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Brug af satellit data og GIS til kortlægning af NO2 i troposfæren over Danmark 

Luftforurening med NOx fra brugen af fossile brændstoffer til el produktion, opvarmning og transport, er et 

problem i mange af verdens byer og industrialiserede områder. NOx er summen af gasserne Nitrogenoxid og 

Nitrogendioxid (NOx = NO + NO2), der er centrale komponenter i dannelsen af fotokemisk smog samt 

partikelforuening. Forhøjede værdier af disse gasser er således en vigtig indikator for forringet luftkvalitet. Da 

NO2 molekylet har et elektromagnetisk absorptionsspektrum, der er let at detektere, kan satellit bårne 

spectroskoper benyttes til at overvåge atmosfærens indhold af NO2. Opløsningen på de bedste satellit data til 

dette formål er i dag 13x24 km2 i nadir, og ved hjælp af avancerede retrieval algoritmer kan koncentrationen af 

NO2 molekyler pr. areal for en luftsøjle gennem hele atmosfæren bestemmes. Ved brug af modelleringsdata 

kan koncentrationen i stratosfæren trækkes fra, og koncentration i troposfæren bestemmes. Da op imod 75% 

af NO2 molekylerne i troposfæren findes i grænselaget nær Jorden er satellitens data anvendelige til studier af 

distribution af luftforurening og dermed luftkvalitet.  

I mit speciale med titlen “On the use of Satellite Remote Sensing and GIS to detect NO2 in the Troposphere; an 

analysis of spatio-temporal patterns and trends in NO2 air pollution over Denmark using data from the OMI 

instrument aboard the NASA AURA satellite”, har jeg kortlagt forskellige spatio-temporale mønstre og trends i 

luftforurening med NO2 over Danmark set fra satellit. Specialet er skrevet ved geografistudiet på Københavns 

Universitet i samarbejde med afdelingen for atmosfærisk miljø på det tidligere Danmarks Mijøundersøgelser, 

nu Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, der har ansvaret for måling af luftkvaliteten i Danmark.  

Specialet er den første detaljerede undersøgelse af de tilgængelige satellitdata for NO2 i troposfæren over 

Danmark. I oplægget vil de væsentligste af specialets resultater blive præsenteret i form af kort over 

distributionen af NO2 i forskellige vindretninger, årlige variationer, forskelle mellem NO2 forueningen i 

hverdage og weekender samt eksempeler på hvordan luftmasser med forhøjede NO2 niveauer kan trackes fra 

satellit fra dag til dag, og hvordan de korrelerer med in situ målinger fra jordstationer.  Analyser af trends i data 

vil ligeldes blive præsenteret, og distributionen af NO2 set fra satellit vil blive sammenholdt med 

emissionsopgørelser fra dataperioden samt resultater fra en atmosfæremodel. Afslutningsvist vil 

perspektiverne for fremtidig anvendelse af satellitdata for NO2 som supplement til overvågningen fra 

jordstationer og modelkørsler blive præsenteret, idet en ny satellite fra 2015 forventes at kunne levere en 

opløsning på 7x7 km2, hvilket muliggør analyser af luften over enkelte byområder. 
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