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Forskning ved ytterpunktene
IPCC-rapportene presenterer alvorlige scenarioer for
fremtidens klima og miljø. Atmosfæreforskning er en viktig
del av klimaforskningen hvis vi vil forstå hva som påvirker
klimaet, effekten av klimaendringene og hva som er de
mest effektive tiltakene.
Som en av svært få forskningsinstitusjoner i verden driver NILU atmosfæreforskning ved begge poler. Denne
forskningen er basert på lange tidsserier
som bygges opp gjennom omfattende måleprogram i våre målestasjoner
og avanserte observatorier. De mest
sentrale er Zeppelinobservatoriet ved
Ny-Ålesund på Svalbard, Trollobservatoriet i Antarktis og Birkenesobservatoriet
i Aust-Agder.
Observatoriene er en hjørnestein i
NILUs atmosfæreforskning. I 2013 viste
CO2-målingene på Zeppelinobservatoriet luftkonsentrasjoner over 400 ppm i
årets fem første måneder. Dette er den
grensen FNs klimapanel mener ikke bør
overstiges hvis det skal være mulig å nå
togradersmålet.
Ved Trollobservatoriet i Antarktis
bygger NILU opp en lang tidsserie om
atmosfærens sammensetning. Forurensningsnivåene i Antarktis er svært
lave og observatoriet bidrar etter hvert
som tidsserien utvikles til viktig ny kunnskap om langtransport av forurensning i
atmosfæren.

Luftkvalitet, miljø og helse

Luftforurensning kan ha store konsekvenser både for natur og mennesker.
WHO rapporterer at luftforurensning
utendørs, forårsaket av alt fra dieseleksos til kullkraftverk, årlig koster 3,7
millioner mennesker livet. Samtidig har
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) åpnet
formell sak mot Norge for brudd på EUs
luftkvalitetsdirektiv. Forurensningsnivået i Oslo og flere andre norske byer
ligger over de tillatte grenseverdiene –
og langt over det som er helsemessig
forsvarlig.
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Tverrfaglig forskning om disse problemstillingene er for svakt utviklet i dag.
NILU kan og vil bidra med forskning som
styrker forvaltningens beslutningsgrunnlag. Vi ønsker derfor å bidra til en tettere
kobling mellom luftkvalitet, miljø og helse
fordi vi ser store positive muligheter i et
tverrfaglig forebyggende samarbeid.

Internasjonalisering

Instituttene trenger å styrke sitt strategiske handlingsrom, først og fremst på
den økonomiske siden. Generelt ser det
ut til at ressurstilgangen blir bedre, men
styringen av midlene blir stadig strammere. Dermed kan instituttene få reduserte muligheter til å arbeide strategisk,
gjennomføre målrettet kompetanseoppbygging og satse langsiktig på tematikk
vi mener vil være sentral.
EU-programmet Horizon 2020 er
viktig både faglig og som forskningsinvestering for Norge. Det er et klart politisk budskap fra den norske regjeringen
at norske forskningsmiljøer skal hente
hjem en større andel av programmet. I
forrige rammeprogram hentet Norge tilbake bare 60 øre pr. krone innbetalt, og
regjeringen vil bruke returraten i Horizon
2020 som en temperaturmåler for norsk
forskning.
Det er imidlertid viktig å huske på at
EU-forskning dreier seg om noe mer enn
kroneretur. Norske forskere samarbeider
i store internasjonale konsortier, og dette
gir en kunnskapsdeling tilbake til Norge
med en verdi som langt overstiger kroneinnsatsen. Det er et klart politisk mål for
regjeringen å hente tilbake en økt andel
av kontingenten, og dette kan og vil instituttene bidra til – men det forutsetter
økt støtte til den delen av instituttsek-

toren som har lave basisbevilgninger. Et
effektivt virkemiddel her er økt Stim-EU,
og dette bør kanaliseres som et tilskudd i
tillegg til basisbevilgningen.

Verdensledende anvendt forskning

Regjeringen ønsker, som instituttene, at
Norge skal utvikle flere verdensledende
miljøer for anvendt forskning. Langtidsplanen for forskning vil beskrive hvilke
tiltak departementet ønsker å bruke for å
oppnå dette. Instituttene kan og vil være
et viktig verktøy til å oppnå målet.
Det er også et klart mål at Norge skal
styrke sin næringsrettete forskning.
Instituttene er i stor grad anvendte og
innovative, og en styrkning av instituttsektoren vil også bety styrket
næringslivsforskning i Norge.
NILUs strategi er å være en viktig
bidragsyter når det gjelder å forstå
klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. Vi skal
bistå beslutningstakere med oppdatert
fagkompetanse om effektene av forurensninger og klimadrivere på lokalt, regional
og globalt plan, samt bidra med kunnskapsgrunnlag for fremtidsrettete
løsninger for forvaltning Kari Nygaard
Adm.dir
og næringsliv.
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Om å flytte Troll i Antarktis

Foto: Are Bäcklund, NILU

Januar 2014, Dronning Maud Land, Antarktis: Tre karer i blå anorakker myser mot polarsola.
Noen meter over bakken henger en container og svaier i en tilsynelatende tynn «tråd»,
på vei over på traktorplanet som skal frakte den 2 kilometer bort og 278 høydemeter opp.
Tiden er kommet for å flytte Trollobservatoriet.
Christine F. Solbakken
Kommunikasjonssjef

Chris René Lunder og Are Bäcklund i sin
nye og uunnværlige elektriske venn:
ATV-en «Vesla». Foto: Jan Wasseng, NILU
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NILU har hatt observatorium i Dronning
Maud Land i Antarktis siden vinteren
2007, for overvåkning av globale atmosfæriske endringer og langtransportert
forurensning. Hovedårsaken til flyttingen
var at NILUs målinger ble påvirket av
aktivitetene på og rundt hovedstasjonen
på Troll. Der er det periodevis aktivitet
fra mange forskere fra flere nasjoner, og
til tross for strenge restriksjoner en viss
forurensning.
Resultatet ble både utvidelse og
flytting. NILUs «nye» observatorium
er dobbelt så stort, gir mulighet for
overnatting i tilfelle dårlig vær, har plass
til ytterligere måleutstyr, og det viktigste
av alt: plasseringen betyr langt mindre

risiko for lokal kontaminasjon.

Tre mann, tre containere og en ATV

Like over nyttår 2014 dro Are Bäcklund,
Jan H. Wasseng og Chris Lunder fra
NILU ned for å fullføre flytteprosessen
som var satt i gang før jul. Da de kom
hadde Norsk Polarinstitutt allerede
bygget vei opp til det nye området.
Arbeidet hadde så langt tatt i underkant
av en måned, og det nødvendige utstyret
ble fraktet inn via skip fra Cape Town og
på slede fra iskanten 20 mil unna. For å
unngå oljesøl og forurensning, og for å
sikre at konstruksjonen tåler vind opp i
dobbel orkan, valgte de å bolte fundamentet fast til store steiner heller enn å
bore ned i permafrosten, forteller Chris
Lunder.
22. januar var strøm og internett lagt
opp og fundamentet sto klart.
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Sommeren i Antarktis er kort, og i vintersesongen fra februar til desember er det
kun seks personer fra Norsk Polarinstitutt
ved hovedstasjonen på Troll. I sommersesongen (norsk vinter) øker «befolkningen» til det mangedobbelte med ytterligere mannskap fra Norsk Polarinstitutt i
tillegg til forskere og andre fra KSAT, ulike
prosjekter og NILU.
Et team på to fra NILU er normalt på
Troll i seks uker hvert år, men på grunn
av flyttingen var de i år tre personer. Ved
siden av flyttingen skulle også all nødvendig service på instrumentene foretas,
og opplæring av forskningstekniker fra
Polarinstituttet fullføres.
Forskningsteknikeren byttes ut hvert
år, og har på forhånd vært gjennom opplæring hos NILU på Kjeller og på NILUs
observatorium på Birkenes. Opplæringen
fortsetter på Trollobservatoriet i samarbeid med avtroppende forskningstekniker,
før de NILU-ansatte kommer i januar og
tar den detaljerte opplæringen på stedet.
Etter dette skal vedkommende kunne
håndtere alle målinger, instrumentvedlikehold og nødvendige reparasjoner alene de
neste 11 månedene.

NILU på to poler

Nå var tiden inne til å flytte selve
stasjonen, bestående av to 20-fots og én
10-fots container samt en rekke kasser
og annet nedpakket utstyr. At Kongsberg
Satellite Services AS (KSAT) bisto med
mobil kran var til stor hjelp, men ingeniørene måtte tilstå at de hadde hjertet
i halsen da den første containeren mer
eller mindre hang i løse lufta og lasteplanet på traktoren fremdeles var en liten
meter for langt unna… Men det gikk bra,
og med ekstra dytte- og drahjelp kom
stasjonen på plass.

En ny og uvurderlig ressurs på laget
er «Vesla», en NILU-blå elektrisk ATV
med solide dekk. Hun er velegnet til frakt
av utstyr og folk opp og ned fjellsida,
uten fare for å påvirke målingene. Tilsvarende kjøretøy er blitt testet ved ishotellet i Jukkasjärvi, forteller Are Bäcklund.
Med oppvarmet garasje håper han at
Vesla vil takle vintertemperaturene ned
mot minus 40 uten store problemer.

Kort sommer

De fleste andre målestasjoner i Antarktis
ligger enten ved kysten eller ved polpunktet, mens Trollobservatoriet befinner seg
2000 km fra det sørlige polpunktet og
220 km fra kysten. Chris Lunder forklarer
at denne plasseringen gir mulighet til å
måle lokale forhold, og mer kunnskap om
transport av forurensning fra havet og inn
i landet.
I tillegg til Trollobservatoriet i
Dronning Maud Land i Antarktis
driver NILU også Zeppelinobservatoriet
i Ny-Ålesund på Svalbard. De to observatoriene er satt opp med lik instrumentering, slik at samme type data kan samles
inn fra begge polområdene.
NILU måler blant annet kvikksølv, totalt
og bakkenært ozon, aerosoler, UV-stråling,
organiske miljøgifter (POPs), hydrokarboner og CO. I tillegg kommer målinger av
mer enn 20 klimagasser, herunder halogenholdige klimagasser, metan og CO2.
Som en av svært få forskningsinstitusjoner i verden driver NILU atmosfæreforskning ved begge poler, og har mulighet
til å sammenlikne måleresultater fra de
to «ytterpunktene». Gjennom denne virksomheten håper NILU å samle ny og viktig
kunnskap om transport og effekter relatert til global forurensning, og å gi et viktig
bidrag til den internasjonale forskningen
på området.

NILUs observatorium i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Are Bäcklund, NILU
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MOCA – metan fra hav til luft?
De siste årene har forskere sett at mengden metan i atmosfæren øker. Metan er en drivhusgass som bidrar til at temperaturen på jorda stiger. En endring i de naturlige metanutslippene
kan derfor gjøre at temperaturen stiger både mer og raskere enn tidligere antatt.
Christine F. Solbakken
Kommunikasjonssjef
Metan er den nest viktigste klimagassen i atmosfæren, og utslipp skriver
seg hovedsakelig fra landbruk, rismarker, søppelfyllinger og fyring. I tillegg
frigjøres gassen naturlig fra dyr, branner,
våtmarker – og fra havbunnen.

MOCA: Et NILU-initiativ

Seniorforsker Cathrine Lund Myhre
forklarer at forskere lurer på om metanutslipp fra havbunnen kan være én kilde
til de økte metannivåene. Metan ligger
lagret som metanhydrat – en isliknende
substans – under havbunnen, og forskerne vet at metangass lekker fra disse
lagrene og bobler opp mot overflaten.
Avhengig av vanndybden kan gassboble-

ne enten nå havoverflaten eller oppløses
i havet før gassen når atmosfæren. Hvis
temperaturen i havet stiger kan dette
øke utslippet fra havbunnen til havet, og
igjen bidra til at mengden metan som
når atmosfæren øker – med økte temperaturer på jorda og i havet som følge.
For å finne ut mer om sammenhengen mellom metanhydrater på havbunnen og metannivåene i atmosfæren

Forskningsskipet «RV Helmer Hanssen» under
testcruise nær Tromsø. Foto: Adam Durant
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tok Lund Myhre og NILU sammen med
CAGE og CICERO initiativ til forskningsprosjektet MOCA i 2013. Prosjektet er et
samarbeid mellom NILU, CAGE - Senter
for arktisk gasshydrat og CICERO Senter
for klimaforskning. CAGE er Senter for
Fremragende Forskning ved UiT, og
verdensledende innen forskning på gasshydrater. Cicero er et av Norges fremste
klimamodelleringsmiljøer og forsker på
nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og -politikk.

Tverrfaglig flernasjonalt samarbeid

MOCA-prosjektet er tverrfaglig, og
kombinerer forskningsmiljøer som ikke
har samarbeidet tidligere for å bedre
fremme forståelsen av arktiske prosesser. MOCA er finansiert av Norges
Forskningsråd via Polarprogrammet, og
varer i 3 ½ år fra 1. oktober 2013. I løpet
av den perioden skal MOCA-prosjektet og CAGE kombinere og koordinere
målinger fra skip, fly og på havbunnen,
samt fra Zeppelinobservatoriet på Svalbard. Hovedhensikten er å finne ut hvor
mye av metangassen som slippes ut fra
havbunnen som når opp gjennom havet
og ut i atmosfæren. Videre skal resultatene brukes til å kvantifisere de effektene
metan fra gasshydrater i havbunnen har
på atmosfæren i dag, og hva en potensiell endring av disse prosessene kan bety
for klimaet i fremtiden.
I tillegg til NILU, UiT og CICERO
involverer MOCA-prosjektet også samarbeidspartnere fra Canada, Frankrike,
Sveits, Storbritannia og Russland.

MOCA-prosjektet i 2014

Målingene starter opp sommeren 2014,
og i midten av juni legger forskningsfartøyet «RV Helmer Hanssen» fra UiT
ut på et seks uker langt CAGE-tokt
sammen med MOCA for å foreta hav- og
atmosfæriske målinger i havområdene
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Cathrine Lund Myhre fra NILU er prosjektleder for MOCA-prosjektet. Foto: Adam Durant

mellom Tromsø og Svalbard, samt den
nordlige delen av Svalbard. I det samme
området kommer CAGE til å plassere ut
overvåkningsutstyr nede på havbunnen,
som blant annet skal måle havstrømmer,
temperatur og metanutslipp.
I tillegg til dette skal to ulike flykampanjer gjennomføres for å måle
metankonsentrasjon og variasjon oppe i
atmosfæren. Det første flyet tar av i juni
2014, og skal foreta målinger mellom

Kiruna i Sverige og Longyearbyen på
Svalbard, nord for Svalbard og over
våtmarksområder i Sverige og Finland.
Dette er i samarbeid med Universitetet
i Cambridge. Den andre flykampanjen
finner sted i Russland i månedsskiftet
juli-august, og går fra Novosibirsk, over
Sibir og våtmarksområdene der, og opp
til området over Karahavet og Salekhard.
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Klimaendringer og
forurensninger i Arktis
De unike økosystemene og fysiske egenskapene i Arktis gjør at miljøendringer skjer
raskere der enn andre steder i verden. Derfor kan granskning av hvordan miljøgifter
påvirkes av klimaendringene i Arktis gi innsikt i endringer som senere kan påvirke
befolkningen andre steder på kloden.
Jozef M. Pacyna
Forskningsdirektør
ArcRisk-prosjektet er et internasjonalt
FP7-finansiert EU-forskningsprosjekt.
Prosjektet har gitt ny kunnskap om
kilder, skjebner, transport og effekter
vedrørende organiske miljøgifter og
kvikksølv under endrede klimaforhold.
Sett i lys av klimaendringene er denne informasjonen viktig for å forbedre
dagens politikk og strategier med
målsetting om å redusere effektene av
miljøgifter i Arktis.
Prosjektet, som ble gjennomført fra
midten av 2009 til 2014, involverte 21
institutter fra 12 land. NILUs rolle har
vært å systematisere resultatene fra
prosjektet, sammenligne dem med an-
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nen forskning, og evaluere strategier for
reduksjon av og tilpasning til forurensningene som ble studert i prosjektet.

Kompleksitet versus begrensninger

ArcRisk-prosjektet har møtt forventningene fra de ulike brukergruppene, så
som EU-kommisjonen, Arktisk Råd og
andre potensielle brukere, når det gjelder
informasjonskrav og politiske mål med
utvidet kunnskap, bedre forståelse av
virkningene av klimaendringene og bedre
vurderingsverktøy.
Vurderingsverktøyet (databaser,
modeller og overvåkningssystemer)
som er utviklet og brukt i dette prosjektet danner et solid grunnlag for videre
kvantitativ analyse av konsekvensene
av klimavariasjoner og -endringer på
variasjonene i hvordan menneskers helse

eksponeres. Eksponeringen varierer med
endringer i forurensningenes opprinnelse, transport, skjebne og adferd i miljøet,
i tillegg til opptak og overføring gjennom
relevante næringskjeder.
Forskningen i ArcRisk-prosjektet
illustrerer kompleksiteten i forurensningenes syklus og effekter, og begrensningene i vår evne til å forutsi hvordan
klimaendringer kan påvirke disse prosessene. De politiske rådene for reduksjon
av eksponering og effekter i framtiden
består derfor av en rekke anbefalte tiltak.

Teknologivalg

Den eneste måten å oppnå en varig og
omfattende reduksjon av menneskers
eksponering for miljøskadelige forurensninger, er ved å minimalisere bruken av
dem, og så langt som mulig eliminere

NILU – Norsk institutt for luftforskning

utslippene til miljøet.
Hvilke effekter vi får av klimapolitikken
på utilsiktet produserte POP-er, kvikksølv
og annen luftforurensning vil hovedsakelig
vises i et begrenset antall sektorer: industri, bolig og transport. Valget av teknologi
vil her ha direkte innvirkning både på
utslipp av klimagasser (GHG), kvikksølv
og utilsiktet produserte POP-er.
Det vi ser er at høye temperaturer
som skal sikre ren forbrenning både i
ulike verktøy og i motorer og fyrkjeler i
industri og boliger, reduserer utviklingen
av utilsiktet produserte POP-er. Følgelig
kan optimalisering av forbrenningsforholdene ha gjensidige fordeler for
energigjenvinning og reduserte klimagassutslipp, og gi betydelig reduksjon i
utvikling av utilsiktet produserte POP-er
ved forbrenning av drivstoff.
Økt energigjenvinning gir en betydelig reduksjon i mengden fossilt brensel
nødvendig for å generere en gitt mengde
strøm, og dermed også i dannelsen av
utilsiktet produserte POP-er. Generelt
forventer vi at klimapolitikken vil ha en
positiv effekt på forurensningsnivået
regionalt og lokalt når man reduserer
utvikling og utslipp av både utilsiktet
produserte POP-er og kvikksølv.

Risikoreduksjon

Arbeidet med å identifisere miljøgifter
som utgjør stor risiko for mennesker,
miljø og helse i Arktis er enormt, og
krever internasjonalt samarbeid. I tillegg
må man tilpasse de risikoreduserende
tiltakene til ulike utslippsmønstre og
spesifikk bruk av kjemikaliegrupper.
Potensialet for spredning av skadelige
miljøgifter over store avstander betyr at

Ove Hermansen og Are Bäcklund fra NILU installerer luftinntak i masten ved NILUs observatorium
på Zeppelinfjellet, Ny-Ålesund. Foto: Sanja Forsström, Norsk Polarinstitutt

internasjonale avtaler som for eksempel
Stockholm-konvensjonen, konvensjonen
om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (LRTAP), og
Minamata-konvensjonen spiller nøkkelroller. I tillegg bør man benytte synergier
mellom eksisterende internasjonale
retningslinjer og avtaler som gjelder
overvåkning, risikovurdering og risikoreduserende tiltak.
ArcRisk-prosjektet har fastslått et
behov for å øke bevisstheten, utvikle
kapasiteten, overføre teknologi og gi
teknisk bevissthet på oppnåelige fordeler
ved reduksjon av klimagasser og utilsiktet produserte POP-er fra samme kilde,
eller fra kilder innen samme kategori –
spesielt i utviklingsland.
Prosjektet har også vurdert kostholdsråd for konsum av fisk, sjømat og

pattedyr. Konklusjonen er at kostholdsråd og -veiledninger kan gi effektive
kortsiktige løsninger for å redusere
menneskelig eksponering, spesielt for
kritiske grupper.
Imidlertid må slike veiledninger
utvikles i nært samarbeid med målgruppene og lokale helsearbeidere, risiko og
fordeler ved inntak av bestemte matvarer tatt i betraktning. (Inkludert indirekte
fordeler, så som kulturelle fordeler.)
Det vil bli nødvendig med oppdatering av eksisterende kostholdsråd
ettersom kunnskapen vår om effektene
av kjemiske forurensninger, og de
samsvarende virkningene av klimaendringene, øker.

Mer informasjon:
www.arcrisk.eu

NILUs observatorium på Zeppelinfjellet.
Foto: Ove Hermansen, NILU
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I NILUs strategi slår vi fast at Arktis er en viktig varsler for globale prosesser som
klimaendringer, langtransportert forurensning og miljøgifter, og at nye økonomiske muligheter
med en voksende industri som olje/gassvirksomhet, skipstrafikk og gruvedrift i nord gir nye
utfordringer når det gjelder miljøhensyn i Arktis.
Eldbjørg S. Heimstad
Forskningsdirektør Nordområdene
I tråd med dette bruker NILU sin omfattende kompetanse til å bidra med relevant forskning til beste for samfunnets
nordområdesatsing.

Miljøgifter
– effekter på økosystemer og helse

Som en del av strategioppfølgingen
leder NILU ved Eldbjørg Sofie Heimstad
forskningsprogrammet «Miljøgifter –
effekter på økosystemer og helse» ved
Framsenteret i Tromsø. 15 NILU-ansatte
holder til i senteret, som består av 20
institusjoner som driver med tverrfaglig
forskning, rådgivning, forvaltning og
formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Mål med forskningsprogrammet

Foto: Christine F. Solbakken, NILU
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Framsenteret har fem forskningsprogrammer – eller «flaggskip». Det
overordnede målet for flaggskipet
«Miljøgifter» er å generere kunnskap om

transport, opptak og effekter av miljøgifter i arktiske økosystemer, inkludert
mennesker. Resultatene skal brukes til å
vurdere risiko, og til strategiutvikling for
nasjonale myndigheter og internasjonale
konvensjoner med miljøforbedrende
tiltak som målsetting.
Utgangspunktet er at forurensninger
transporteres over store avstander, og
ikke tar hensyn til landegrenser. Måling
av forurensning i nordområdene er en
god indikator på global spredning, for
selv om det finnes få kilder til miljøgifter
i Arktis finner forskerne høye nivåer av
enkelte miljøgifter i arter høyt oppe i
verdikjeden, som f.eks. i isbjørn, polarrev
og polarmåke.

Menneskelig påvirkning

Forskerne finner stadig nye kjemikalier
i luft, vann og dyr i Arktis, og for mange
av disse stoffene mangler det kunnskap
både om kilder, spredning og effekter på
dyr og mennesker.
Tungmetaller, persistente organiske
kjemikalier (stoffer med lang nedbrytNILU – Norsk institutt for luftforskning

Foto: Adam Durant.

Med fokus på nordområdene

ningstid) og radionuklider defineres som
miljøgifter. Kildene til disse er industriell
virksomhet, insektbekjempende midler,
og ikke minst syntetiske stoffer fra
produkter som vi bruker til daglig, f.eks.
kosmetikk, mobiltelefoner, TV, PC-er,
klær og møbler. De mest kjente miljøgiftene, som PCB og DDT, er nå regulert
gjennom globale avtaler, men fordi PCB
har lang nedbrytningstid dominerer den
fortsatt i arktiske prøver.
Noen syntetiske kjemikalier, som
bromerte flammehemmere og fosforflammehemmere, brukes for å beskytte
oss mennesker og hindre branntilløp i
klær, møbler og elektrisk utstyr. Perfluorerte overflatestoffer benyttes for at vi
skal holde oss tørre og varme, og stoffer
som parabener og siloksaner brukes i
personlige pleieprodukter.
Forskningen på spredning og effekter
av disse miljøgiftene er viktig, for selv
om den primære funksjonen er å gi oss
en tryggere og bedre hverdag, så er
egenskapene til mange av miljøgiftene
en trussel for mennesker og dyr når de
spres i naturen gjennom tilvirkning, bruk,
og som søppel.

Framsenteret
Framsenteret består av 20 institusjoner som driver med tverrfaglig
forskning, rådgivning, forvaltning og
formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.
NILU og de andre 19 institusjonene som inngår i Framsenteret har
sterk kompetanse om, og flere års
erfaring med, samarbeid innen miljøforskning i Arktis. I tillegg finnes det
solid kompetanse innen fagretninger
som miljøkjemi, økologi, epidemiologi
og samfunnsøkonomi, noe som kan
styrke den fremtidige miljøgiftforskningen i senteret.
Senterets institusjoner skal bidra
til å opprettholde Norges posisjon

som en fremragende forvalter av
miljø og naturressurser i nord. Med
forskning som grunnlag skal kunnskap
formidles til forvaltningen, næringslivet og publikum generelt. Senteret
skal også bidra til å styrke koblingen
mellom forskning og utdanning.
I tillegg til egen forskning samarbeider
institusjonene ved Framsenteret om
seks forskningsprogrammer, såkalte
«flaggskip». I tillegg til miljøgifter er
disse «Havforsuring», «Polhavet»,
«Klimaendringer fjord og kyst»,
«Klimaendringer på land» og
«Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord».

Internasjonal påvirkning

Tilstedeværelsen i Arktis, med etablerte
forsknings- og målestasjoner, gir NILU
og de andre institusjonene i Framsenteret unike muligheter som internasjonale bidragsytere innen forskning på
miljøgifter. Miljøgifter som påvises i arktiske dyr er som oftest langtransporterte,
de er persistente, de bioakkumulerer
(opptaket er større enn elimineringen),
og de kan ha negative effekter for dyret.
I henhold til internasjonale konvensjoner skal miljøgifter med slike egenskaper fases ut. Miljøgiftforskningen i
Arktis skaffer til veie viktige data som
norske miljømyndigheter kan benytte
som forhandlingskort i arbeidet med
internasjonale konvensjoner som
regulerer miljøgifter.
Fra 2014 blir forskningsaktiviteten i
Framsenteret utvidet med enda et flaggskip med fokus på nordområdene:
«Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord (MIKON)». Det er allerede
NILU – Norsk institutt for luftforskning

Framsenteret, Tromsø. Foto: Ronald Johansen, iTromsø.no

bevilget 15 millioner kroner over statsbudsjettet i 2014 til dette flaggskipet.
Det første året vil mye av midlene brukes
til et prosjekt som innebærer å fryse
inn Norsk Polarinstitutts forskningsskip
«Lance». I 2015 skal bevilgningene i
sin helhet gå til MIKON. Det betyr at
forskningsaktiviteten målt i penger øker
markant i årene som kommer, og at MI-

KON blir det største forskningsprogrammet av i alt seks i Framsenterets regi.
MIKON favner de fleste forskningsfelt i Framsenteret, og kommer til å bidra
med viktig kunnskap for forvaltning og
næringsliv koblet til utviklingen i Nordområdene.
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Barcelona

NILU støtter utviklingen
av den europeiske
luftkvalitetspolitikken
2013 var «Luftens år», og en grundig gjennomgang
av de europeiske luftkvalitetspolitiske tiltakene dannet
grunnlag for en ny strategi med sikte på å vesentlig
forbedre luftkvaliteten i EU.
Christine F. Solbakken
Kommunikasjonssjef
Den nye strategien tar sikte på å styrke
etterlevelse og gjennomføring av gjeldende regelverk, foreslår nye tiltak og
mål for å beskytte helse og miljø, fremmer innovasjon for renere produkter og
prosesser, og skaper bedre sammenheng
med annen politikk og internasjonale
initiativer.

Ren luft-programmet

En viktig del av strategien er det nye Ren
luft-programmet. Programmet inneholder tiltak for å sikre at eksisterende
mål blir oppfylt på kort sikt, samt nye
målsettinger for luftkvalitet i perioden frem til 2030. Lovgivningspakken
inkluderer støttetiltak som skal bidra til
å kutte luftforurensning, med spesielt
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fokus på å forbedre luftkvaliteten, støtte
forskning og innovasjon og fremme
internasjonalt samarbeid.
I tillegg inneholder pakken et revidert
direktiv for nasjonale utslippstak, med
strengere nasjonale utslippstak for de
seks hovedforurensningene: svevestøv
(PM), svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NO2), ammoniakk (NH3),
flyktige organiske forbindelser (VOC)
og bakkenært ozon (O3).
Det er også et forslag til et nytt
direktiv for å redusere forurensning fra
mellomstore forbrenningsanlegg, for
eksempel små industrianlegg og energianlegg for sameier eller store bygninger.

Europeisk samarbeid

NILU har bidratt i arbeidet med å sette
sammen vitenskapelig informasjon for å
støtte utviklingen av denne nye lovgiv-

ningspakken, gjennom vår deltakelse i
Europeisk emnesenter for luftkvalitet og
klimaendringer (ETC/ACM). I forbindelse med revisjonen av det nasjonale
utslippstaksdirektivet har NILU vært
med på å undersøke hvilken effekt det
vil få for reduksjonen av PM-nivåene
i Europa dersom NH3-utslippene fra
landbruket ytterligere reduseres ut over
Gøteborg-protokollen, som tydelig ikke
løser problemet alene.
Videre ledet NILU arbeidet med vurdering av luftkvalitetsstatus og -utvikling
i Europa for det europeiske miljøbyråets
(EEA) årlige tekniske rapport «Luftkvalitet i Europa», som ble lansert 15. oktober
2013. Denne rapporten var en hjørnestein i revideringen av retningslinjene for
luftkvalitet, og konkluderte med EUs nye
forslag til luftkvalitetspolitikk som ble
lansert i desember 2013.
NILUs Cristina Guerreiro var den
ledende forfatteren av luftkvalitetsrapporten, med Frank de Leeuw (RIVM)
og Valentin Foltescu (EEA) som medforfattere. Rapporten fikk meget god
mediedekning – ifølge EØS mer enn
1200 artikler i internasjonal presse fram
til januar 2014. Med dette har rapporNILU – Norsk institutt for luftforskning
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Foto: Christine F. Solbakken, NILU.

ten det nest høyeste antallet relaterte
artikler noensinne, med blant annet
oppslag på nettsidene til store nyhetsleverandører som BBC, New York Times,
Spiegel online og Le Monde.

WHO-beregninger

De siste tallene fra WHO viser at 3,7
millioner dødsfall skyldtes utendørs
luftforurensninger i 2012 globalt, hvorav
482 000 skjedde i Europa. I tillegg
mener WHO at innendørs luftforurensning er verdens største miljøhelserisiko,
og anslår at den var skyld i 4,3 millioner dødsfall samme år (7,7% av total
dødelighet). Dette betyr at i 2012 døde 8
millioner mennesker på verdensbasis av
luftforurensningsrelaterte årsaker.
– Disse siste estimatene er betydelig
høyere enn de forrige, forklarer seniorforsker Cristina Guerreiro, – på grunn
av bedre estimater for hvor eksponert
befolkningen er, og bedre kunnskap om
helseeffektene av eksponering for luftforurensning. Ved NILU har vi jobbet kontinuerlig med å utvikle metoder for bedre
eksponeringsestimater, f.eks. ved hjelp av
satellittdata og forbedrede utslippsdata
kombinert med forbedrede kjemiske
transportmodeller og bakkemålinger.

NILU – Norsk institutt for luftforskning

Rapporten konkluderer med at luftkvalitet fortsatt er en stor utfordring for
helse, økonomi og miljø i de fleste byer i
Europa.
– Denne forurensningen kan føre
til sykdom og for tidlig død, sier
Guerreiro. – Vi vet at hjertesykdom og
hjerneslag er de vanligste dødsårsakene
knyttet til luftforurensning, etterfulgt av
lungesykdommer og lungekreft. Men
luftforurensning forårsaker også skade
på miljøet, inkludert tap av biologisk
mangfold og redusert vegetasjonsvekst.
Det er anerkjent at luftkvalitetspolitikk må etterleves både på europeisk nivå og på nasjonalt og spesielt
lokalt nivå for å oppnå samsvar med
de europeiske standardene. NILU har
støttet EØS- og EU-kommisjonen (EC) i
evalueringen av hvordan retningslinjene
for luftkvalitet og tiltak følges opp i flere
europeiske byer. Arbeidet var en del av
prosjektet «Air Implementation Pilot»,
og tok sikte på å støtte gjennomføringen
av EUs miljøpolitikk på lokalt nivå.

Økonomi, produktivitet og helse

Europa har opplevd en betydelig reduksjon i utslipp, atmosfæriske konsentrasjoner og deponering av stoffer som
svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid
(CO), benzen (C6H6) og bly (Pb) det siste tiåret. Til tross for disse forbedringene
er luftforurensning fortsatt en alvorlig
trussel mot helse og miljø, og utgjør et
betydelig tap for den europeiske økonomien, produktiviteten og økosystemenes
helse.
Utslipp av luftforurensende stoffer
kommer fra nesten alle økonomiske og
sosiale aktiviteter, men tiltak på både
nasjonalt og lokalt plan har gradvis ført
til en nedgang i mange luftforurensende
stoffer. Som et resultat ser vi i Europa

Cristina Guerreiro fra NILU er hovedforfatter av
EEA-rapporten «Luftkvalitet i Europa».
Foto: Ingar Næss

akseptable luftkvalitetsnivåer for noen
forurensende stoffer, slik som CO og bly.
Samtidig bidrar veitransport, industri,
kraftverk, husholdninger og jordbruk
fortsatt sterkt.
Forbrenning av faste brennstoffer
i husholdninger, så som kull og ved, er
viktige kilder til direkte utslipp av PM og
polyaromatiske hydrokarboner (PAH).
Det er i hovedsak landbruket som
står ansvarlig for utslipp av ammoniakk (NH3), noe som går ut over både
helse (som en forløper for svevestøv)
og økosystemer. Slike utslipp har i det
siste tiåret enten gått veldig lite ned
(i landbruket), eller ikke gått ned i det
hele tatt (forbrenning av fast brensel i
husholdninger). Faktisk har forbrenning
av faste brennstoffer blir en økende kilde
til luftforurensning. Grunnen er at ved til
brensel er forholdsvis billig og anses å
være miljøvennlig, fordi ved er fornybar
og nesten karbonnøytral.
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Smart overvåkning
av luftkvalitet
Vi vil i nær fremtid kunne forenkle overvåkningen av luftkvaliteten i byer ved at innbyggerne
tar i bruk sensorteknologi og mobile applikasjoner. EU-prosjektene CITI-SENSE og Citi-SenseMOB vil gjøre innbyggerne i stand til å overvåke luftkvaliteten i sitt nærmiljø, og iverksette
tiltak for å påvirke politikere og beslutningsprosesser.
Sonja Grossberndt
Forsker
Mandag morgen kl. 8 spaserer en mann
til jobb som vanlig, med sin mobile
luftkvalitetsmåler aktivert. Etter en stund
får han en beskjed på smarttelefonen om
at det er høye svevestøvnivåer der han
befinner seg. Han vet at dette ikke er bra
for astmaen, og lar telefonen beregne en
alternativ rute gjennom mindre forurensede områder.
Høres dette utopisk ut? Ikke for
dr. Núria Castell ved NILU og prosjektet
CITI-SENSE.

Om prosjektet

Foto: Finn Bjørklid

CITI-SENSE er en forkortelse for
«Development of sensor-based Citizens’
Observatory Community for improving

Citi-Sense-MOB omfatter montering av
luftkvalitetssensorer på busser og sykler. De
skal tjene som mobile enheter for kontinuerlig
overvåkning av miljøtilstanden i Oslo.
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quality of life in cities». Det er ett av fem
«Citizens Observatory»-prosjekter under
EUs sjuende rammeprogram (FP7),
under temaet «Developing communitybased environmental monitoring and
information systems using innovative
and novel earth observation applications». Disse prosjektene vil omfatte
miljøovervåkning basert i lokalsamfunn,
innsamling og tolkning av data, og
informasjonsleveringssystemer.
Alle de fem prosjektene tar sikte på
å utvikle nye teknologier og applikasjoner for jordobservasjon ved å involvere
innbyggerne. De skal få mulighet til
påvirke miljøpolitiske og administrative
prioriteringer ved hjelp av smarttelefoner, nettbrett og andre bærbare enheter.
NILU koordinerer prosjektet CITISENSE, som med nesten 30 partnerinstitusjoner fra Europa, Sør-Korea
og Australia vil gi innbyggerne i ni
europeiske byer muligheten å overvåke
sitt eget nærmiljø. Prosjektet vil også
omfatte måling av innendørs luftkvalitet i
utvalgte skolebygninger.
– Selv om luftkvaliteten i de fleste
europeiske byer har bedret seg betydelig
i løpet av de siste tiårene, er det fortsatt
utfordringer som må håndteres. Siden
innbyggerne vet best hvilke miljøspørsmål de opplever som problematiske,
ønsker vi å gi dem både teknisk utstyr og
kompetanse til å løse disse problemene,
forklarer dr. Alena Bartonova, forskningsdirektør ved NILU og vitenskapelig
koordinator for CITI-SENSE.

Fra idé til virkelighet

CITI-SENSE blir lansert i ni byer i Europa;
Barcelona, Beograd, Edinburgh, Haifa,

Ljubljana, Oslo, Ostrava, Wien og Vitoria.
Frivillige blir utstyrt med mobile sensorer
for å måle luftkvaliteten i sitt nærmiljø.
Sensorene sender data til en sentral enhet, og innbyggerne får nyttig informasjon
i retur, som for eksempel et sanntidskart
over forurensningssituasjonen.
Data fra innbyggernes mobile sensorer og telefoner vil sammen med data fra
eksisterende stasjonære målestasjoner
behandles og gjøres tilgjengelig både på
internett og gjennom nyutviklede applikasjoner for mobile enheter. Siden kommunikasjon er en viktig del av prosjektet,
vil folk i hele Europa kunne bruke disse
virtuelle møteplassene for å utveksle
informasjon og lære av hverandre. De vil
også få verktøy og opplæring i hvordan
de kan vurdere og bruke de innhentede
dataene for å påvirke beslutningstakere.
– Nøkkelordene for prosjektet er
deltakelse og myndiggjøring, fortsetter
Bartonova. – Borgerne mottar teknisk
utstyr og verktøy til overvåkning og elektronisk kommunikasjon, men samtidig
blir de også gitt ferdigheter til å handle
på grunnlag av overvåkningsresultatene
og kommunisere med andre interessenter, som for eksempel offentlige myndigheter.

Citi-Sense-MOB

NILU er også vitenskapelig koordinator og en av fem norske partnere som
samarbeider med Oslo kommune og
kollektivselskapene Ruter # og Nobina
om et annet prosjekt: Citi-Sense-MOB
(Mobile Services for Environment and
Health Citizens’ Observatory).
Dette prosjektet, som foregår i Oslo,
omfatter montering av luftkvalitetssen-
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Citi-Sense-MOB

NILU koordinerer prosjektet CITISENSE, som vil gi innbyggerne i ni
europeiske byer muligheten til å
overvåke sitt eget nærmiljø ved hjelp
av mobile sensorer og telefoner.
Prosjektleder for Citi-Sense-MOBprosjektet, Núria Castell, demonstrerer
bruken.
Foto: Finn Bjørklid, NILU

sorer på busser og sykler. De skal tjene
som mobile enheter for kontinuerlig
overvåkning av miljøtilstanden i byen.
Som i CITI-SENSE-prosjektet vil
dataene bli behandlet og presentert med
en brukervennlig og visuelt informativ
layout ved hjelp av web-tjenester og
applikasjoner for ulike tekniske enheter.
– Vi vil samle sanntidsdata på steder
og med en grafisk oppløsning som ikke
har vært tilgjengelig før nå, forteller
NILU-forsker Núria Castell, vitenskapelig koordinator for Citi-Sense-MOB.
– Videre vil NILU undersøke nye måter
å kombinere bruk av data fra mobile
sensorer, tradisjonelle målestasjoner og
luftkvalitetsmodeller, og utforske hvordan disse dataene kan bidra til å støtte
en bærekraftig utvikling i Oslo.

urensning. Dette vil gjøre innbyggerne
mer bevisste på både luftkvaliteten i sine
umiddelbare omgivelser og hvilke fotavtrykk veitransporten setter i miljøet.
– Vi ønsker å hjelpe både borgere og
myndigheter å ta de beslutningene som
trengs for å opprettholde og forbedre
kvaliteten på livet i byen vår, sier Castell.

Tester teknologier

CITI-SENSE og Citi-Sense-MOB samarbeider om å teste ulike mikrosensorteknologier og metoder for å overvåke
urban luftforurensning.
– Bruken av disse nye teknologiene
har potensial til å forbedre vår forståelse
av dynamikken mellom luftforurensning,
miljørettet helsevern og klimaendringer i
urbane områder, avslutter Castell.

Gjør byen triveligere

Citi-Sense-MOB-prosjektet vil levere
mobile tjenester for overvåkning av
utslipp fra veitrafikk, konsentrasjoner av
miljøgifter og helseeffekter av luftfor-
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Mer informasjon:

www.citi-sense.eu
www.citi-sense-mob.eu

«Citizens’ Observatories»-prosjektene er fem pågående prosjekter
delfinansiert av EUs sjuende rammeprogram (FP7) innen temaet
ENV.2012.6.5-en, «Developing
community-based environmental
monitoring and information systems
using innovative and novel earth
observation applications» (på norsk:
«Utvikling av lokalsamfunnsbaserte
systemer for miljøovervåkning og
kommunikasjon ved hjelp av nye og
innovative jordobservasjonsprogrammer»), som startet høsten 2012.
Prosjektene tar sikte på å utvikle
nye teknologier og applikasjoner
innen jordobservasjon. I tillegg søker
de å utnytte de mulighetene som
finnes ved bruk av bærbare enheter
(smarttelefoner, nettbrett, osv.) for å
muliggjøre effektiv deltakelse fra borgerne i miljøforvaltningen, basert på
bred interessent- og brukerinvolvering
for å støtte opp om både samfunnet
og politiske prioriteringer.
Citi-Sense-MOB er et toårig
EMMIA-prosjekt (European Mobile
og Mobility Industries Alliance) som
startet høsten 2013. Prosjektets mål
er å skape og bruke innovative mobile
teknologier til sanntidsadministrasjon
og bærekraftig utvikling av byen, ved
å tilby tjenester knyttet til luftkvalitet
og klimaendringer.
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Måling av innemiljø i museer
«MEMORI» er et system for måling av innendørs luftkvalitet for å vurdere risikoen for skade
på følsomme gjenstander. Målesystemet er laget spesielt for museer og samlinger, arkiver,
historiske bygninger og andre institusjoner med ansvar for kulturarvgjenstander i innemiljø.

Terje Grøntoft
Seniorforsker
MEMORI-teknologien ble utviklet
gjennom flere EU-prosjekter over en
periode på ti år, og ble til slutt ferdigstilt i
EU-prosjektet «MEMORI» i 2013.
NILU har samarbeidet med
Fraunhofer-instituttet i Tyskland om
utviklingen av et dosimeter, og med
English Heritage om utvikling av metode
for å vurdere måleresultatene mot
risiko for skade på kulturarvobjekter.
Elleve andre europeiske forsknings- og
kulturinstitusjoner har vært partnere i
MEMORI-prosjektet.

Teknologien

MEMORI-teknologien består av tre
ulike deler: Et såkalt dosimeter, et lite
instrument som leser av dosimeteret,
og et nettsted for resultatvurdering og
informasjon.
Dosimeteret er en liten holder for
to små glassbiter som reagerer med
«skadestoffer» i luften. En glassbit
(EWO, «Early Warning Organic») er
belagt med en tynn syntetisk polymerfilm som reagerer med oksyderende
gasser som nitrogenoksyd (NO2), ozon
(O3), og med ultrafiolett lys. Reaksjonen
er også avhengig av temperatur. Den
andre glassbiten (GSD, «Glass Slide

Dosimeter») har en spesiell sammensetning som likner på historisk glass.
Det inneholder mye kalium og reagerer
spesielt med sure gasser, også avhengig
av fuktighet.
Glassenes reaktivitet i innemiljø er
kjent, så ved å måle endringen av glassene etter eksponering kan kvaliteten på
innemiljøet bestemmes.

Dosimeteret er en holder for to små glassplater som reagerer med skadelige stoffer i luften. Her er dosimeteret plassert i et monter i Kulturhistorisk
museum, Oslo. Foto: Anne Sommer-Larsen. Kulturhistorisk museum
16
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Fra produksjon av MEMORI-instrumentet.
Foto: Finn Bjørklid, NILU

Rødt, grønt og gult signal

Målingen gjøres i det tilhørende måleapparatet før og etter at dosimeteret settes
ut i for eksempel et museum, og skjer
automatisk når dosimeteret settes inn i
instrumentet.
Endringen av glassene måles som
reduksjon i transmisjon av lys gjennom
glassene ved gitte bølgelengder (UV og
IR). Resultatet fra målingene lagres i
instrumentet og lastes opp til nettsiden
for vurdering. Vurderingen er basert
på tre måneders eksponeringstid for
dosimeteret.
Den relativt lange eksponeringstiden gjør at følsomheten er høy for små
mengder forurensninger, og resultatet
representerer en gjennomsnittssituasjon for objektene. Resultatet blir vist
på nettsiden som et «trafikklys-signal».
Fargen på signalet vil avhenge av hvilket

av de 22 mulige materialene som velges.
«Grønt» indikerer at det er lite sannsynlig at objektet vil endre seg merkbart
de nærmeste 30 år. «Rødt» indikerer
at objektet sannsynligvis vil bli skadet i
løpet av tre år, slik at det vil kreve konservering. «Gult» indikerer en situasjon
mellom disse.
Risikoindikasjonen gis også i et
diagram der måleverdiene for de to dosimeterglassene vises på hver sin akse.
Sammenligning av tålegrensene for materialene og måleresultatet for MEMORI-dosimeteret er basert på forskning
i MEMORI-prosjektet og tilgjengelig
informasjon i konserveringslitteraturen.

Effektivt for en første diagnose

Siden innemiljø-faktorene som kan
påvirke de to glassene er kjent, muliggjør diagrammet en første diagnose av
hva som kan være problemet. En høy

verdi på den horisontale «EWO-aksen»
indikerer som regel dårlig beskyttelse
mot NO2 og O3 fra uteluft, for eksempel
fra trafikk. Dette er et typisk resultat i
naturlig ventilerte bygninger i byer.
En høy verdi på den vertikale
«GSD-aksen» indikerer som regel mye
organiske syrer i luften, som regel fra avgassing fra materialer. Dette er et typisk
resultat inne i montere, særlig de som er
laget av tre.

MEMORI framover

MEMORI-dosimeteret ble brukt i
mange muséer i løpet av EU-prosjektet
«MEMORI». Dosimeteret kan nå kjøpes
fra NILU, og har etter MEMORIprosjektet (medio 2014) blitt brukt for
å vurdere innemiljøet i muséer i Norge
(Nasjonalmuseet og Teknisk museum
i Oslo) og i utlandet (Tate og Museu
Nacional d’Art de Catalunya).
NILU sender og mottar nå dosimetrene, gjør målingen i det nye instrumentet og rapporterer resultatet på
MEMORI-nettsidene. NILU har fem
måleinstrumenter som muséer og andre
kan bruke i samarbeid med NILU.
I 2014 gjennomfører NILU et
«MEMORI-verifiseringsprosjekt»
i samarbeid med Innovasjon Norge.
I dette prosjektet blir MEMORI-måleinstrumentet og -teknologien ytterligere
verifisert med hensyn til pålitelighet
og brukerfunksjonalitet, og tilrettelagt
for salg.

Mer informasjon:
Målingen skjer automatisk når dosimeteret settes inn i det tilhørende måleapparatet. Måling foretas før og etter at dosimeteret settes ut i det aktuelle museet e.l. Foto: Terje Grøntoft, NILU
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memori.nilu.no
www.memori-project.eu
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Foto: Finn Bjørklid, NILU

Topp moderne helseeffektlaboratorium på NILU
Vi omgir oss med stadig flere nye kjemikalier, og eksponeres daglig for en rekke stoffer og
blandinger av stoffer vi ikke fullt ut kjenner virkningen av. Vi kommer i kontakt med disse
kjemiske forbindelsene gjennom mat, klær, kosmetikk, møbler, luft og annet.

Foto: Finn Bjørklid, NILU

Svein Knudsen
Seniorforsker
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Forbindelsene har som regel viktige
egenskaper, som for eksempel brannhemmende stoffer i klær, men de har
også potensial til å påvirke miljøet og
menneskers helse. Virkningen av disse
stoffene hver for seg, og også virkningene av blandingen av flere stoffer, trenger
bedre dokumentasjon og er et viktig
punkt på NILUs forskningsagenda.

Enestående i Norge

For å kunne se nærmere på disse effektene har NILU investert i et nytt helseeffektlaboratorium innenfor feltet
humantoksikologi. Laboratoriets oppbygning er basert på omfattende
forskning av dr. Maria Dusinska ved
NILU, og er det eneste norske laboratoriet i sitt slag som tilbyr kvalitetssikring
etter GLP (Good laboratory practices).
Laboratoriet har metoder for å undersøke om kjemiske forbindelser, nano-
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partikler, partikler og blandinger av disse
er giftige, kreftfremkallende, påvirker
immunforsvaret og/eller genene våre.
Det er mange historiske eksempler
på at kjemiske forbindelser i utstrakt
bruk har vært helse- og miljøskadelige.
De mest kjente er kanskje røyking og
blytilsetning i bensin. Resultater fra
helseeffektlaboratoriet er blant annet
brukt til å vurdere virkningen av utslipp
av aminer fra fremtidig karbonfangst på
Mongstad og TCM (Technology Centre
Mongstad).

Samfunnsnyttig

Det er viktig for samfunnet at effektene
av disse stoffene er kartlagt før de blir
tatt i bruk, samtidig som samfunnet skal
kunne ta i bruk nyvinninger så raskt som
mulig. Laboratoriet vil derfor kunne bidra
til at nye kjemikalier og nanomaterialer

blir trygt tilgjengelige for samfunnet.
Laboratoriet har utstrakt forskningsaktivitet, blant annet gjennom deltagelse
i europeiske forskningsprosjekter, men
leverer også tjenester og tester av helseeffekter til næringsliv og myndigheter.
Den nære tilknytningen til forskningen
sikrer at de meste moderne og oppdaterte metodene hele tiden er tilgjengelige,
og de prøves også ut og valideres gjennom internasjonalt prosjektsamarbeid.
Under testing av helseeffektene
utsettes cellekulturer (dvs. celler dyrket
frem og oppbevart i begerglass/petriskåler) for miljøgifter, mikropartikler
eller nanomaterialer. Forskeren observerer om de skades, dør eller endrer
oppførsel. Metoden erstatter bruk av
dyreforsøk, og reduserer dessuten tiden
det tar å fremskaffe resultater som viser
om et bestemt stoff eller blanding av

stoffer er helseskadelige.
Næringslivet vil ved samarbeid
med NILUs helseeffektlaboratorium
kunne sikre at produkter de utvikler og
selger ikke har uheldig påvirkning på
menneskelig helse og miljø. Laboratoriet
vil lette myndighetenes mulighet til å
regulere bruk av eksisterende og
nye stoffer, og det vil sette forskningen
i stand til å undersøke nye problemstillinger.

Mer informasjon:

www.healtheffectslab.com

Nanopartikler
Nanopartikler er knøttsmå partikler
som måler mellom en og 100 nanometer. Til sammenligning er tykkelsen
på et menneskehår omtrent 60 000
nanometer, mens et DNA-molekyl
måler mellom to og tolv nanometer.
Nanopartikler har mange bruksområder, blant annet som tilsetning i maling, kosmetikk og hudpleieprodukter, i
TV-er og i batterier, de brukes i klær og
vaskemidler for å skape antibakterielle
egenskaper, og i utvikling av nye lette
og sterke materialer, for eksempel til
fly og biler.
Bruk av nanoteknologi innen legevitenskap kalles nanomedisin. Dette
omfatter bruk av nanomaterialer i diagnostikk og behandling, så vel som bruk
av nanoelektroniske biosensorer. Noen
eksempler på slike nanomaterialer er
karbonnanorør, gull, sølv, kvantumprikker(QD), silika, metalloksider og
nanopolymerer.

Foto: Sonja Grossberndt, NILU
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Pioner på akkreditering:
NILU i Abu Dhabi
November 2013: EADs standardiseringslaboratorium for luftkvalitet i Abu Dhabi blir det
første ISO/IEC 17025-akkrediterte laboratorium i sitt slag i regionen.
Leif Marsteen
Kvalitetsleder/Seniorforsker
NILU har i løpet av de siste seks årene
operert et nettverk av 20 permanente
og to mobile målestasjoner for luftkvalitet på vegne av Environmental
Agency (EAD) i det arabiske emiratet
Abu Dhabi. I tillegg til å operere målenettet ble det også etablert et standardiseringslaboratorium for luftkvalitet.

Først i regionen

Det australske akkrediteringsbyrået
NATA hadde en forberedende gjennomgang i Abu Dhabi i mars 2013 og
full gjennomgang i slutten av mai. Etter
endelig evaluering ble laboratoriet akkreditert 28. november 2013. Akkrediteringen er den første i sitt slag i regionen

og omfatter kalibrering av gassmålere og
bestemmelse av innholdet i gassflasker
brukt ved kalibrering.
Arbeidet ble utført av Leif Marsteen
(kvalitetsleder NILU Norge), Greg Simes
(leder av standardiseringslaboratoriet)
og Mohammed Tareq (kvalitetsleder i
standardiseringslaboratoriet).

Formålet med laboratoriet er å sikre kvaliteten på data som samles fra målestasjonene. Standardiseringslaboratoriet
har ansvaret for å vedlikeholde kvalitetssystemet som målestasjonene opereres
etter, sikre kvaliteten på alle kalibreringer
og periodisk evaluere hvordan målenettet opereres.
For å sikre kvaliteten i standardiseringslaboratoriets arbeid og styrke
laboratoriets posisjon som kalibreringslaboratorium i Abu Dhabi og UAE ønsket
EAD at laboratoriet skulle bli akkreditert.
Ved akkreditering blir laboratoriets
tekniske kompetanse evaluert av et
uavhengig akkrediteringsorgan. Evalueringskravene er satt i den internasjonale
standarden «ISO/IEC 17025:2005 Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse».
Kvalitetssystemet til standardiseringslaboratoriet ble basert på tilsvarende system utviklet av Innovation
NILUs datterselskap uMoya i Sør-Afrika.
uMoyas kalibreringstjenester er
sammenlignbare med oppgavene til
standardiseringslaboratoriet. I tillegg
er uMoyas system akkreditert. Kvalitetssystemet ble tilpasset standardiseringslaboratoriets oppgaver i 2012, og tidlig i
2013 ble det søkt om akkreditering.
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Foto: Finn Bjørklid, NILU

Sikre datakvalitet
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NILU med «supersites» i
europeisk forskningssamarbeid
Kvalitetssikrede og harmoniserte målinger i Europa og resten av verden er svært viktige for at
vi skal kunne analysere og forstå atmosfærens sammensetning, og både de klimaendringene
vi opplever i dag – og de som vil komme i fremtiden. Målinger ved NILUs observatorier spiller
en viktig rolle i dette arbeidet.

Christine F. Solbakken
Kommunikasjonssjef
NILU er kjemisk koordineringssenter
for EMEP (European Monitoring and
Evaluation Programme), og koordinerer
arbeidet med atmosfærisk overvåkning
under konvensjonen om langtransportert
grenseoverskridende luftforurensning.
Dette er et vitenskapelig basert og
politisk drevet program som er meget
relevant for NILUs involvering i, og relasjon til, internasjonale prosjekter innen
forskningsinfrastruktur.
NILU er særlig involvert i prosjektene
ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace
gases Research InfraStructure Network)
og ICOS (Integrated Carbon Observation
System).

ACTRIS: Felles europeisk forståelse

ACTRIS er et europeisk samarbeidsprosjekt som startet opp i 2011 og vil pågå
fram til 2015. Prosjektet er finansiert
gjennom EUs sjuende rammeprogram
(FP7) innen temaet «Research Infrastructures for Atmospheric Research»,
og tar sikte på å integrere europeiske
landbaserte forskningsstasjoner gjennom en felles strategi for atmosfæriske
målinger fra 20 «supersites» plassert i
ulike klimasoner. NILU bidrar fra norsk
side med data fra observatoriene på
Svalbard (Zeppelin), i Antarktis (Troll)
og i Aust-Agder (Birkenes).
ACTRIS-samarbeidet spiller en
viktig rolle for å forstå endringene i
atmosfæren. Ved siden av å sørge for
fritt tilgjengelige data av høy kvalitet
vil ACTRIS bidra til kunnskapsbygging
NILU – Norsk institutt for luftforskning

ACTRIS tar sikte på å integrere europeiske landbaserte forskningsstasjoner gjennom en felles
strategi for atmosfæriske målinger fra 20 «supersites» plassert i ulike klimasoner. NILU bidrar fra
norsk side med data fra observatoriene på Svalbard (Zeppelin), i Antarktis (Troll) og Birkenes i
Aust-Agder (bildet). Foto: Harald Willoch, NILU

og bedre grunnlag for tiltak i forhold til
klimaendringer, luftkvalitet og langtransportert forurensning.

ICOS: Klimaovervåkning

ICOS er et nettverk av observatorier
og forskningsstasjoner som skal foreta
kontinuerlige målinger av variasjoner
i drivhusgasser (CO2, CH4 og NO2) i
atmosfæren. Ryggraden i dette nettverket er 30 atmosfæriske målestasjoner,
der NILUs Zeppelin, Troll og Birkenes er
inkludert.

Målsettingen er å overvåke utvekslingen av energi og drivhusgasser mellom
biosfæren og atmosfæren, for bedre å
kunne forutse fremtidige klimaendringer
og deres effekter på økosystemene.
Til sammen vil ICOS-nettverket bestå
av mellom 40 og 70 ulike målestasjoner
på land og på skip, som alle benytter
standardiserte måleteknikker og instrumenter.
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Atmosfære og hav
Havet er et komplekst sosioøkologisk system som er underlagt internasjonal styring. Norge
leder an innen marin økosystembasert forvaltning av friske hav og produktive økosystemer.
NILU bidrar til dette arbeidet med sin tverrfaglige kompetanse, og som et verdensledende
institutt innen atmosfæreforskning. Atmosfæren spiller en viktig rolle for økosystemet i
prosesser som havforsuring og overgjødsling.
Alice Newton
Seniorforsker
Norge har en omfattende kystlinje,
samt en økonomisk sone som omfatter
store deler av Nordsjøen, Norskehavet
og Barentshavet. Siden atmosfæren er
i kontakt med havet, er atmosfæriske
prosesser og transport svært viktige for
det marine miljøet.
Atmosfæren, så vel som elver og
jordavrenning, transporterer forurensning som giftige metaller og persistente
organiske miljøgifter til havet. Denne forurensningen kan påvirke marine organismer, hope seg opp i sjømat og potensielt
påvirke menneskers helse.
Atmosfæren transporterer også nitrogen i form av nitrat, NOX og ammonium til havet. Det begrensende elementet
for plantevekst i havområder er vanligvis
nitrogen, som er en viktig proteinkomponent. En ubalanse i næringsstoffene kan
forstyrre næringskjedene og tilstanden i
de marine økosystemene.

NILUs bidrag

Som medlem av EØS implementerer
Norge EUs rammedirektiv for vann
(Vannforskriften) som inkluderer kystnære farvann. For offshore har Norge
ratifisert OSPAR-konvensjonen
(Oslo-Paris-konvensjonen) for å beskytte
og bevare det nordøstlige Atlanterhavet
og tilhørende ressurser. Norge har i tillegg
etablert forvaltningsplaner for Barentshavet, Norskehavet, og Nordsjøen og
Skagerrak.
Forskere fra NILU har bidratt med
viktig forskningsbasert kunnskap til be22

slutningstakerne i en rekke miljøpolitiske
prosesser. Blant disse er The European
Monitoring and Evaluation Programme
(EMEP), et vitenskapelig basert og politisk
drevet program under Konvensjonen om
langtransportert grenseoverskridende
luftforurensning (CLRTAP), som gjennom
internasjonalt samarbeid vil finne løsninger for grenseoverskridende luftforurensning, og OSPAR Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme (CAMP).
Fra 2000 deltok NILU i flere ELOISE-prosjekter (European Land-Ocean Interaction
Studies), som bidro med forskningsbasert
kunnskap til Vannforskriften. NILU-forskere har også deltatt i den nasjonale
ekspertgruppen for utarbeidelse av de
norske havforvaltningsplanene.

Økt forståelse

NILUs forskere har deltatt i to
prosjekter i EUs sjuende rammeprogram
som støtter innføringen av EUs havstrategidirektiv. Prosjektet Knowledgebased Sustainable Management for
Europe’s Seas (KnowSeas) står for et
omfattende vitenskapelig kunnskapsgrunnlag og en praktisk veiledning for
hvordan økosystemtilnærming kan
anvendes til bærekraftig utvikling av
Europas regionale havområder. DEVOTES-prosjektet tar for seg utvikling av
innovative verktøy for å forstå marin
biodiversitet og vurdere god miljøtilstand. Dette prosjektet vil fortsette til
2016. DEVOTES skal bedre forståelsen
av hvordan marint biologisk mangfold
påvirkes som følge av menneskelige
aktiviteter kombinert med effekten av
klimaendringer.

Foto: Christine F. Solbakken, NILU
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Miljødata ut til folket
CIENS innovasjonsforum besluttet høsten 2013 å etablere
en webportal som skal gjøre miljømåledata kostnadsfritt
tilgjengelig for verden. Prosjektet er et forsøk på sosial
innovasjon i praksis.

The Nguyen Thanh
Seniorrådgiver
Tanken bak prosjektet er at CIENSinstituttenes miljømåledata skal være
enkelt tilgjengelig for allmennheten,
uavhengig av format og tilgjengelighetsgrad.

Miljødata for alle

CIENS-instituttene tilbyr et unikt og
spennende mangfold av måledata
innen miljø, klima og samfunn. CIENS’
innovasjonsforum ønsker å gjøre disse
dataene lettere tilgjengelig, slik at
publikum selv enkelt kan finne svar
på miljøspørsmål og løse sine miljøproblemstillinger i hverdagen.
I tillegg kan webportalen bidra til
å øke allmennhetens interesse for og

bevissthet rundt miljøproblematikk i
hverdagen. Miljømåledataene er en
viktig del av grunnforskningen, men med
dette prosjektet ønsker vi å gi dataene
et betydelig løft utover sin tradisjonelle
verdi.

Lag din egen miljø-app
NILU leder prosjektet og er ansvarlig for
å utvikle en IT-løsning som skal gjøre det
enkelt å laste ned måledataene, som for
eksempel kan brukes videre i utvikling av
apper på smarttelefon og nettbrett.
Prosjektet skal ferdigstilles høsten
2014, og prosjektleder The Thanh
Nguyen fra NILU ser fram til at flere
nyskapende og samfunnsnyttige
miljø-apper kan dukke opp etter hvert.

The Thanh Nguyen, NILU. Foto: Ingar Næss

CIENS

Foto: Christine F. Solbakken, NILU

NILU – Norsk institutt for luftforskning

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO,
MET, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og
Universitetet i Oslo. I CIENS samles
ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag, og sammen utgjør CIENS ett
av Europas største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn.
Samarbeidet vil utnytte denne brede
felles kompetansen til nytte for samfunnet, for institusjonene selv og for
framtiden.
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Kort nytt

Ferske doktorgrader på NILU

Ingjerd Sunde Krogseth
16. desember 2013 forsvarte
Ingjerd Sunde Krogseth sin
doktorgradsavhandling. Den
har tittelen From emissions
to exposure – environmental
behavior of volatile methyl
siloxanes and short-chain
chlorinated paraffins og ble
avlagt ved Institutt for kjemi,
bioteknologi og matvitenskap
(IKBM) ved Universitetet
for miljø- og biovitenskap
(UMB), i samarbeid med
NILU.
Doktorgradsavhandlingen er del av
forskningsrådets forskningsprogram
Miljø 2015 – eller Norsk miljøforskning
mot 2015. Dette er et bredt, tverrfaglig
forskningsprogram som skal gi kunnskap
om sentrale miljøspørsmål og danne
grunnlag for framtidig politikkutforming.

Miljøskadelige egenskaper

Ingjerd har i sin avhandling sett på to
grupper av kjemiske stoffer – siloksaner og kortkjedede klorparafiner – som
begge mistenkes for å ha miljøskadelige
egenskaper. Siloksaner brukes mye i
kosmetikk og hudpleieprodukter, mens
klorparafiner blant annet har vært brukt
som flammehemmere og som mykgjørere i plast. Begge stoffene står på Norges
prioritetsliste over kjemikalier som bør
fases ut før år 2020, men kunnskapen
om hvordan disse stoffene oppfører seg i
miljøet har vært begrenset.
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Ingjerd Sunde Krogseth, NILU. Foto: Christine F. Solbakken, NILU

Det ble testet to ulike måter for å
måle siloksaner i luft. To utvalgte siloksaner, D5 og D6, ble målt i luft på Svalbard,
og stoffene ble funnet i konsentrasjoner
som er 100-1000 ganger høyere enn
typiske nivåer av den kjente miljøgiften
PCB. Det er få kilder til disse stoffene på
Svalbard, så dette bekrefter at stoffene
transporteres fra områder mye lenger
sør. Dette gir grunn til bekymring.

Erfaringen med kombinasjon av
målinger og bruk av datamodeller for
måling av siloksaner vil også bli videreført i et nytt prosjekt der forskerne vil se
på siloksaner i innsjøer under nordiske
klimabetingelser. Dette prosjektet vil
også bli ledet av NILU, med finansiering
fra Forskningsrådet.

Verdifull kunnskap

Avhandlingen har kombinert praktiske
målinger av siloksaner og klorparafiner
i miljøet med datamodeller for å øke
forståelsen for hvordan disse stoffene
oppfører seg under nordiske miljø- og
klimabetingelser. Denne kunnskapen kan
gi verdifulle innspill til myndighetenes
vurderinger om disse stoffene bør reguleres eller ikke.
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Kort nytt

Linda Hanssen
Linda Hanssen ved NILU
i Framsenteret tok sin
doktorgrad i medisinske
fag ved Universitetet i
Tromsø 25. oktober 2013.
Hun forsvarte avhandlingen
Human biomonitoring of
perfluoroalkyl substances and
cyclic volatile methyl siloxanes.
Concentrations in plasma,
serum and whole blood
from pregnant, delivering or
postmenopausal women, and
cord blood.
Vi mennesker eksponeres for en rekke
miljøgifter gjennom kostholdet og ved
bruk av produkter som er ment å skulle
forbedre hverdagen for oss. Kartlegging
av disse miljøgiftene er viktig for å kunne
iverksette tiltak som reduserer eksponeringen.
Linda Hanssen har undersøkt to
grupper av fremmedstoffer; perfluoralkylforbindelser (PFAS-er) og sykliske
siloksaner (cVMS). For PFAS-er er kilden
som oftest mat, men for sykliske siloksaner er den påføring/bruk av hudpleieprodukter.

Mål for undersøkelsen

Det primære målet var å undersøke
eksponeringen for PFAS-er, ved å sjekke
mengden av disse stoffene i blodet til
fødende kvinner og deres nyfødte barn.
(Målingene ble gjort på navlestrengsblod.) Undersøkelsen var begrenset til
kvinner bosatt i Sør-Afrika, i Norilsk (en
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industriby i arktiske strøk av Russland)
og på landsbygda nær Aralsjøen i
Usbekistan.
Hanssen ønsket også å se om sykliske siloksaner var tilstede i blodet til den
generelle befolkningen i Norge, og om
det kunne være en sammenheng mellom
disse funnene og bruk av hudpleieprodukter.

Noen resultater

PFAS-konsentrasjonen i blodet til de
fødende kvinnene var høyest i arktiske
strøk av Russland, etterfulgt av SørAfrika og Usbekistan, men konsentrasjonene var generelt lavere enn i den
vestlige verden. Konklusjonen er at
disse forbindelsene finnes overalt, men
mengden varierer fra ikke detektert til
15.9 ng/ml.
For majoriteten av disse kvinnene
var navlestrengsblod tilgjengelig, og

deteksjon av PFAS-er i prøvene viste at
også det ufødte barnet er eksponert for
disse forbindelsene.
Det ble i denne undersøkelsen for
første gang funnet sykliske siloksaner i
blodet fra den generelle befolkningen i
Norge. Den undersøkte populasjonen var
gravide og postmenopausale kvinner i
Nord-Norge. Mengden man fant i blodet
varierte fra ikke detektert til 12.7 ng/ml.
Selv om hudpleieprodukter er en aktuell
kilde fant Hanssen ingen sammenheng
mellom bruk av hudpleiemidler og
mengden av siloksaner i blodet.
Det er foreløpig ukjent hvordan
langtidseksponering for PFAS-er og
siloksaner vil kunne påvirke kroppen,
men sammen med de 200 andre kjemikaliene man tidligere har funnet i blodet
er de med på å bidra til den såkalte
«cocktaileffekten» som vi ennå ikke
kjenner følgene av.
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Forskning for en ren atmosfære
NILU - Norsk institutt for luftforskning ble etablert i 1969. Vår forskning har som formål
å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til våre kjerneområder: atmosfærens
sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. Vi har en sterk posisjon både
nasjonalt og internasjonalt, og er blant de ledende fagmiljøer i verden innenfor disse
områdene. Vi leverer tjenester tett koblet til forskningen.
Nasjonale og internasjonale
aktiviteter

NILU har lang erfaring med å koordinere
nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og utfører en rekke oppdrag
både i Norge og utlandet. Mer enn 30%
av vår omsetning er fra internasjonale
forskningsoppdrag.
Sentrale oppdragsgivere er EU,
Norges forskningsråd, næringslivet samt
sentrale og lokale myndigheter.

Viktige internasjonale
oppdragsgivere for NILU
•
•
•
•
•
•
•
•

EU-kommisjonen
Det europeiske miljøbyrået (EEA)
Environment Agency Abu Dhabi
(EAD)
Verdensbanken (IBRD)
Verdens meteorologiorganisasjon
(WMO)
Verdens helseorganisasjon (WHO)
FNs miljøprogram (UNEP)
FNs økonomiske kommisjon for
Europa (UNECE)

Instituttet deltar aktivt i EUs rammeprogrammer for forskning, og har en sentral
rolle i koordinering av målinger av luftforurensning og klimadrivere i Europa.
NILU koordinerer de kjemiske målingene
i EMEP-programmet, et program som
involverer omlag 40 land, og bidrar til
politiske avtaler om utslippsreduksjoner
(under Konvensjonen for grenseoverskridende luftforurensninger, CLRTAP).
NILU deltar også i det globale atmosfæreovervåkningsprogrammet Global
Atmosphere Watch (koordinert av
Verdens meteorologiorganisasjon,
WMO). Her er vi vert for Verdens
datasenter for aerosoler (WDCA),
og vi er representert i flere av senterets
vitenskapelige rådgivende grupper.
NILU bidrar også med målinger
fra observatoriene Birkenes, Troll og
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Zeppelin, samt fra en rekke regionale
målestasjoner, til disse internasjonale
måleprogrammene.
I tillegg har NILU samarbeidet med
myndighetene i Abu Dhabi siden 2007.
Her arbeider vi prosjektorientert med
forskning og forskningsbaserte tjenester.
Hovedaktivitetene er knyttet til luftforurensning, klimaendringer, støy og
innemiljø.
NILU har eierandeler i miljøforskningsselskaper i Polen og Sør-Afrika.

Luftkvalitet

Forskning på lokal luftforurensning er et
av våre kjerneområder.
Det er nedgang for en del tradisjonelle forurensninger i industrialiserte
land, men samtidig en økning i nye
stoffer og i kjente og helseskadelige
gasser som nitrogendioksid (NO2) og
bakkenært ozon. Nye tiltak i byplanlegging kan forårsake nye forurensningsproblemer med fare for helse og miljø,
og i raskt økende økonomier kan sterk
urbanisering og industrialisering føre til
økt luftforurensning.
Vi tilbyr forskningsbaserte tjenester
basert på solid kompetanse og erfaring
med luftforurensning, kombinert med
høyt kvalifiserte forskere og egenutviklet
programvare.

Klimaforskning og overvåkning

NILU overvåker klimadrivere, klimagasser, miljøgifter, luftkvalitet og langtransportert luftforurensning fra observatorier
i Norge, Arktis og Antarktis. Våre data
er tilgjengelige for forskere over hele
verden.
Den nasjonale og internasjonale interessen for Arktis og verdens nordligste
regioner er sterkt økende i geopolitisk
sammenheng. Arktis er en viktig varsler
for globale prosesser, og våre målinger er
svært verdifulle i kunnskapsutviklingen.

NILUs observatorier i Norge, Arktis og
Antarktis supplerer forskere over hele verden
med viktige data om forurensninger, klima
gasser og klimadrivere. Her: NILUs observa
torium ved Ny-Ålesund på Svalbard.
Foto: Are Bäcklund, NILU

Nye voksende industrier som olje- og
gassvirksomhet, skipstrafikk og gruvedrift i nord gir nye utfordringer når det
gjelder miljøhensyn i Arktis.
NILUs kompetanse kan gi betydelige
bidrag til samfunnets nordområdesatsing.

Laboratorier

Våre akkrediterte kjemiske laboratorier
er blant de fremste i Europa. Vi er i front
innen forskning, identifisering og konsekvensanalyse av nye miljøgifter og andre
stoffer som truer miljø og helse. Med
avansert analyseutstyr, blant annet flere
høyoppløselige massespektrometre,
utfører vi svært nøyaktige målinger av
både organiske og uorganiske forurensninger.

Innovasjon

NILU ønsker å bidra til utviklingen av det
kunnskapsbaserte samfunnet gjennom
innovasjon.
Vi markedsfører våre nyskapninger i
Innovation nilu AS. Det heleide datterselskapet er også holdingselskap for
flere andre etableringer, som Nicarnica
Aviation AS, Comet Biotech AS og
PortsEye AS.
NILU – Norsk institutt for luftforskning

Nøkkeltall
Utdrag fra årsregnskap: Alle tall i MNOK
RESULTATREGNSKAP

2013

2012

Prosjektinntekter
Basisbevilgning
Andre inntekter
Driftsinntekter

170,8
24,6
0,8
196,2

185,1
23,8
0,9
209,8

Lønn og sosiale kostnader
Direkte prosjektkostnader
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Netto finansposter
Skattekostnad
Årsoverskudd

-138,4
-23,5
-39,0
-4,7
-0,7
0,1
-5,3

-133,8
-34,5
37,8
3,7
-2,1
1,6
3,2

ANTALL ANSATTE

31.12.13

31.12.12

Anleggsmidler
Forvaltningsmidler
Andre omløpsmidler
Sum eiendeler

108,9
1,1
63,5
173,5

114,4
39,0
72,4
225,8

Egenkapital
Langsiktig gjeld
Forvaltningsprosjekt
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

97,7
21,8
1,1
52,9
173,5

105,3
20,0
39,0
61,5
225,8

BALANSE

ANTALL ÅRSVERK

2013

2012

Totalt

180

180

– herav forskerårsverk

102

98

78
1 924

82
2 140

198

200

90

89

108
65

111
61

– herav årsverk andre ansatte
Omsetning per forskerårsverk

Totalt
– herav kvinner
– herav menn
Antall ansatte med doktorgrad

PROSJEKTPORTEFØLJE - PROSENTVIS FORDELING
Nasjonale prosjekter
Internasjonale prosjekter
Grunnbevilgning
Total

54 %
33 %
13 %
100 %

57 %
32 %
11 %
100 %

PROSJEKTPORTEFØLJE - ANTALL
0 – 100 000

90

87

101 000 – 500 000
501 000 – 2 000 000

114
54

113
56

16

20

274

276

Vitenskapelige artikler

121

151

Oppdragsrapporter
Tekniske rapporter
EMEP/CCC rapporter
Foredrag
Postere

51
1
5
143
18

43
1
4
109
21

29
39

16
71

2 001 000 og over
Total

NILUs UTGIVELSER
PROSJEKTPORTEFØLJE – PROSENTVIS FORDELING 2013

12%

Nasjonale prosjekter

33%

55%

Internasjonale prosjekter
Grunnbevilgning
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