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Verktyg för objektiv skattning 
med spridningsmodellering

NO2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvärderingströskeln. Det finns 
inget behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av NO2 vid detta gaturum. 
Kom ihåg att dokumentera bedömningen i er rapport och vilket underlag som har använts för 
bedömningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det är också viktigt att 
dokumentera källor och tydligt motivera valen av de parametrar som har använts i denna 
skattning.

PM10
Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvärderingströskeln. Det finns 
inget behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av PM10 vid detta gaturum. 
Kom ihåg att dokumentera bedömningen i er rapport och vilket underlag som har använts för 
bedömningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det är också viktigt att 
dokumentera källor och tydligt motivera valen av de parametrar som har använts i denna 
skattning.

Indata för SIMAIR-beräkningen
Kommun Storuman

ÅDT 3487

Gaturumsbredd 20 meter

Hushöjd 12 meter

Sandning Ja

Hastighet 50 km/h

Andel tung trafik 12 %

Beräkningsnamn Storuman tätort

2022-01-10



Beräknade halter
Årsmedelvärdet för NO2 har beräknats ligga under 15 μg/m³, 98-percentilen för 
dygnsmedelvärden i intervallet 20 - 30 μg/m³ och 98-percentilen för timmedelvärden under 
30 μg/m³.

Årsmedelvärdet för PM10 har beräknats ligga under 12 μg/m³ och 90-percentilen för 
dygnsmedelvärden har beräknats ligga i intervallet 15 - 21 μg/m³.

2022-01-10



Verktyg för objektiv skattning 
med spridningsmodellering

NO2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvärderingströskeln. Det finns 
inget behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av NO2 vid detta gaturum. 
Kom ihåg att dokumentera bedömningen i er rapport och vilket underlag som har använts för 
bedömningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det är också viktigt att 
dokumentera källor och tydligt motivera valen av de parametrar som har använts i denna 
skattning.

PM10
Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvärderingströskeln. Det finns 
inget behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av PM10 vid detta gaturum. 
Kom ihåg att dokumentera bedömningen i er rapport och vilket underlag som har använts för 
bedömningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det är också viktigt att 
dokumentera källor och tydligt motivera valen av de parametrar som har använts i denna 
skattning.

Indata för SIMAIR-beräkningen
Kommun Storuman

ÅDT 1488

Gaturumsbredd 100 meter

Hushöjd 6 meter

Sandning Ja

Hastighet 30 km/h

Andel tung trafik 14 %

Beräkningsnamn Hemavan

2022-01-04



Beräknade halter
Årsmedelvärdet för NO2 har beräknats ligga under 15 μg/m³, 98-percentilen för 
dygnsmedelvärden under 20 μg/m³ och 98-percentilen för timmedelvärden under 30 μg/m³.

Årsmedelvärdet för PM10 har beräknats ligga under 12 μg/m³ och 90-percentilen för 
dygnsmedelvärden har beräknats ligga under 15 μg/m³.

2022-01-04



Verktyg för objektiv skattning 
med spridningsmodellering

NO2

Halterna av NO2 underskrider enligt denna skattning den nedre utvärderingströskeln. Det finns 
inget behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av NO2 vid detta gaturum. 
Kom ihåg att dokumentera bedömningen i er rapport och vilket underlag som har använts för 
bedömningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det är också viktigt att 
dokumentera källor och tydligt motivera valen av de parametrar som har använts i denna 
skattning.

PM10
Halterna av PM10 underskrider enligt denna skattning den nedre utvärderingströskeln. Det finns 
inget behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av PM10 vid detta gaturum. 
Kom ihåg att dokumentera bedömningen i er rapport och vilket underlag som har använts för 
bedömningen genom att bifoga en kopia av denna rapportsida. Det är också viktigt att 
dokumentera källor och tydligt motivera valen av de parametrar som har använts i denna 
skattning.

Indata för SIMAIR-beräkningen
Kommun Storuman

ÅDT 1812

Gaturumsbredd 60 meter

Hushöjd 6 meter

Sandning Ja

Hastighet 50 km/h

Andel tung trafik 15 %

Beräkningsnamn Tärnaby

2022-01-04



Beräknade halter
Årsmedelvärdet för NO2 har beräknats ligga under 15 μg/m³, 98-percentilen för 
dygnsmedelvärden under 20 μg/m³ och 98-percentilen för timmedelvärden under 30 μg/m³.

Årsmedelvärdet för PM10 har beräknats ligga under 12 μg/m³ och 90-percentilen för 
dygnsmedelvärden har beräknats ligga under 15 μg/m³.

2022-01-04


