
Luftkvaliteten i Tromsø
Institutt for informatikk, UiT – Norges Arktiske Universitet
Bjørn Fjukstad, Maria Wulff Hauglann og Morten Grønnesby



ITROMSØ  ONSDAG 8. MARS 2017 19

En mann er siktet etter dødsulyk-
ken på E8 mandag.
Det var Lars Johan Lingrasmo (83) fra Bals-
fjord som mistet livet i trafikkulykken 
mandag. Det bekrefter kommunikasjons-
sjef ved Troms politidistrikt, Anders Asp-
aas, til iTromsø.

En mann er foreløpig siktet for uaktsom 
kjøring etter dødsulykken på E8.

– Mannen er foreløpig siktet for overtre-

delse av veitrafikkloven § 31 første ledd jf. 
§ 3. Etter det politiet kjenner til så langt 
har bilen han var fører av kommet over i 
motgående kjørefelt og traff møtende bil i 
fronten. Siktede vil bli avhørt, hans fører-
kort er midlertidig beslaglagt av politiet, 
skriver Troms politidistrikt i en pressemel-
ding.

– Den siktede var alvorlig skadet, men 
er stabil nok til å gjennomføre et avhør. 
Det skal vi få til i løpet av dagen, sa politi-

advokat Linn Eidissen til iTromsø i går.
Hun forteller at mannen er rundt 40 år.
– Jeg ønsker ikke å gå ut med flere detal-

jer rundt den siktede. Vi skal også gjøre 
avhør av avdødes kone, som også befinner 
seg på UNN, sier Eidissen.

Politiet informerer om at det vil bli 
gjort teknisk undersøkelse av de invol-
verte kjøretøyene.

Like etter klokken 13.00 mandag 
meldte politiet om ei trafikkulykke mel-

lom tre personbiler på Lauksletta på E8. 
Totalt fire personer var involvert i ulyk-
ken, to av dem satt fastklemt etter ulyk-
ken. En av dem var Lingrasmo. De tre 
andre, to kvinner og en mann, ble frak-
tet til UNN. 

LENA VERÅS ERIKSEN
lena@itromso.no
KENT-EINAR MYRENG
kent@itromso.no

Siktet for uaktsom kjøring

Med åtte mobile senso-
rer skal elevene i For-
skerklassen på 
Kongsbakken videregå-
ende skole måle hvor 
mye luftforurensning 
det er i byen.
Tromsø er en av byene i Nor-
ge med høyt antall overskri-
delser av 
svevestøvforekomster. I dag 
finnes det bare to målestasjo-
ner som gir folk oppdatert 
informasjon om luftkvalite-
ten, og hvilke helsemessig 
betydning luftkvaliteten kan 
ha for utsatte grupper.

Åtte elevgrupper
I disse dager er elevene i For-
skerklassen på Kongsbakken 
videregående skole i ferd 
med å klargjøre måleappara-
ter som de skal bruke utover 
vinteren og våren, for å samle 
inn data om luftkvaliteten.

– Vi sliter med GPS-en. Så 
måtte vi file litt for å få plass 
til delene i boksen, sier Nora 
Mølmann, Oda Slettjord og 
Ann-Kristin Schleis, mens de 
holder dataene fra sensorene 
opp på pc-en.

De siste ukene har åtte 
grupper i Forskerklassen 
bygd og programmert hvert 
sitt apparat med sensorer 
som de skal bruke for å samle 
inn data om luftkvaliteten. 
Måleapparatet består av en 
innebygd GPS, støv-, luftfuk-
tighets- og temperaturmåler, 
og et minnekort. 

Samarbeidsprosjekt
– Boksen kan vi henge på sko-
lesekken for å måle mens vi 
går til og fra skolen, eller ta 
med når vi er ute på fritida, 
forteller jentene.

Luftmålingsprosjektet er et 
samarbeid mellom Skolelabo-
ratoriet i Realfag og Teknolo-
gi ved UiT, Norsk institutt for 
luftforskning (NILU), Meteo-
rologisk institutt, Nordnorsk 
Vitensenter og Kongsbakken 
videregående skole. 

Formålet er å måle luftkva-
liteten ulike steder i byen, 

spesielt langs skoleveien, for 
å undersøke hva det er som 
skaper dårlig luft og mye sve-
vestøv, og hvor det er verst. 

Alle luftdata skal legges ut 
på nettsiden http://luft.cs.
uit.no/ hvor hvem som vil 
kan følge med hvor mye støv 
det er langs skoleveien. 

Skryter av elevene
Tirsdag var det full aktivitet 
i Forskerklassen med å få 
alle instrumentene i senso-
rene til å fungere. 

– Vi må kode sensorene, 
det er vanskeligst, synes 
Nora, Ann-Kristin og Oda.

Fredag starter elevene 
med å ta i bruk måleutsty-
ret.

– Det går kjempebra. Elev-
ene har bygd og program-
mert alt selv, med et par 
utfordringer her og der. 
Hver gruppe har bestemt 
seg på hva de vil undersøke, 
og 26. april skal elevene 
presentere funnene sine på 
UiT, sier stipendiat Bjørn 
Fjukstad ved Institutt for 
Informatikk på UiT.

Faglige utfordringer
Elevene i Forskerklassen går 
andre året på Kongsbakken. I 
fjor bygde de en liten satellitt 
som de sendte opp fra rakett-
skytefeltet på Andøya.

– Det er første gang vi må-
ler luft og er en videreføring 
av det de gjorde med satellit-
ten. Dette er med på å gi el-
vene faglige utfordringer, 
samtidig som de er med på 
faktisk forskning. Dataene de 
samler inn skal brukes av en 
mastergradsstudent på UiT, 
sier lektor Joachim Knutsen.

Spennende
Selv om veiene er dekket av snø 
akkurat nå, har det ikke noe å si 
for måleprosjektet.

– Målingene fortsetter ut-
over våren, da vil man se for-
skjell fra snø til bare veier. 
Det blir spennende å se om 
de får utslag på instrumente-
ne, sier Bjørn Fjukstad.

KJETIL VIK
kjetil@itromso.no
TOM BENJAMINSEN (FOTO)
tom@itromso.no  

Kongsbakken-elever skal måle 
kvaliteten på tromsølufta

MÅLEAPPARAT: Med dette apparatet skal elevene måle luftkvalite-
ten i Tromsø.

UNGE FORSKERE: Nora Mølmann (fra venstre), Oda Slettjord og Ann-Kristin Schleis i Forskerklassen på Kongsbakken videregående skole 
jobber for å få GPS-en på luftmålerapparatet til å fungere.

NETTSIDE: Ann-Kristin Schleis sjekker nettsiden hvor måledataene 
skal legges inn.
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Arduino



“Èn meter ut fra land blir 
strømmen for sterk, og 
«U-1337» blir dradd 

hjelpeløst og 
ukontrollerbart avgårde.”



Temperaturstyring 
til ølbrygging

hackdet.no





Sensorkit
• Arduino koblet sammen med GPS, 

et minnekort og temperatur-, 
luftfuktighet- og støvsensor. 

• Bygge og programmere selv 

• Laste opp data og undersøke noe 
rundt luftforurensning i Tromsø 

• Vi gir dem også data fra NILU og 
MET 
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Forurensing og lungesykdom
MD/PhD cand Juan Carlos Aviles 

Luftforurensing
■ Svevestøv: PM –2,5 og 10- naturlige og menneskeskapte kilder

■ NOx – forbrenningsprosesser

■ O3

■ SO2

■ Lettflyktige organiske forbindelser -VOCs

■ PAHs - Benzo[a]pyrene (BaP)

■ CO

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016

http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/NewsId/817/language/nb-NO/Default.aspx

Meteorologisk institutt

Varsling av luftkvalitet i Tromsø
Thomas Olsen

Seniorrådgiver

Meteorologisk institutt, Tromsø

UiT 08.02.2017

Sensorkit for måling av luftkvalitet i
Tromsø
Bjørn Fjukstad og Morten Grønnesby
Stipendiater UiT – Norges Arktiske Universitet
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Veien videre

• Utforske muligheter for automatisk dataopplasting 

• Flere sensorer?  

• Elevene skal samle data frem til slutten av april 

• Flere skoler? 



Takk!
Bjørn Fjukstad, Maria Wulff Hauglann, Morten Grønnesby 

bjorn.fjukstad@uit.no, maria.wulff.hauglann@uit.no morten.gronnesby@uit.no 


