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Luften du står, går och andas i varje dag är en del av det planetära gränsskiktet, det är 

viktig för luftkvalité och en del väderförändringar. Över allt runt omkring dig finns 

otaliga partiklar för små för blottaögat att omservera. Partikelkoncentrationen avtar 

med höjden och vid det planetära gränsskiktet är detta avtagande markant. Genom 

lasermätningar kan denna höjd av partikelkoncentrationsändring finnas och därmed 

kan plantetära gränsskiktets topp höjd bestämmas. 

 

Det planetära gränsskiktet är det lager av luft som sprider fukt och partiklar från jordens yta 

och upp till 100-3000 meters höjd, denna spridning sker på under en timmas tid. Luftskiktets 

höjdförändringar och blandning av partiklar påverkas till största del av hur mycket solenergi 

som når jordens yta. Det ger att dess topp höjd är lägre på natten än mitt på dagen och lägre på 

vintern än sommaren. Luftskiktet som ligger över det planetära gränsskiktet, så kallade fria 

troposfären, innehåller jämförelsevis få partiklar. 

 

De luftburna partiklarna är inte synliga för blotta ögat så det planetära gränsskiktets höjd kan 

inte uppkattas med visuellt utan görs istället med hjälp av LIDAR (Light detection and 

ranging measurement). LIDAR använder en mycket intensiv laserpuls som skickas rakt upp i 

luften. En liten del av pulsen återvänder till mot mätstationen, efter att ha ”krockat” med de 

små partiklarna och detektion av den återkommande laserstrålen sker. Genom datoranalys 

bestäms från vilken höjd det återvändande ljuset kom ifrån. Intensiteten hos detta 

återvändande ljus visar en abrupt förändring i ett gränsskikt. Höjden från jorden där en 

distinkt minsking i partiklar sker är definierad som det planetära gränsskiktets topphöjd. 

 

På Stockholms universitets tak finns en LIDAR station vid namn Polly Från denna har 

mätningar gjorts för åren 2011-2012. Mätresultaten har sedan analyserats för att ge det 

planetära gränsskiktets topphöjder. Man fann en genomsnittshöjd på 600 meter, omkring 360 

meter på natten medan höjden mitt på dagen varierade från vintersäsongens 950 meter till 

sommarsäsongens 1440 meter. Dessa höjder i kombination med tillväxthastigheten av 

gränsskiktet mellan morgon och lunchtid kan möjligen förbättra väderprognoserna på 

lokal/regional skala. Då denna förändring och höjdfördelningen av det planetära gränsskiktet 

är en del av de modellerna som skapar de väderprognoskartorna du ser på tv, i tidningar och 

på internet. Genom förbättrad kunskap inom området finns det möjlighet att förbättra dessa 

väderprognosmodeller.  

 

En jämförelse för endast en dag under perioden utfördes mellan en väderprognosmodell och 

det uppmäta planetära gränsskiktet. Jämförelsen påvisade en mycket högre planetär 

gränsskiktshöjd i mätningen än för modellen. Det skall dock poängteras att beräkningen av 

dessa höjder görs på mycket olika sätt som möjligen inte är direkt jämförbara. Dessutom 

behövs större undersökning, då detta endast var ett stickprov för att se framtida 

forskningsmöjligheter. 
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