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Grönstrukturens betydelse för stadens ventilation- 
Klimatets betydelse för den urbana miljön 

 

Sammanfattning 

 Goda kunskaper om det urbana klimatet är en förutsättning för att kunna planera för en god 
bebyggd miljö i staden. Markanvändningen (grönområden, tät bebyggelse, torg etc) påverkar 
stadens klimat och lokalklimatet styr i stor utsträckning förutsättningarna för spridning och 
deposition av luftföroreningar. Mekanismerna bakom detta är t ex inversion, turbulens och 
termiska vindflöden. Projektet ”Grönstrukturens betydelse för stadens ventilation - Klimatets 
betydelse för den urbana miljön” som bedrivs vid Naturgeografi, inst. för Geovetenskaper, 
Göteborgs Universitet (GU) har under de senaste åren fokuserats på hur markanvändningen i 
staden tex. grönområden påverkar klimatet och den urbana ventilationen. Projektet omfattar 
både fältmätningar och statistisk analys av historiska data för att undersöka hur olika 
markanvändningsområden påverkar det urbana vindmönstret och därmed stadens luftkvalitet. 
Parallellt utvecklas ett GIS-baserat verktyg för att användas vid simulering av det lokala 
klimatet och som redskap vid klimatplanering för att tex kunna bevaka och följa upp t ex 
grönområdens utveckling i den urbana miljön. Dessa studier sker i nära samarbete med såväl 
planeringsforskare och miljöforskare vid Göteborgs Universitet och Chalmers. Dessutom har 
vi en kontinuerlig kontakt med planerings- och miljöansvariga vid Göteborgs kommun.  
 

 

Forskningsmiljön 

 Den stadsklimatologiska forskargrupp som arbetat med det här beskrivna projektet bestod 
under 1999 av  Dr. Ingegärd Eliasson, Professor Sven Lindqvist och tre doktorander; Hillevi 
Upmanis, Marie Svensson och Sofia Thorsson. Hillevi Upmanis disputerade dock den 17 
september 1999 med en avhandling kallad ”Influence of parks on local climate”. Inom 
gruppen bedrivs flera parallella projekt med stark anknytning till varandra. Den 
stadsklimatologiska gruppen ingår i ett Klimatlaboratorium inom avdelningen för 
Naturgeografi, inst. för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet (GU). Klimatlaboratorium 
som idag är den största lokalklimatologiska forskargruppen i Sverige har för närvarande 18 
medlemmar varav hälften disputerade forskare och hälften forskarstuderande. Vid en 
internationell  utvärdering av den Matematisk-Naturvetenskapliga fakulteten som 
genomfördes för några år sedan fick Klimatlaboratoriet ett mycket högt betyg för sin 
verksamhet. Utvärderaren framförde framförallt att gruppen är internationellt aktiv med en 
hög publiceringsgrad samt att en stor del av verksamheten är externfinansierad. Inom 
Klimatlaboratoriet arbetar flera mindre forskargrupper med olika inriktningar inom 
ämnesområdet lokalklimatologi. De tre huvudsakliga inriktningarna är stadsklimat, vägklimat 
och regional klimatologi. Under de senaste åren har stadsklimatgruppen utvecklat ett 
samarbete med en forskargrupp  på inst. för Stadsbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola 
(CTH) och med forskargrupper inom Miljöfysik (GU) och Kemi (Melica). Den för GU och 
CTH gemensamma och väl etablerade organisationen - den miljövetenskapliga sektionen- 
utgör i detta sammanhang en bra kompetensplattform för projektet. Vi har även etablerat ett 
kontaktnät med miljö och samhällsplanerare i några Västsvenska kommuner bla Göteborg. 
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Bakgrund och Syfte 

Det övergripande syftet med projektgruppens arbete är att analysera vilken betydelse det 
lokala klimatet har för den urbana miljön. Under de senaste åren har arbetet fokuserats på att 
studera hur olika typer av markanvändning som t.ex. bebyggda ytor, parker och öppna ytor 
styr variationer i temperatur, vind, fuktighet och föroreningshalter. Betydande 
temperaturskillnader (Eliasson 1996, Upmanis et al. 1998) termiska vindsystem som 
omlandsbris och parkbris (Eliasson och Holmer 1990, Eliasson och Upmanis 2000) och 
rumsliga variationer i föroreningshalter (Upmanis et al. 2000) har konstaterats i 
övergångszonerna  mellan olika markanvändningsområden i staden. Ett av målen med arbetet 
under de kommande åren är att vidare studera hur lokala vindsystem som t.ex. parkbris, 
omlandsbris och land/sjöbris påverkar den urbana ventilationen och därmed stadens 
luftkvalité. I detta sammanhang är det viktigt att inte bara undersöka hur och när dessa system 
uppkommer utan även hur de påverkar varandra. Det innebär att studierna kommer att omfatta 
både horisontella och vertikala mätningar av meteorologiska parametrar m h a olika metoder 
som rökutsläpp, spårgas, konventionella temperatur och vind mätare,  ultrasonic vind mätare, 
ballongsonderingar och sodar. Ett annat viktigt mål är att relatera kunskapen om det urbana 
vindmönstret med halter av föroreningar. Detta kommer dels att ske genom statistisk analys av 
befintlig mätdata men även med hjälp av egna mätningar. Parallellt med detta arbete sker en 
utveckling av en GIS-baserad ”dynamisk klimatkarta” som bygger på tidigare utvecklade 
metoder för klimatkartor (Lindqvist et al. 1983), klimatstatistik samt information om 
markanvändning. Syftet med detta arbete är att kunna simulera det urbana klimatet (värmeön, 
vindmönster etc) vid tex en större förändring av stadens markanvändning. Tanken är att 
modellen skall utvecklas genom information bland annat från pågående mätningar av 
vindmönster och föroreningshalter. Syftet med projektet med den dynamiska klimatkartan är 
därmed både att utveckla ett verktyg för klimatforskare och ett redskap vid klimatplanering 
tex för att kunna bevaka och följa upp t ex grönområdens utveckling i den urbana miljön. 
Arbetet kommer att ske i flera integrerade projekt varav de två största projekten, ”Det lokala 
klimatets betydelse för stadens ventilation, luftkvalité och komfort” och ”Integrering av  
klimatkunskap och modellering i ett geografiskt informations system (GIS)” utgör två 
doktorandprojekt. 
 

 

Projektets operativt syfte under 1999 har varit  

• Att, med hjälp av mätningar, studera parker och öppna ytors påverkan på den urbana 
mikroadvektionen och dess koppling till lokala föroreningshalter samt ovanförliggande 
vindsystem  

• Att, med hjälp av historisk data, undersöka kopplingen mellan halter av luftföroreningar 
och olika meteorologiska faktorer och företeelser som t.ex. land och sjöbrissystemet. 

• Att, med hjälp av GIS, utveckla en dynamisk (föränderlig) klimatkarta för att simulera de 
effekter som bla markanvändning, stadsstruktur, topografi mm har på det urbana klimatet 
och därmed den urbana ventilationen. 
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Resultat under 1999 

 Som alltid har arbetet under 1999 präglats av allt ifrån planering, fält mätningar, analyser 
och sammanställningar av resultat beroende på att de olika delprojekten befinner sig i olika 
faser. Flera intressanta resultat i form av olika publikationer har dock kunnat presenterats 
under 1999. Här ges endast en kort sammanfattning med hänvisning till de skriftliga 
sammanställningar som redovisas nedan. Det bör även nämnas att några av de resultat som 
redovisas inte helt överensstämmer med det projekt som SNV stöder. Det beror på att 
forskargruppens arbete även stöds av BFR, SJFR och Göteborgs Stad. Jag har dock valt att 
redovisa alla de resultat som gruppen producerat under 1999. 
 
Resultaten från den omfattande delstudien ”Grönstrukturens betydelse för stadens klimat och 
luftkvalité” har presenterats i Hillevi Upmanis avhandling med titeln ”Influence of parks on 
climate”. Avhandlingen [1] innehåller fem artiklar varav tre är publicerade in internationella 
tidskrifter och två är manuskript. Avhandlingens första artikel behandlar det 
temperaturmönstret som uppstår i parker och dess omgivande bebyggelse [2]. Den andra och 
tredje artikeln behandlar de meteorologiska variabler och geografiska faktorer som styr detta 
temperaturmönster [3, 4]. Resultaten från vindmätningarna i två större parker i Göteborg och 
Köpenhamn som visar att det, som en effekt av temperaturskillnaden mellan park och 
bebyggelse, utbildas ett lokalt utflöde av kall luft (parkbris) från parkerna under klara och 
lugna nätter finns redovisade i avhandlingens fjärde artikel [5]. I avhandlingens femte och 
sista artikel redovisas resultat från mätningar av kolväte-halter i olika parker och deras 
omgivande bebyggelse som genomförts i olika parker i Göteborg och Köpenhamn [6]. Det bör 
nämnas att resultaten från avhandlingen rönt uppmärksamhet i massmedia under hösten 1999 
och Hillevi Upmanis har medverkat bla i ett antal artiklar i dagspressen, i radio och TV bla i 
vetenskapsprogrammet NOVA. Hillevi Upmanis har även erhållit ett författarbidrag från 
SJFR för att kunna sprida sina forskningsresultat i mer populärvetenskapliga sammanhang. 
 

Det sedan 1998 pågående doktorandprojektet ”Det lokala klimatets betydelse för stadens 
ventilation, luftkvalité och komfort” är delvis en fortsättning på de studier som presenterats i 
Hillevi Upmanis avhandling. Under 1999 har arbetet i detta projekt koncentrerats på 
fältmätningar och analys av historisk data. Trots en onormalt låg frekvens av 
högtryckssituation (dvs bra mätväder) har fältmätningarna genomförts enligt planerna men 
innan resultaten sammanställs i skrift krävs vissa kompletterande mätningar som kommer att 
utföras under våren och sommaren 2000. Den historiska analysen av väderdata och ozon 
halter pågår i samarbete med en kemist (Dr. Yvonne Andersson-Sköld). Vi har i detta 
sammanhang kompletterat vår egen statistik med data från Göteborgs Miljö och Hälsoskydds 
förvaltnings mätningar. Vi räknar med att kunna sammanställa resultaten under år 2000.  
 
Arbetet med att utveckla en GIS baserad dynamisk klimatkarta för att simulera det lokala 
klimatets variationer har under 1999 inriktats mot att simulera och verifiera 
temperaturmönster i ett urbant område där Göteborgsregionen utgör ett testområde. 
Simuleringen sker med hjälp av en empirisk modell i Matlab som illustreras med hjälp av 
GIS. Verifieringen sker med hjälp av ett temperatur stations nät av 32 mini loggers i 
testregionen. Resultaten av detta arbete håller på att sammanställas i två vetenskapliga artiklar.   
 

Under 1999 har vi även publicerat en litteraturstudie om stadsklimatets betydelse för samhälls 
planering i Naturvårdsverkets rapportserie [7]. Projektet var en samfinansiering mellan BFR 
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och SNV. Vi har även publicerat en artikel om, hur  och när kunskaper om stadens klimat 
används vid stadsplanering [8]. Projektet som baseras på av intervjuer med planerare i tre 
olika kommuner har helt finansierat av BFR. Under 1999 redovisade gruppen även sina 
resultat vid en internationell konferens i Sydney [9,10]. 
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