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Vad styr spridningen av luftföroreningar?
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Meteorologiska processer
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Spridningen sker i olika tidsskalor
horisontellt
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och vertikalt

tropopause

planetary 
boundary 
layer
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Vanliga
meteoro-
logiska
processer 
som styr
klimatet i 
Sverige
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Vertikal temperaturskiktning



�GCM-modeller, hela jorden

�Europaskala, sk. mesoskala

�Län - stad, sk. meso- till lokalskala 

�Hel stad, lokal- till mikroskala 

�Gaturumsskala, mikroskala

Typ av modell beroende på
syfte och skala
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Global- till mesoskala



Mesoskaliga modeller

viktigt med lokalspecifika meteorologiska
processer för spridningen av

luftföroreningar

�topografi

�land/sjöbris

�omlandsbris

�kalluftsflöden

�kemi



[Titel]

[Föredragshållare], [Datum]

Spridning i 
städer

Ofta komplicerade
meteorologiska
förhållanden
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Sammansättning av urban haltbild
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Stad i topografiskt komplicerad terräng



[Titel]

[Föredragshållare], [Datum]

Bebyggelse i dalgångarna
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Regional vind

Vinterlandbris

Omlandsbris
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Minskad vindhastighet vid 
jämnhög takhöjd eller 
exploatering av grönytor 
p.g.a. begränsad ned-
blandning

Ökad vindhastighet  
om enstaka hus höjs 
eftersom vinden bryts 
upp och leds ned till 
markplan 
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Jämnhöga hus   

Förtätning med                                   
varierande 
höjder
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Vad är en spridningsmodell?

�Den simulerar en tredimensionell transport 
och därmed en utspädning av en 
gas/partikel/aerosol från en/flera källor. 

�Denna transport förutsätter därför ett 
tredimensionellt vindfält (vindmodell).
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Varför/när skall man modellera?

Spridningsberäkningar

� kartlägga större område
överskådligt eller i detalj
t.ex. stad

� simulera framtida planerade
förändringar (emissioner
eller byggnationer)

� simulera källor som inte
finns idag

� beräkna halter under långa
perioder eller för framtida
scenarier

Mätningar

� kontrollera trender

� kartera förorenings-
parametrar för att ”hitta”
nya

� bestämma haltnivåer

� valideringsunderlag
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Exempelvis - visa effekter av föreslagna 
åtgärder..
Årsmedelhalter av PM2.5 (µg/m3) i bakgrundsluft år 2000, 2010 och 
2020 (bidrag från antropogena källor)
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Eller kontroll av effekten av byggnation

Lågt hus Högt hus
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Eller om man vill se på olika emissionsandelar

totala NO2 endast sjöfart
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Vad behövs för spridningsberäkning?
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Meteorologi

2-3D vindfält

lufttemperatur

atmosfärisk stabilitet

topografi

markanvändning

havstemperaturer

m.m.

Emissioner och

Tekniska indata
(se senare)
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Beskrivningen av meteorologin 
kan ske på olika sätt:

Diagnostisk modell - använder befintliga 
mätningar samt interpolering mellan dessa för 
att beskriva meteorologin i området.

Prognostisk modell - beräknar de 
meteorologiska (spridnings-) förhållandena 
utifrån storskaligt väder, topografi, mark-
användning, havstemperaturer m.m.


