av modellval. 

 

Figur 73 Metodik för modellval för beräkningar i olika typer av gatumiljöer och mer eller mindre 

komplexa urbana miljöer, med exempel från denna studie (se även Tabell 27). 
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10 Framtagning av vägledningsdokumentet 

Arbetet som redovisas i föreliggande rapport utgör ett viktigt underlag till det 

vägledningsdokument som också tas fram inom projektet och som ska publiceras på hemsidan för 

"Reflab – modeller" (Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller). 

Vägledningen riktar sig till svenska kommuner – både som modellanvändare och beställare – 

liksom till andra modellanvändare, beställare och exploatörer. Vägledningen ska underlätta 

kravspecificering vid upphandling av luftkvalitetsutredningar. 

Som underlag för Vägledningen har alltså ett stort antal modellsimuleringar genomförts. 

Grundtanken har varit att för några testområden, av olikartade karaktärer, använda samma 

indataunderlag, så långt det varit möjligt, i beräkningar med tre grundtyper av modeller: CFD-

modell, OSM-modell och Gaussisk modell. 

Vägledningen tar hänsyn till, och upplyser om, förmågan hos olika modeller att inkludera inverkan 

av en rad faktorer: Timvisa meteorologiska indata, lokala vinddata, omvandlingen från NOx till 

NO2, hänsyn till resuspension och deposition av partiklar, metod för addering/inkludering av 

relevanta bakgrundshalter, m.m. Vikten av kvaliteten på ingångsdata betonas. 

Kärnan i vägledningen är rekommendationer om modellval, anpassat till situationer av olika 

karaktär främst avseende strukturer hos gator och närliggande byggnader. Dokumentet inkluderar 

även information som ska underlätta det grundläggande beslutet angående om modellberäkningar 

behövs eller inte. 
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Bilaga A Trafikvariationer och trafikkö använda i 

beräkningen av emissioner i SIMAIR-väg 

Nedan visas vilka tidsvariationer och kösituationer som har antagits för de olika trafikmiljöerna. 

Uppgifterna kommer från personlig kommunikation med respektive kommun, där kösituationerna i 

vissa fall kan vara uppskattade. Notera att värdena är en relativfördelning över dygnet, inte 

absoluta trafikmängder. 

Kösituationer är angivna i enlighet med avgasemissionsmodellen HBEFA. Dessa definieras som 

(enligt färgkodningen nedan): 

0, 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 

1, 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. 

2, 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. 

3, 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. 
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Trafikvariation för Göteborg, Kungsbackaleden vid Gårda, personbilar. Kösituation (om ej 

fritt flöde) är angivet med en siffra efter kolon. 

 mån-tor fre lör sön 

00-01 6 6 24:1 18 

01-02 6 6 18 12 

02-03 6 6 18 12 

03-04 6 6 6 6 

04-05 6 6 6 6 

05-06 12 12 6 6 

06-07 56:1 56 12 12 

07-08 110:1 110 18 12 

08-09 106:1 106 78 18 

09-10 92:1 92 108 36 

10-11 107 107 156 78 

11-12 6 6 24:1 18 

12-13 117 117 234 108 

13-14 128 128 198 210 

14-15 133 133 198 156 

15-16 133 133:1 180 144 

16-17 130:1 138:1 138 138 

17-18 168:2 144:1 144 138 

18-19 173:1 150:1 150 132 

19-20 204 120 120 138 

20-21 120 60 60 78 

21-22 84 54 54 54 

22-23 78 60 60 48 

23-24 54 48 48 12 
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Trafikvariation för Göteborg, Kungsbackaleden vid Gårda, tung trafik. Kösituation (om ej 

fritt flöde) är angivet med en siffra efter kolon. 

 mån - tor fre lör sön 

00-01 224 224 170:1 168 

01-02 98 98 143 143 

02-03 67 67 128 124 

03-04 63 63 103 81 

04-05 115 115 87 61 

05-06 360 360 118 77 

06-07 680:1 680 199 136 

07-08 867:1 867 248 143 

08-09 909:1 909 258 157 

09-10 876:1 876 288 175 

10-11 817 817 314 194 

11-12 831 831 330 197 

12-13 856 856 334 214 

13-14 818 818 338 225 

14-15 830 830:1 336 226 

15-16 815:1 815:1 328 223 

16-17 832:2 832:1 296 214 

17-18 732:1 732:1 251 199 

18-19 700 700 219 188 

19-20 557 557 188 169 

20-21 427 427 170 151 

21-22 375 375 165 142 

22-23 323 323 156 136 

23-24 271 271 152 121 
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Trafikvariation för Stockholm, Hornsgatan, personbilar. Kösituation (om ej fritt flöde) är 

angivet med en siffra efter kolon. 

 mån - tor fre lör sön 

00-01 296 457 690:1 712:1 

01-02 282 439 707 729 

02-03 200 322 591 655 

03-04 158 256 477 558 

04-05 131 160 236 291 

05-06 233 224 184 200 

06-07 888:1 789:1 191 173 

07-08 1424:1 1239:1 267 208 

08-09 1588:1 1411:1 388 268 

09-10 1459:1 1279:1 640:1 446 

10-11 1325:1 1299:1 877:1 718:1 

11-12 1357:1 1371:1 1095:1 926:1 

12-13 1457:1 1502:1 1246:1 1135:1 

13-14 1457:1 1541:1 1307:1 1254:1 

14-15 1552:1 1656:1 1290:1 1312:1 

15-16 1785:1 1780:1 1299:1 1331:1 

16-17 1809:1 1737:1 1246:1 1324:1 

17-18 1606:1 1487:1 1153:1 1257:1 

18-19 1268:1 1179:1 1005:1 1068:1 

19-20 950:1 914:1 822:1 896:1 

20-21 809:1 777:1 758:1 780:1 

21-22 698:1 762:1 739:1 601:1 

22-23 563:1 740:1 733:1 421:1 

23-24 432 722:1 737:1 298 
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Trafikvariation för Stockholm, Hornsgatan, tung trafik. Kösituation (om ej fritt flöde) är 

angivet med en siffra efter kolon. 

 mån - tor fre lör sön 

00-01 295 317 203:1 120:1 

01-02 225 254 180 119 

02-03 203 223 158 101 

03-04 218 234 124 73 

04-05 348 362 121 63 

05-06 881 845 184 91 

06-07 1714:1 1610:1 313 182 

07-08 2004:1 1912:1 440 274 

08-09 2165:1 2073:1 545 346 

09-10 2080:1 2042:1 632:1 405 

10-11 2103:1 2055:1 693:1 513:1 

11-12 2066:1 2025:1 693:1 584:1 

12-13 2024:1 2010:1 668:1 621:1 

13-14 2056:1 2058:1 609:1 650:1 

14-15 2132:1 2037:1 599:1 713:1 

15-16 2083:1 1882:1 553:1 717:1 

16-17 1891:1 1629:1 558:1 783:1 

17-18 1457:1 1282:1 498:1 740:1 

18-19 1176:1 1025:1 439:1 686:1 

19-20 970:1 789:1 339:1 587:1 

20-21 810:1 608:1 281:1 561:1 

21-22 630:1 433:1 225:1 478:1 

22-23 526:1 357:1 189:1 393:1 

23-24 398 266:1 130:1 258 
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Trafikvariation för Jönköping, Barnarpsgatan och Kungsgatan, personbilar. Kösituation 

(om ej fritt flöde) är angivet med en siffra efter kolon. 

 mån - tor fre lör sön 

00-01 105 148 247 307 

01-02 74 88 175 227 

02-03 52 62 118 169 

03-04 46 56 79 105 

04-05 46 113 89 83 

05-06 374 436 156 116 

06-07 1050 1275 272 190 

07-08 1983:1 1727:1 455 286 

08-09 1557 1415 717 428 

09-10 1104 1227 1159 685 

10-11 1110 1356 1589 1085 

11-12 1288 1489 1786 1395 

12-13 1528 1688 1797 1612 

13-14 1451 1915 1754 1722 

14-15 1543 2076:1 1669 1770 

15-16 1877:1 2347:1 1587 1823 

16-17 2568:2 2636:2 1527 1830 

17-18 2225:2 2185:1 1406 1747 

18-19 1608:1 1615 1119 1483 

19-20 1135 1055 804 1201 

20-21 965 774 624 939 

21-22 710 603 532 671 

22-23 413 476 460 412 

23-24 241 353 390 221 
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Trafikvariation för Jönköping, Barnarpsgatan och Kungsgatan, tung trafik. Kösituation 

(om ej fritt flöde) är angivet med en siffra efter kolon. 

 mån - tor fre lör sön 

00-01 87 317 203 120 

01-02 94 254 180 119 

02-03 8 223 158 101 

03-04 24 234 124 73 

04-05 71 362 121 63 

05-06 330 845 184 91 

06-07 1070 1610 313 182 

07-08 3115:1 1912:1 440 274 

08-09 2737 2073 545 346 

09-10 2139 2042 632 405 

10-11 1903 2055 693 513 

11-12 2155 2025 693 584 

12-13 2013 2010 668 621 

13-14 2202 2058 609 650 

14-15 2234 2037:1 599 713 

15-16 2446:1 1882:1 553 717 

16-17 2808:2 1629:2 558 783 

17-18 2210:2 1282:1 498 740 

18-19 810:1 1025 439 686 

19-20 787 789 339 587 

20-21 370 608 281 561 

21-22 354 433 225 478 

22-23 283 357 189 393 

23-24 204 266 130 258 
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Bilaga B Beskrivning TAPM-modellen  

För spridningsberäkningarna har TAPM (The Air Pollution Model) används, vilket är en prognostisk 

modell utvecklad av CSIRO i Australien. För beräkningarna i TAPM behövs indata i form av 

meteorologi från storskaliga synoptiska väderdata, topografi, markbeskaffenhet indelat i 31 olika 

klasser (t.ex. is/snö, hav olika tätortsklasser m.m.), jordart, havstemperatur, markfuktighet m.m. 

Topografi, jordart och markanvändning finns automatiskt inlagd i modellens databas med en 

upplösning av ca 1x1 km men kan förbättras ytterligare genom utbyte till lokala data. Utifrån den 

storskaliga synoptiska meteorologin simulerar TAPM den marknära lokalspecifika meteorologin ner 

till en skala av ca 1 x 1 km utan att behöva använda platsspecifika meteorologiska observationer. 

Modellen kan utifrån detta beräkna ett tredimensionellt vindflöde från marken upp till ca 8000 m 

höjd, lokala vindflöden (så som sjö- och landbris), terränginducerade flöden (t.ex. runt berg), 

omlandsbris samt kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga meteorologin. Även luftens 

skiktning, temperatur, luftfuktighet, nederbörd m.m. beräknas horisontellt och vertikalt.  

Med utgångspunkt från den beräknade meteorologin beräknas halter för olika 

föroreningsparametrar timme för timme och inkluderar, förutom dispersion, även kemisk 

omvandling av SO2 och partikelbildning, fotokemiska reaktioner (bl.a. NOx, O3 och kolväte) i gasfas 

samt våt- och torrdeposition. Man kan även själv definiera den kemiska nedbrytnings- samt 

depositionshastigheter på ett eller flera ämnen i modellen. 

Långdistanstransporterade luftföroreningar kan definieras genom att koppla timupplösta halter till 

modellberäkningarna. Biogeniska ytemissioner (VOC) kan också inkluderas. Detta har visat sig vara 

viktigt för både ozon- och partikelbildningen (Pun, m.fl. Environ. Sci. Technol., 36 (2002).  

 
 

 

 

Figur B.1. Uppmätt och modellerad lufttemperatur i Göteborg för 1999 (a) timvariation; (b) 

säsongsvariation; (c) dygnsvariation. 

I spridningsberäkningarna kan både punkt-, linje- och areakällor behandlas. Resultatet av spridning 

av föroreningar såväl som meteorologin presenteras dels i form av kartor, dels i form av diagram 

och tabeller både som årsmedelvärden och olika percentiler (dygn respektive timmedelvärden). 
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Modellen har validerats i både Australien och USA, och IVL har också genomfört valideringar för 

svenska förhållanden i södra Sverige (Chen m.fl. 2002). Resultaten visar på mycket god 

överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta värden. 

I Chen m.fl., (2002) gjordes även en jämförelse mellan uppmätta (med TAPM) och beräknade 

parametrar. I figur B.1 presenteras jämförelsen av temperatur i olika tidsupplösning. 

I figur B.2 presenteras en jämförelse mellan uppmätt och beräknad vindhastighet vid Säve. 

Jämförelse mellan uppmätta och modellerade ozon- och NO2-halter har genomförts i Australien (se 

figur B.3) 

 
Figur B.2. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vindhastighet vid Säve 1999. 

  

Figur B.3. Jämförelse mellan uppmätta O3 och NO2-halter i Australien, gridupplösning 3x3km. 

 Referenser 

Chen m.fl. 2002, IVL-rapport L02/51 "Application of TAPM in Swedish Weast Coast: validation 

during 1999-2000" 

Pun, B K. Wu S-Y and Seigneur C. 2002: "Contribution of Biogenic Emissions to the Formation of 

Ozone and Particulate Matter in the Eastern United States" Environ. Sci. Technol., 36 (16), 3586 -

3596, 2002. 
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Bilaga C Sammanställning trafikmängder  

 

Göteborg 

Kungsbackaleden, Fabriksgatan och Gudmundsgatan (beräkning 21, 22 och 23): 

Gata ÅDT Andel tung trafik 

Kungsbackaleden 101 060 9 % 

Fabriksgatan norr om Gudmundsgatan 7 000 4 % 

Fabriksgatan söder om Gudmundsgatan 5 200 5 % 

Gudmundsgatan 4 100 4 % 

 

Kungsbackaleden och omkringliggande gator (beräkning 31 och 32): 

Gata ÅDT Andel tung trafik 

Kungsbackaleden  101 060 9 % 

Avfart från KB-leden 5 350 5 % 

Fabriksgatan norr om Gudmundsgatan 7 000 4 % 

Fabriksgatan söder om Gudmundsgatan 5 200 5 % 

Gudmundsgatan 4 100 4 % 

Underåsgatan 2 800 4 % 

Åvägen norr om Valhallagatan 4 300 4 % 

Åvägen söder om Valhallagatan 2 400 4 % 

Valhallagatan 2 700 5 % 

Örgrytevägen 20 500 3 % 

Skånegatan norr om Valhallagatan 6 400 6 % 

Skånegatan söder om Valhallagatan 11 800 6 % 

Södra vägen 7 100 5 % 

Uppgifter från Trafikkontoret i Göteborg, Trafikmängder på olika gator, www.goteborg.se.  

Stockholm 

Bara Hornsgatan (beräkning 11): 

Gata ÅDT Andel tung trafik 

Hornsgatan 22 200 3,5 % 
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Hornsgatan och omkringliggande gator (beräkning 12) samt bara Hornsgatan (beräkning 13): 

Gata ÅDT Andel tung trafik 

Torkel Knutssonsgatan, norra 9 670 7 % 

Västerbron/Liljeholmsgatan 26 040 10 % 

Ringvägen, södra 11 530 8 % 

Hornsgatan mitten, östra 22 130 8 % 

Hornsgatan östra 14 140 8 % 

Hornsgatan, västra 21 200 8 % 

Hornsgatan mitten, västra 22 130 8 % 

Rosenlundsgatan 7 110 12 % 

Lundagatan 3 440 10 % 

Varvsgatan 5 950 10 % 

Hornsbruksgatan 1 950 10 % 

Lignagatan 740 10 % 

Ringvägen, norra 3 720 10 % 

Krukmakargatan, västra 840 10 % 

Krukmakargatan, östra 1 490 10 % 

Torkel Knutssonsgatan, södra 2 480 10 % 

Uppgifter från Trafikkontoret Stockholm, Stefan G Eriksson, 2017-10-24.  

 

Jönköping 

Bara Barnarpsgatan (beräkning 21): 

Gata ÅDT Andel tung trafik 

Barnarpsgatan norra 14 850 8 % 

Barnarpsgatan södra 19 890 8 % 

 

Barnarpsgatan och omkringliggande gator (beräkning 22): 

Gata ÅDT Andel tung trafik 

Kungsgatan 17 910 7 % 

Munksjöbron 18 270 4 % 

Barnarpsgatan norra 14 850 8 % 

Barnarpsgatan mitten, norra 15 750 8 % 

Barnarpsgatan mitten, södra 14 400 7 % 

Barnarpsgatan södra 22 500 9 % 

Torpagatan 10 710 9 % 

Drottninggatan 2 970 3 % 

Uppgifter från Stadsbyggnadskontoret Jönköping, Lotta Olsson, 2017-10-23. 
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Aspen strand 

Gata 
ÅDT Andel tung 

trafik Beräkning 41 Beräkning 42 

Aspenäsvägen  4 350 4 635 5% 

Göteborgsvägen  6 905 8 325 5% 

E20 26 885 33 285 10% 

Underfart under E20 9 840 11 540 10% 

Aspenvägen söderut 13 525 15 700 5% 

Aspenvägen norrut 7 220 7 630 5% 
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Bilaga D Kösituationer 

Andel av olika kösituationer som använts för olika beräkningar enligt TCMS. Siffrorna visar 

procentandelen av tiden då det antagits olika kösituationer (freeflow/heavy/saturated/stop and 

go).  

 

Försöks-

område 
Gata Metodik Beräkning nr 

Free-

flow 
Heavy 

Satur-

ated 

Stop 

and go 

Kungsbacka-

leden 

 

Kungsbacka-

leden 
SIMAIR 22, 23 49 % 31 % 7 % 13 % 

Fabriksgatan 

och Gudmunds-

gatan 

SIMAIR 21, 23 95 % 3 % 1 % 1 % 

Kungsbacka-

leden 
TCMS 31, 32 80 % 10 % 7 % 3 % 

Fabriksgatan 

och Gudmunds-

gatan 

TCMS 31 95 % 3 % 1 % 1 % 

Övriga gator TCMS 31 97 % 2 % 1 % 0 % 

Hornsgatan  

Hornsgatan SIMAIR 11 31 % 69 % 0 % 0 % 

Hornsgatan TCMS 12, 13 54 % 26 % 15 % 5 % 

Övriga gator TCMS 12 85 % 10 % 3 % 2 % 

Barnarps-

gatan 

Barnarpsgatan SIMAIR 21 85 % 10 % 5 % 0 % 

Barnarpsgatan TCMS 22 85 % 10 % 5 % 0 % 

Övriga gator TCMS 22 95 % 4 % 1 % 0 % 
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Bilaga E Delta-tool Summary statistics 

Här presenteras delar av valideringen i Delta-tool dvs.  Summary statistics. 

NO2-beräkningar med CFD-modellen: Summary Statistics visas i Figur 74 för CFD-modelleringarna 

av NO₂ som ger mer detaljerad information avseende MQI och hjälper till att identifiera styrkor och 

svagheter i modelleringen. Raderna 1-2 (OBS) ger halterna för de observerade årsmedelvärde vid 

tre stationerna och hur ofta halten för 98-percentil timme (90 µg/m³) överskrids (varje punkt 

representerar en station). Raderna 3-6 (TIME) ger en översikt över den tidsrelaterade statistiken 

för bias, korrelation och standardavvikelse samt information om modellens förmåga att återge 

höga koncentrationer. Om resultatet ligger i det gröna området är kvalitetskravet uppfyllt. I det 

orangea området är kravet visserligen uppfyllt, men (för de tre första indikatorerna) men felet 

domineras av den specifika statistiska indikatorn (i fallet nedan är det bristfällig korrelation i tid 

som gör att alla tre resultat hamnar i det orangea området). Kravet avseende förmågan att fånga 

de höga värdena (Hperc) uppfylls inte (< 90% av stationerna uppfyller kriteriet) vilket ger röd 

status. Med endast tre stationer är det dock vanskligt att dra några mer generella slutsatser 

avseende modellsystemets prestation.  

Raderna 7-8 (SPACE) ger översikt över rumslig statistik (rumslig korrelation och standard 

avvikelse). Resultatet indikeras med endast en punkt för att mätstationer. 

Figur 74: Summary statistics från Delta-tool avseende CFD-modelleringen av NO2 för år 

2016 för Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Jönköping.  

NO2-beräkningar med OSM: I Figur 74 visas resultaten från Delta-tool för OSM-modelleringen där 

Summary Statistics är valideringsresultatet snarlikt den som för CFD-modelleringen. 

NO2-beräkningar med Gaussisk modell: Resultaten av valideringen för de Gaussiska modellerna 

ADMS och SIMAIR_korsning visas i Figur 75, Figur 76 och Figur 77 
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  Eftersom det är endast för Gårda som beräkningar med Gaussisk modell har gjorts för ett helt år 

är valideringen med Delta-tool bara möjligt här. Target-diagrammen för NO2 visar att resultaten 

från beräkningen med ADMS nästan klarar MQO (Model Quality Objective) medan SIMAIR-korsning 

just klarar kravet. Avvikelsen mellan uppmätta och beräknade halter domineras av brister i 

korrelationen över tiden, liksom för de andra modelltyperna. Då bias <0 för båda modellerna 

indikerar detta en systematisk underskattning av de observerade halterna. 

 

Figur 75: Summary statistics från Delta-tool avseende OSM-modelleringen av NO2 för år 2016 för 

Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Jönköping med SIMAIR. 
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Figur 76: Target-diagram och Summary statistics från Delta-tool avseende Gaussiska-modelleringen 

med ADMS  av NO2 för år 2016 för Gårda i Göteborg. 

 

Figur 77: Target-diagram och Summary statistics från Delta-tool avseende Gaussiska-modelleringen 

med SIMAIR_korsning av NO2 för år 2016 för Gårda i Göteborg. 

PM10-beräkningar med CFD-modellen: I Figur 78 presenteras Delta-tool resultaten för PM10 

beräkningar med CFD-tekniken. Target-diagrammet visar att det är beräkningarna för 

Barnarpsgatan i Jönköping som hamnar inom det gröna området, medan Hornsgatan och Gårda 

placerar sig utanför. Återigen domineras felet i alla tre fallen av brister i korrelation över tiden, vid 

Gårda och Hornsgatan överskattar beräkningarna de uppmätta halterna.  
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Figur 78: Summary statistics från Delta-tool avseende CFD-modelleringen av PM10 för år 2016 för 

Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Jönköping. 

PM10-beräkningar med OSM: Figur 79 visar Target-diagram och Summary statistics för PM10 

beräknade med OSM-modellen. Beräkningar vid alla tre gaturum hamnar utanför det gröna 

området, i den delen av diagrammet vilket indikerar att felet domineras av bristfällig korrelation i 

tid och positiv bias. 

 

Figur 79: Target-diagram från Delta-tool avseende OSM-modelleringen av PM10 för år 2016 för 

Gårda i Göteborg, Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Jönköping. 




