
Helseeffekter

Eksponering av svevestøv er en av de viktigste 

miljøårsakene til for tidlig død. En rekke 

befolkningsundersøkelser fra hele verden viser at både 

korttids- og langtidseksponering av svevestøv er 

assosiert med sykdom og dødelighet, spesielt i  hjerte-

og karsystem og i luftveiene. Risikoen for dødelighet, 

dårlig helse og sykdom er høyere ved langvarig 

eksponering sammenliknet med kortvarig eksponering. 

Eksponering av svevestøv kan føre til forverring av 

symptomene til mennesker med luftveis-, hjerte- og 

karsykdommer, utvikling av luftveis-, hjerte- og 

karsykdommer (bl.a. ved å utløse 

betennelsesreaksjoner) og forsterking av allergi. Det gir 

effekter på nervesystemet, fosterutvikling, sædkvalitet og 

stoffskiftet (f.eks. diabetes og fedme). 

Luftkvalitet Alta

Teori

Luftforurensning, mer spesifisert svevestøv som består 

av små, luftbårne partikler (PM) som kan stamme fra 

forbrenningsprosesser, eller mekanisk slitasje. 

Svevestøv varierer i størrelse og sammensetning. PM2,5 

er partikler mindre enn 2,5 mikrometer. De viktigste 

kildene til partikler (PM10 og PM2,5) er veitrafikk, 

vedfyring og langtransportert forurensning. Veitrafikk 

bidrar mest til svevestøv mange steder, både med 

utslipp av eksos og veistøv fra dekk- og asfaltslitasje. I 

flere norske byer og tettsteder bidrar vedfyring også. 

Langtransportert svevestøv kan også spille en viktig 

rolle for totalnivået. Noen steder er bygg- og 

anleggsaktivitet, industri, forbrenningsanlegg og havner 

viktige kilder. I Norge måles PM10 og PM 2,5 i flere 

norske byer og tettsteder. Flere av disse har utfordringer 

med nivåene av svevestøv.

Innledning

Vi, elever på teknologi og forskningslære 2 ved Alta 

VGS, har på oppdrag fra Alta kommune kartlagt 

omfanget og intensiteten av luftforurensning i Altas 

sentrale deler langs E6, herunder svevestøv. Målingene 

er foretatt i områder der myke trafikanter oppholder seg. 

Vi har i dette prosjektet laget en egen måleboks for å 

kunne måle luftkvaliteten. 

Folkehelseinstituttet har luftkvalitetskriterier som forteller 

hva som er maksimumsgrensen av svevestøv per 

kubikkmeter knyttet til ulik grad av helserisiko. I 

timesgjennomsnitt må PM10 være mindre enn 60 

mikrogram per kubikkmeter og PM2,5 må være mindre 

enn 30 mikrogram per kubikkmeter ved liten helserisiko. 

Problemstilling og Hypotese

Problemstilling: Er luftforurensingen på et nivå der det er 

skadelig for innbyggerne i Alta?

Hypotese: Vi tror verdiene for PM10 vil være rundt 60µg/m3

per time og verdiene for PM2,5 vil være rundt 30µg/m3 per 

time. Altså at helserisikoen er relativt liten og minimalt 

skadelig for innbyggerne i Alta. 

Metode
Måleboksen består av mikrokontroller, GPS modul, SD-

kortleser, støvsensor, vifte, batteri og microSD kortet. Boksen 

inneholder også temperatur- og luftfuktighetssensor. På 

airbit.uit.no finnes detaljert forklaring på hvordan man setter 

sammen alle delene, hvordan de loddes sammen og hvordan 

programmeringen utføres. 

Vi målte seks ganger i løpet av hele prosjektet. Hver måling 

varte i en time. Målingene ble foretatt i rushtrafikken om 

morgen fra klokken 07:30 til 08:30, og rushtrafikken på 

ettermiddag fra 15:45 til 16:45. Vi er delt i tre grupper der den 

ene gruppen måler ved Alta bru, den andre ved sentrum og 

den tredje ved Bossekopkrysset. Gruppene målte seks ganger 

bortsett fra gruppen ved Bossekopkrysset, de målte fem 

ganger. Måleboksen var plassert 150 cm over bakken.

For å kartlegge konsentrasjonen av svevestøv bruker 

sensoren en laser. Laseren skytes mot svevestøvet og ved 

hjelp av en vifte kommer svevestøvet inn i sensoren. 

Svevestøvet vil kaste en skygge på en sensor som måler 

forskjell i laserstyrken. 

Resultat

Dato:

Bossekop

06.02.2019 

(ettermiddag)

11.02.2019 

(morgen)

13.02.2019 

(ettermiddag)

18.02.2019 

(morgen)

25.02.2019 

(morgen)

Fotgjengere: 43 49 39 41 23

Biler: 1033 952 984 823 722

Tungtrafikk: 27 42 35 45 38

Dato:

Sentrum

04.02.2019

(morgen)

06.02.2019

(ettermiddag)

11.02.2019

(morgen)

13.02.2019

(ettermiddag)

18.02.2019

(morgen

25.02.2019

(morgen)

Fotgjengere: 107 32 85 72 74 68

Biler: 1200 1160 1400 1287 1245 1225

Tungtrafikk: 43 31 58 27 28 33

Dato:

Elvebakken

06.02.2019 

(ettermiddag)

11.02.2019 

(morgen)

13.02.2019 

(ettermiddag)

18.02.2019 

(morgen)

25.02.2019 

(morgen)

27.02.2019 

(ettermiddag)

Fotgjengere: ingen verdi ingen verdi 20 26 7 9

Biler: 831 709 742 653 562 824

Tungtrafikk: 36 46 32 43 50 29

Kilder: http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Varslingsklasser_informasjonsbrosjyre.sflb.ashx

https://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Utslipp/Partikler/?ComponentType=utslipp&ComponentPageID=160&SectorID=90

http://airbit.uit.no/

http://luftkvalitet.info/Theme.aspx?ThemeID=6fc2e3cd-424f-4c03-ad0c-2b9c15369cd9

https://luftkvalitet.miljostatus.no/artikkel/613

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-krav-til-luftkvaliteten/id2469043/

Diskusjon

De høyeste gjennomsnittlige nivåene for PM10 lå på 31 

μg/m3 og PM2.5 nivåene på 9 μg/m3. Disse ble målt ved 

Bossekop sentrum på forskjellige dager. Et lite 

forurensningsnivå med liten helserisiko ligger på <60μg/m3

per time for PM10 og <30 μg/m3 per time for PM2.5. Våre 

målte verdier ligger langt under disse grenseverdiene. Fra 

de innsamlede dataene kan vi si at det ikke var helsefarlige 

mengder svevestøv i Alta i måleperioden.

Det er viktig å være klar over flere feilkilder knyttet til 

prosjektet. Partikler som er mye større enn 10 mikrometer vil 

ikke kunne skilles ut fra svevestøv og vil registreres som 

PM10. Dette medfører at f.eks. snø kan påvirke målingene 

for PM10. Vind kan også blåse svevestøv vekk fra sensoren. 

Målingene for PM10 er unøyaktige fordi støvsensoren ikke 

klarer å skille mellom partikler med størrelser på over 4 µm.

Videre, viktig at våre målingene er kun representative for 

vinteren ettersom vi kun gjorde målinger på vinteren, i 

februar. Vi er usikre på hvordan resultatene vil variere med 

årstidene. 

Alta Sentrum

PM2,5  (µg/m3) PM10 (µg/m3)

Dato Gj.snitt Stand.av Gj.snitt Stand.av

04.02 7,64 2,38 24,12 10,09

06.02 4,50 1,89 24,45 10,46

11.02 5,96 2,61 14,33 7,17

13.02 5,04 1,66 12,11 15,94

18.02 1,30 0,22 6,51 2,68

Eksempel på en måling: 11.02.19 Bossekop

Tabell for varslingsklasser

http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Varslingsklasser_informasjonsbrosjyre.sflb.ashx
https://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Utslipp/Partikler/?ComponentType=utslipp&ComponentPageID=160&SectorID=90
http://airbit.uit.no/
http://luftkvalitet.info/Theme.aspx?ThemeID=6fc2e3cd-424f-4c03-ad0c-2b9c15369cd9
https://luftkvalitet.miljostatus.no/artikkel/613
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-krav-til-luftkvaliteten/id2469043/

