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Exempel på effekter beroende på olika

detaljeringsgrad - praktiska exempel
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�Noggrannhet vid återgivning av emissioner för 
spridningsmodellering.

�Matcha modell med databas.

�Generalisering vid spridningsberäkning. Några 
exempel på hur stor blir effekten kan bli på
beräknade haltnivåer?
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Generaliseringar:

�Emissionerna

�De övriga indata som modellen behöver vid 
dispersionsberäkningarna

�Genom att man väljer en, för ändamålet, 
felaktig modell
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Emissioner anges i form av:

�Enskilda källor

�Databaser

Där punkt-, linje-, area- eller volymkällor kan ingå.
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För enskilda källor och ofta även i databaser 
krävs, förutom emission, även andra indata:

�Rökgasflöden

�Rökgastemperatur

�Skorstenshöjd och radie

�Närliggande byggnader

�Gärna topografi

�Ofta markanvändning
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Vanliga förenklingar gällande 
emissionsindata:

� Tidsfördelning (år, månad, dygn).

Ex. emissionen är inte kontinuerlig utan har en tydlig 
tidsfördelning.

� Ytfördelning

Emissionen fördelad över t.ex. större/mindre yta än var 
som egentligen är fallet.

� Typ av källa

Om inte nödvändiga indata finns för t.ex. en punktkälla 
kan istället emissionen beskrivas som en areakälla.
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Tidsfördelning
Exempel:

0.005Fördelat på helår

0.334150Fördelat på 15 dygn

Emission (g/s)Emission (kg/år)Fördelning

Exempelvis vid värmekraftverk för spetsbelastning, som 
används några få tillfällen/vinter, men då med mycket höga 
emissioner.

I nedanstående exempel blir skillnaden ca 28 ggr större 
emission/sek vid detaljerad återgivning
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Exempel 2, tidsfördelning

Om en linjekälla anges med konstanta emissioner hela 
dygnet. 

Detta resulterar i att halten under natten blir för hög 
men under dagen, vid morgon- och eftermiddags-
rusningar, blir halten för låg. Förhöjningen under natten 
kan eventuellt bli kraftigt förhöjd till följd av försämrad 
omblandning nattetid. Detta kommer främst att märkas 
på korttidsvärden så som 98-percentiler för dygn och 
timme.
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Ytfördelning

� Emissioner för t.ex. biobränsleeldning – information för 
en hel kommun. Ger underskattning om dessa inte 
allokeras till ”rätt” områden.

� Vid en industri kan diffusa emissioner från t.ex. VOC-
utsläpp anges för ett helt industriområde, men skall i 
själva verket endast vara för en del av området.
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Typ av källa

� Bör kanske vara en punktkälla men anges som ytkälla. 
Detta ger en överskattning nära källan men 
underskattning längre ifrån.

� Linjekälla anges ibland som ytkälla. Detta resulterar 
ofta i en viss underskattning nära vägen eftersom 
emissionens yta är större än linjens varför 
utgångshalten är lägre.
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Val av modell

Modellval styrs av vilken skala man vill genomföra 
beräkningen i och/eller vilka processer som kan vara 
viktiga att modellen klarar av att simulera.
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Databaser

Inkluderar ofta flera typer av källor

� Gridupplösningen styr vilken skala man kan göra 
spridningsmodelleringen i.

Olika skalor för olika modelleringar:

1. Globalt

2. Europa/Sverige

3. Stad

4. Gaturum



Effekt av generalisering vid
spridningsmodellering i finare

skala

� Gridskalor för spridningsresultatet

� Fysiska indata
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Olika gridupplösning ger olika 
maxhaltnivåer.

200x200 m                     100x100 m
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Samma beräkning men jämförelse 100x100 m och 
300x300 m gridupplösning
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Halten ökar vid ökad gridupplösning nära 
källan
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Meteorologiska parametrar

Om beräkning skall göras i kustnära områden
bör sjö- och landbris kunna simuleras.
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Till diagnostiska modeller används
importerad meteorologisk indata, där
oftast inte timvisa data anges utan
grupperat t.ex. med avseende på
frekvensen i olika vindriktningar.

Mängden grupper påverkar resultatet.
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Fler vindriktningsgrupper ger mer 
trovärdigt resultat.
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Exempel på
modellering i olika
skalor i en tätort
� Umeå
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NO2 i Umeå
500x500 m
taknivå inne
i tätbebyggt
område
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Beräkning 
taknivå
gaturums-
modell
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Mikro-
lokalskale/ 
gaturums-
modell. 
Beräkning 
markplan för 
hel stad.
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Ovan tak Gaturum
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Detaljerad indata                 Förenklad 
indata            

50x50m            1x1 km 1x1 km
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Effekten på haltnivån till följd av olika spridnings-
förutsättningar av samma trafikemissioner. 
Vägen till vänster ligger i en smal dalgång och den 
till höger ligger i öppen terräng.
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Spridning av hästallergen

Utan plank           och           med plank           
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Jämförelse av haltnivåerna vid olika års 
meteorologi och emissionsdata (i urban 
bakgrund)



Marie Haeger-Eugenssoon 2005-09-29

Beräkning av 
brand med 
olika typer av 
modeller

a) 

 
b) 
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Jämförelse mellan mätningar och
beräkningar i Örnsköldsvik

Haltavatgandet (NO2) med höjden i Ö-vik från Miskam och TAPM
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