
Luftsensorer til folket 

Erfaringer fra Oslo (og andre Europeiske byer) 

Alena Bartonova, NILU - Norsk institutt for luftforsking 



Sammendrag 

 Kort om NILU 

 Luftforurensning – fortsatt viktig for folkehelse 

 Offentlige informasjonssystemer 

 Luftsensorene – hva kan de og hvordan kan de brukes? 

 Veien videre 

 



NILU -  ett frittstående institutt 
innen atmosfæreforskning 

Tromsø (Framsenteret) Kjeller Oslo (CIENS) 
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Forskning 

Forskningsbaserte tjenester  - luftkvalitet 

• Nasjonalt referanselaboratorium 

• Overvåking 

• Infosystemer 

Forskningsbaserte tjenester & rådgivning,  

 nasjonalt og internasjonalt 



FHI om luftforurensning  
https://www.fhi.no/nettpub/hin/risiko--og-beskyttelsesfaktorer/luftforureining--i-noreg/ 

 

• Nivåa av luftforureining i Noreg har det siste tiåret vore forholdsvis stabile. 
For svevestøv har det vore ein svak nedgang. 

• Nivåa av luftforureiningar er som i andre skandinaviske land, men lågare enn 
i Sør-Europa. 

• Luftforureining fører til at luftvegssjukdomar og hjarte- og karsjukdomar blir 
forverra. 

• Mange luftforureinande komponentar utløyser liknande helseeffektar og 
verkar truleg saman. 

• For å kunne redusere luftforureininga er det særleg viktig å ha oppdatert 
kunnskap, fastsette krav og setje inn tiltak mot trafikk og vedfyring. 
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Nasjonal portal for luftkvalitet 
 Oppdaterte data hver time, www.luftkvalitet.info  

http://www.luftkvalitet.info/


NBV – nasjonalt beregningsverktøy 

Fra Høiskar et al. 2016 

http://luftkvalitet-nbv.no/


Informasjon om luftkvalitet 

Målinger av luftkvalitet iht direktiv 50/2008/EC 

Modellberegningene for byer og tettsteder  
– Bedre Byluft-prosjektet  

Modellberegningene for bakgrunnsområder 

Fellesnevnere:  

– Strenge kvalitetskrav  

– Basert på konsensus  
i forskningsmiljøer,  
dialog forskning-forvaltning 

– Forholdsvis lite kjent  
hos publikum 



Informasjon: elementer 

Målinger – i dag (før kvalitetskontroll); punkt 

Målinger – historikk (etter kvalitetskontroll); punkt 

Kart med årsgjennomsnitt for forurensning 

Kart med gjennomsnittlig bidrag fra kilder 

Prognose tre dager fram (i vinter, byområder) 

Varsling via sms kan bestilles 

 

 



0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

See others' perception

Report own perception

Info past AQ

Numeric concentrations

Select cleaner routes

Info to protect your health

AQ levels in own routes

Info forecasted AQ

AQ where you are

AQ index poor/good AQ

Info current AQ

Notifications  pollution

What would you like to see on an app? 

not a priority low medium high essential

FP7 grant  

no. 308524 

Hva vil publikum vite? 



Nye sensorteknologier 



Datakvalitet 

Kan data sammenliknes med offentlig informasjon? 
Oppfyller lavpris-sensor-målerne kvalitetskravene til 
direktiv/forskrift?  

Måleresultater avhengig av: 
– Teknologi 
– Plassering (kjemisk miljø) 
– Meteorologisk situasjon 

Lite kvalitetsinfo tilgjengelig 
fra leverandører 

Enkelt-plattform – lav kvalitet 

 

 



Species Mean 

Bias 

RMSE correla

tion 

CO 
Average -147.2 171.0 0.60 

Max -132.9 181.3 0.67 

Min -156.2 159.0 0.47 

NO 
Average -0.5 16.4 0.86 

Max 12.7 30.9 0.98 

Min -15.1 7.0 0.60 

NO2 
Average 13.3 30.3 0.49 

Max 74.7 81.6 0.72 

Min -22.7 15.5 0.21 

O3 
Average 6.8 22.2 0.54 

Max 40.7 44.3 0.81 

Min -28.7 11.8 0.09 

PM10 
Average -2.0 18.5 0.56 

Max 1.3 64.4 0.73 

Min -8.1 13.8 0.19 

PM2.5 
Average -0.03 5.6 0.51 

Max 0.6 6.6 0.63 

Min -2.0 4.1 0.42 

Feltresultater viser avvik mellom 
enhetene 
• Antall enheter: approx. 20 

• Resultater kan variere selv 
mellom enheter som bruker 
sensorer fra same 
produksjonskull 

• Utfordring for å sikre 
repeterbarhet av 
sensormålinger 



 Node 688150 CO NO NO2 O3 PM10 PM2.5 

Coef. Determ. (r2), dense traffic 0.34 0.92 0.42 0.65 0.53 0.40 

Coef. Determ. (r2), calm traffic - 0.24 0.15 - 0.68 0.84 

Slope, dense traffic 0.88 0.93 0.38 0.26 1.30 0.51 

Slope, calm traffic - 0.27 0.087 - 2.10 1.90 

Intercept, dense traffic 166 -0.12 3.80 7.20 5.60 3.30 

Intercept, calm traffic - 4.20 6.90 - -1.30 0.98 

Datakvalitet avhenger av plassering 

• Kalibreringsparametere avhenger av plassering 
(kjemisk miljø)  - individuell kalibrering etter 
utplassering er en fordel 



Hva kan vi gjøre 

Forbedre kvalitet ved bruk av kalibrering av 
enhetene  

– Lab 

– Felt 

– (automatisk) databehandling  
på stedet 

 

Bruke flere sensorer i nettverk  
– «big data» behandling 



Luftkvalitetskart 



Resultat etter databehandling 

Referanseinstrument  

Etterbehandlingsresultat 

Lavprisenhet 

Traffikert sted Bybakgrunn 

Kilde: Schneider et al, 2017 



Resultat etter databehandling 

Average NO2 concentration in Oslo in January 2016 

Black line: Reference AQM stations 

Red line: Data fusion of AQMesh low-cost sensor network and EPISODE 



Konklusjon: utfordringer 

 Forventningene (publikum, andre) svarer ikke til 
dagens tilbud pga teknisk kvalitet 

 Ett instrument gir ikke bra nok resultater, flere er 
nødvendig pga. stor usikkerhet ved enkelt-plattform 

 Praktisk bruk i stor skala krever infrastruktur, 
arbeidskraft, kompetanse, totalpris 

 Kvalitetssystem for sensorplattformer er ikke på plass 

 Kommunikasjon – vanskelig å forklare hvorfor «mitt» 

enkeltresultat ikke stemmer med kommunenes   
       



Konklusjon: muligheter 
Sensornettverk kombinert med andre målinger og 

metoder     etterspurt sanntidsinformasjon  

Samarbeid med utdanning  og interessenter   
   kunnskap om kilder, utslippsgenererende 
aktiviteter, eksponering, helseeffekter  

Lokal luftforurensning + klima = sant  
   bevisstgjøring 

Aksept for tiltak 

Smart By  - infrastruktur egnet  
til å støtte sensornettverk 

 

 



Mer informasjon 

 

aba@nilu.no 

http://co.citi-sense.eu 

 
The CITI-SENSE project, «Development of citizen’s observatories for improvement of 

quality of life in cities», has received funding from the 7th Framework 
Programme for Research and Innovation of the European Union, under grant 
agreement nº:308524 

Additional funding was provided by individual partners 

Some activities of NILU were funded by the Research Council of Norway 

Takk for oppmerksomhet! 
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