1.00.
Store
avvik
synkroniseringsavvik.

skyldes

små

kompletteringen her er en kombinasjon av
ferdig modellerte UV-data fra Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI), basert på klimamodellen STRÅNG
(http://strang.smhi.se/), og observasjoner og
målinger gjort på de enkelte UV-stasjonene.
STRÅNG-data har verdier for hver time i
perioden fra og med 1999. Gridpunktene er på
ca 11x11 km² og overlapper hele Norge,
unntatt Svalbard.

Ulike hendelser, som strømbrudd, svikt i
komponenter og loggeutstyr, PC-relaterte
problemer osv. har ført til noe avbrudd,
spesielt under oppstartsperioden i siste halvdel
av 1990-tallet. Avbrudd har også skjedd som
følge av nødvendige reparasjoner, deltakelse i
interkomparasjoner og karakteriseringer på lab.
Generelt er det få avbrudd på 2000-tallet, slik
det også framgår av Figur 5-7. Stolper viser
hvor stor andel av dagslysperioden som er gått
tapt for hvert døgn og år ved de enkelte
stasjonene. Omfattende avbrudd i 2005
skyldtes FARIN-kampanjen. Betydningen av
avbrudd blir vist i neste avsnitt.
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Figur 5-8 Fraksjon av dagslys/dag som er gått
tapt pga stans i UV-målingene. Y-aksen går fra
0 til 1. Null betyr full oppetid, mens 1 betyr at
alle samplinger er tapt den dagen.

For å kunne evaluere betydningen av
manglende
måledata
og
vurdere
langtidsendringer i UV, trengs en metode for å
komplettere brutte datasett. Basis for

1995

Til modellberegninger av UV på stasjonene har
vi brukt programpakken LibRadtran (Mayer &
Kylling, 2005) og målinger av totalozon fra
Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS)
og Ozone Monitoring Instrument (OMI)
(http://www.nasa.gov/mission_pages/aura/spac
ecraft/omi.html). Sesongmessig variasjon i
bakkerefleksjon
(albedo)
og
andre
klimafaktorer tas hensyn til å ved å tilpasse
modellberegnet UV til klarværsmålinger på
Nyaalesund
stasjonene. Klarværs-UV
korrigeres i neste
trinn for skydempning, estimert på grunnlag av
Tromsø i enheter av
observasjoner av skyutbredelse
oktadianer fra MET.NOs klima-database
Andøya
eKLIMA
(http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pagei
Trondheim
d=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema
=PORTAL) og målinger av totalstråling med
pyranometre
plassert
på
stasjonene.
Bergen
Normalverdier
for
totalstråling
på
klarværsdager, som trengs
for
å
regne
om
Finse
totalstrålingsmålinger
til
skydempningsfaktorer, Kise
er beregnet av Jan Asle
Olseth ved Geofysisk institutt, UiB.
Blindernfra et bredbånds
På Finse er det brukt UV-data
instrument av typen SL-501 som Strålevernet
Østerås
har plassert like i nærheten.

De fire alternative datasettene (STRÅNG,
Landvik
pyranometerbasert, oktadianbasert
og UV2000
2005
2010
biometerbasert) dekker ulike perioder og
År
stasjoner. Den kompletterte
måleserien av UV
er satt sammen på bakgrunn av tilgjengelige
data og grad av samsvar med faktiske UVmålinger.
Betydningen av tapte UV-data (Figur 5-8) er
vist i Figur 5-9. Verdier langs y-aksen angir
forholdstall mellom summerte døgndoser for
dager med avbrudd og summerte døgndoser for
kompletterte måleserier. Avbruddene utgjør,
som en kan se, stort sett mindre enn 3 % av
årsdosene, mens i enkelte tilfeller, som under
FARIN-kampanjen i 2005, har avbruddene
vært
betydelige.
Eksempelvis
betydde

På vårparten forekommer fra tid til annen
såkalte
mini-ozonhull,
eller
motsatt,
fortykninger i ozonlaget, som varer bare noen
dager før de løser seg opp. Det kan skje ved at
strømmer av ozonfattig luft fra Ekvator
dirigeres
nordover
under
uvanlige
høytrykksituasjoner, eller når temperaturen i
atmosfæren blir så lav at en katalytisk,
fotokjemisk nedbrytning av ozon tar til på
overflaten av iskrystaller.
Et tilfelle av mini-ozonhull ble oppdaget med
målestasjonene på Landvik og i Bergen i mars
2006. På tre dager økte UVI på Landvik med
nesten 100 %, før UVI var tilbake til normale
klarværsverdier to dager seinere (Figur 6-4).
Mens dette pågikk var det skyfrie forhold.
Satellittkart
fra
Environment
Canada
dokumenterer bevegelsen fra Island, via
Nordsjøen, til det løste seg opp over ØstEuropa (Figur 6-5 og Figur 6-6).
Modellberegninger av UV for disse dagene,
basert på ozondata fra satelittobservasjoner
(Figur 6-4, grønn kurve) viser godt samsvar
med faktiske UV-målinger (Figur 6-4, svart
kurve), mens rød kurve viser UVI typisk for
denne årstiden.

UVI på Landvik under passering av mini ozon hull i 2006
3

2

UVI

som en ofte har ute ved kysten, kan UV
dempes med 40-50 % i løpet av få sekunder
eller minutter. I noen tilfeller kan UV også bli
10 til 15 % høyere enn under skyfri forhold,
fordi skykantene reflekterer UV ned mot
bakken samtidig som sola gir direkte UVstråling. På en tidsakse mellom sky- og
albedopåvirkning har vi variasjoner i
ozonlagets tykkelse eller vertikal fordeling i
stratosfæren. Dette henger sammen med
luftstrømmene i stratosfæren, og kan som vist i
neste avsnitt, variere med 20 % eller mer fra en
dag til en annen, spesielt på ettervinteren.
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Figur 6-4 UVI målt på Landvik (svart) i
perioden 17-22 mars 2006 (dag 76-81), mens
mini-ozonhull passerte Sør-Norge. Forventet
UVI under klarværsforhold er plottet for
normal (rød) og faktisk tykkelse (grønn) av
ozonlaget. Grønn og svart kurve er nesten
sammenfallende.
Fenomenet foregikk tidlig på våren, mens UVI
fortsatt er lav pga lav solhøyde (UVI 1-2).
Dobling av UVI hadde derfor ingen
helsemessig betydning. Hvis den samme
situasjonen kunne oppstå i sommermånedene
på Sørlandet og i høyfjellet, ville en dobling av
normalt høye verdier på 6-8 føre til ekstremt
høy UVI, tilsvarende tropiske strøk. Dette er
likevel lite sannsynlig, siden store variasjoner i
ozonmengden oftest er knyttet til ettervinteren
og vårperioden. Målingene ved de enkelte
stasjonene
viser
heller
ingen
slike
ekstremsituasjoner
i
sommermånedene.
Likevel har det som vi vil vise i neste avsnitt
vært episoder hvor UVI har vært sterk til svært
sterk (8-10) på de sørligste stasjonene.

Figur 6-5 Mini-ozonhull (lyseblått) kommer
inn fra Island og passerer sydspissen av Norge

Figur 6-6 Ozonkart tre dager seinere. Miniozonhullet har passert og løst seg opp over østEuropa. Ozonrik luft fra nord har trukket
sørover. Kilde: Environment Canada's World
Wide Web Site.

Målestasjonen på Finse, 1200 m.o.h., ligger
bare noen kilometer fra Hardangerjøkulen.
Stasjonen er omgitt av snø, som noen år blir
liggende til slutten av juni. Lang snøsesong,
kombinert med høyden og åpen horisont gjør
at Finse har høyest UVI blant stasjonene i
nettverket.
Figur 6-7 viser målinger av maksimal UVI på
Finse. Figuren er todelt og har forskjellig
tidsakse. Venstre figurhalvdel gjelder daglig
maksimal UVI for hvert år i perioden 19962009, mens høyre figurhalvdel viser detaljerte
utsnitt av UVI for hvert minutt i løpet av to
sommerdøgn i 2005. Som det går fram av
venstre figurhalvdel hadde rundt halvparten av
årene maksimalverdier av UVI mellom 7 og
7.5. Sammenlignet med stasjoner på
tilsvarende breddegrad har Finse ett til
halvannet trinn høyere UVI enn lavlandet. Fire
av årene skiller seg ut med svært sterk UVI (810), hvor to dager i 2005 gav toppverdier på
nesten 10, likevel bare i veldig korte intervaller
(se detaljerte utsnitt i høyre halvdel).
Toppverdiene tilsvarer typiske klarværsverdier
for spansk sommersol, og er nesten like høyt
som UVI for et solarium tillatt brukt i Norge
(maksimalt 12). Utsnitt av måledata på disse
dagene (svart) og modellberegninger for
faktisk (grønn) og normal (rød) tykkelse av
ozonlaget, viser at effekten av et tynnere
ozonlag førte til 27 % høyere UVI enn
forventet for en typisk klarværsdag i høyfjellet.

Uregelmessige variasjoner i måledata indikerer
blandete skyforhold, hvor reflekser fra
skykantene, kombinert med et tynnere ozonlag,
kan være forklaringer på at UVI i noen
minutter ble nesten 50 % høyere enn på en
vanlig klarværsdag i fjellet. Risikoen for
solforbrenning og snøblindhet kan være svært
høy, hvis UVI holder seg høy i flere minutter.
For sammenligningens skyld kan det nevnes at
Europanormen for solarier for bruningsformål
foreskriver at dosen av erythemvektet UV ikke
skal overstige 100 J/m2 ved første gangs bruk.
(http://www.nrpa.no/dav/3adebccb8b.pdf). På
Finse ville dette vært oppnådd allerede etter
drøyt 6 minutter midt på dagen en av disse
sommerdagene.
Eksemplene med tilfeller av uvanlig høy UVI
viser at UV-nettverket gir et datagrunnlag som
dokumenterer variasjonsbredde geografisk,
topografisk og over tid. Kombinert med UVvarsler gir dette verdifulle verktøy for å gi
publikum fornuftige råd om hvordan solskader
kan forebygges.
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19.03.2006. Tykt ozonlag lengst i nord. Kilde:
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Figur 6-7 Venstre figurhalvdel: Daglig
maksimal UVI på Finse for årene 1996-2009.
Høyre figurhalvdel: Utsnitt for to dager med
svært sterk UVI (dag 169-170, som svarer til
18-19 juni). Fargekoder på grafene til høyre:
Svart: Faktisk målt UVI, grønt og rødt:
forventet UVI på klarværsdager for gjeldende
tykkelse av ozonlaget (grønt) og normalt tykt
ozonlag.

være den primære kanalen for dialogen mellom
innbyggerne og offentlige virksomheter”.

For å kunne planlegge det helseforebyggende
informasjonsarbeidet og velge ut målgrupper,
gjennomførte Kreftforeningen, i samarbeid
med Strålevernet, tre spørreundersøkelser. Den
første undersøkelsen hadde som formål å
kartlegge den norske befolkningens adferd og
holdning til soling. Fra denne generelle
spørreundersøkelsen, Adferd soling – 2004,
gjennomført av MMI, vil vi trekke fram
følgende funn:
Nærmere 60 % av befolkningen har
vært i syden de siste fem årene.
De som er ofte i Syden bruker også
oftere solarium enn de som ikke drar
til syden. I løpet av det siste året har
18 % av befolkningen brukt solarium.
Brukere av solarium er i hovedsak
yngre kvinner (15-24 år).
Mer enn 50 % av befolkningen har
blitt solbrent i løpet av de siste 12
månedene. Blant de som tar solarium
svarer en tredel at de har blitt rød eller
solbrent.
Rundt 20 % av befolkningen har i
løpet av de siste 12 månedene blitt så
solbrent at de har flasset av. 12 % var
så solbrent at det både sved og flasset.
Menn blir oftere solbrent enn kvinner,
som kan skyldes at de oftere slurver
med å beskytte seg.
Unge i alderen 15-24 brenner seg
oftest. 21 % oppgir at de i løpet av det
siste året har blitt så solbrente at det
både svir og flasser.
Som en oppfølging av funnet at unge oftere er
solbrent og at brukerne av solarium
hovedsakelig er yngre kvinner, ble det i 2005
og 2009 gjennomført to nye undersøkelser,
spesielt rettet mot unge. Undersøkelsen i 2005,
kalt Solstråle, ble utført av Univero Fishnet på
oppdrag fra Kreftforeningen og Strålevernet.
Formålet var å gi innsikt om unges holdninger
og motivasjon for solingsatferd. Undersøkelsen
viste at ungdom er en risikogruppe som er
vanskelig å nå med informasjon. Vi vil her
trekke fram at:

•

Ungdom orienterer seg og påvirkes av
andre kanaler enn de tradisjonelle i
større grad enn andre. De befinner seg
i en livsfase der de lever i nuet og ser
på seg selv som ”udødelige”.

•

Ungdom har generelt mer tid og lyst til
å være ute i solen f.eks. om sommeren,
også hjemme i Norge, og bruker i
større grad enn andre solarium
gjennom året.

Ett av rådene fra denne undersøkelsen er at
hvis man kan utvikle kommunikasjon, tiltak,
produkter og budskap som spiller på lag med
ungdoms drøm om å ”føle seg vel” i sola kan
man lykkes.
Kreftforeningen, i samarbeid med Strålevernet,
gjennomførte en ungdomsundersøkelse i 2009,
rettet mot unge i alderen 15 til 24 år.
Undersøkelsen gikk ut på å kartlegge ungdoms
solingsvaner, kosthold, bruk av og holdninger
til tobakk, samt bruk av mobil. I undersøkelsen
vil vi trekke fram følgende funn:
Nesten alle har blitt røde når de har
vært ute i solen siste år.
4 av 5 har blitt solbrent slik at de har
flasset ved soling ute siste 12 måneder.
Nesten halvparten soler seg 1-4 dager
per uke om sommeren.
3 av 4 har vært på solferie/badeferie i
utlandet siste 3 år.
I tillegg tar mange unge solarium. En
av fire hadde tatt solarium før de ble
15 år, og halvparten før 18 år.
Mer enn halvparten av de unge har tatt
solarium en eller flere ganger siste
året. Halvparten velger like lang
solingstid hver gang de tar solarium,
framfor å følge anbefalingene om å
starte forsiktig og gradvis trappe opp
tiden. 6 av 10 har blitt rød og 1 av 5
har flasset når de har tatt solarium.
Sammenlignet
med
resultatene
fra
befolkningsundersøkelsen
viser
ungdomsundersøkelsen enda tydeligere at unge
er spesielt utsatt for solforbrenning, både fra
naturlig sol og solarier. Et positivt funn er
likevel at mange unge er bevisst
Kreftforeningens solvettregler:

