
NILU 
– innovasjon i det grønne skiftet

Pål Midtlien Danielsen
Leder innovasjon / Styreleder Innovation nilu



NILU



Forskning for en ren atmosfære

Grunnlagt i 1969 som et miljøinstitutt innen 
atmosfæreforskning

Uavhengig stiftelse fra 1986

NILU – Norsk institutt for luftforskning

Tromsø (Framsenteret)Kjeller Oslo (CIENS)



Virksomhetsidé

NILU skal være et forskningsinstitutt med høy faglig 
kvalitet og relevant kompetanse innen 
kjerneområdene 

• atmosfærens sammensetning 

• klimaendringer 

• luftkvalitet

• miljøgifter



NILUs formål er: 
• NILU skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til 

atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.

• NILU skal levere forskningsbaserte tjenester og produkter nasjonalt og internasjonalt 
innenfor analyse, overvåkning og rådgivning for sentrale og lokale myndigheter, for 
næringslivet og andre.

• NILU skal arbeide for at nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap innenfor 
instituttets kjerneområder blir gjort kjent på en slik måte at den kan bli nyttig for 
samfunnet. 

• NILU skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker og konsekvenser av 
klimaendringer og forurensning. 

• NILU skal ha en kompetanseprofil som sikrer instituttets faglige kjerneområder og 
medarbeidernes faglige utvikling.   

• NILU skal gjennom innovasjon bidra i utviklingen av det 
kunnskapsbaserte samfunnet.
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Struktur for innovasjon

NILU Polska Ltd.

90%

uMoya NILU 
Ltd.

34%

WAG AS

24,5 %

PortsEYE AS

80%

Kalliopera AS

50 %

InnoSense AS

(Mars 2016)

80 %



NILU i det grønne skiftet:
Luftkvalitet & «smart cities»





Luftkvalitet – hva skjer…?

• Mikrosensorer

• Crowdsourcing

• Big data

• Kunstig intelligens

• Maskinlæring

• «Content-hunting»/tjenesteutvikling



Tjenester:
• Smarte byer

• Smart hus

• Inneklima

• Eksponering

• Helse-effekter

• «Forecast»

• Smart mobilitet

«Big data»
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Luftkvalitet – «Big data» - Tjenester
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