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Lokal luftforurensning i Oslo

NOX

NO2

PM10

PM2.5

NO2 – Nitrogendioksid

NOx = NO + NO2

PM - svevestøv 



Når blir det høye
konsentrasjoner?

• Høye utslipp

• Ugunstige 
værforhold
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Inversjon:

• Lite turbulens og svake vinder nær bakken gir høye

konsentrasjoner særlig av NO2 og PM2.5

Foto: Erik Berge

Inversjonstopp
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Tørr veibane og støvdeponi:

• Gir høye verdier PM10



Måling
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• Gir en nøyaktig verdi av 
luftforurensning akkurat
nå i et punkt.

• Gir også den historiske
utviklingen i samme
punktet.

• Målinger er viktige for å 
overvåke og vite om 
grenseverdier overskrides.

• Områder med store 
variasjoner i
konsentrasjonene (nær
store utslippskilder) krever
mange målinger for å gi
oversikt, dette kan være
upraktisk og kostbart.
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Modell
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• Matematisk beskrivelse av 
de fysiske og kjemiske
prosessene som gir
luftforurensning.

• Vanlig å beregne i et fast 
gitter.

• Modeller kan gi beregninger
fram i tid (prognose)

• Modeller kan beregne for 
alle geografiske områder
avhengig av rutenettet som
brukes.

• Modeller brukes til å 
beregne bidraget fra ulike
utslippskilder
(kildeallokering).

• Gir gjennomsnittsverdier
over et areal eller volum og
er ikke like nøyaktig som en
måling siden
modellberegniger har
usikkerheter.
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• Eksos fra veitrafikk (for hver veilenke)

• Svevestøv fra veitrafikk (for hver veilenke)

• Utslipp fra skip (i et 250 m gitter)

• Vedfyring (250 m gitter)

• Industriutslipp (hver enkelt industribedrift)

Modellen trenger
utslippsdata

(Figurer hentet fra Denby m.fl., 2018)



Modellen trenger værdata (YR)
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Nasjonal modell for luftkvalitet: uEMEP

modellen (Denby m.fl. 2018 ved MET): 

Luftforurensningsmodell 
for Europa

Luftforurensningsmodell for Norge
Luftforurensnings-
modell for Oslo

Global meteorologi Meteorologi fra METUtslipp for Europa Lokale utslipp

2.5 km 250 m

50 m
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• Setter sammen utslipps- og værdata fra global til lokal skala
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Varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge 

• Offentlig informasjon om luftkvalitet for hele Norge 

• Tjenesten er utviklet av Miljødirektoratet, Statens Vegvesen Vegdirektoratet, 
Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. 

• Beregningene basert på uEMEP modellen til MET

• Tjenesten finnes på: luftkvalitet.miljostatus.no

• Varsler av NO2, PM10, PM2.5 og O3 for i dag og neste dag legges ut hver dag.

• Sanntidsobservasjoner av luftkvalitet vises også på siden (ca. 65 stasjoner for 
hele Norge)
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Luftkvalitet i Norge - Forside 
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Luftkvalitet i Norge – Lær mer 
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Luftkvalitet i Norge – Kartvisning målestasjoner 
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Luftkvalitet i Norge - varsel for i kveld kl. 20 

(+54 h)

NO2 ( +54 h)

Vind (+54 h)
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Værvarslene endrer seg når ny informasjon blir 

tilgjengelig – påvirker varslene av luftkvalitet

Vind i dag kl. 20 (+54 h varsel)

Vind i dag kl. 20  (+18 h varsel)
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Bidrag fra de ulike utslippskildene en viktig 

anvendelse av modellen

Gjennomsnitt for vintersesongen 2018/2019 

Oslo • 
• • • 

• • 
• 

• 

• • 

• 
• 
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Oppsummering

• Varsler og sanntidsmålinger av luftkvalitet finnes på Luftkvalitet i

Norge:  luftkvalitet.miljostatus.no

• Beskrivelser av heleseffekter, regelverk og hvordan varslene

utarbeides finnes også på Luftkvalitet i Norge.  

• Mer informasjon om overvåking og trender i konsentrasjoner finnes på

luftkvalitet.info

• Gode beskrivelser av utslipp og lokale værforhold er svært viktig for å 

kunne utarbeide nøyaktige varsler av lokal luftkvalitet


