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Presentasjonsoversikt

1) Kræsj kurs i luftkvalitet

2) Bakgrunn for tiltaksutredningen

3) Modellering: Resultat og hva må gjøres?

4) Tiltak som er foreslått



 Svevestøv (PM10, PM2,5)

 Nitrogenoksider (NOx =NO + NO2)

Komponenter i lokal luftforurensning



 Svevestøv (PM10, PM2,5)

 Nitrogenoksider (NOx =NO + NO2)

Utslippskilder



Lite utslipp + mye vær  = bra luft

Mye utslipp + fint vintervær  = dårlig luft

Konsentrasjon måles og beregnes i 2 m høyde 

Lokalisering av utslipp:    Pipe vs. bakke

Utslipp + vær = Konsentrasjon



 Svevestøv (PM10, PM2,5)

Kilder til konsentrasjonene:
(Lokale kilder + bakgrunn)



 Nitrogenoksider (NOx =NO + NO2)

Kilder til konsentrasjonene:



Forurensningsforskriften

Også lavere nivåer enn grenseverdiene (PM) gir helsegevinst



Status fra målinger i Oslo

Årsmiddel – NO2

Overskridelses 

døgn av PM10

kun  35 døgn over 50 

tillatt



The EFTA Surveillance Authority (ESA) har stevnet Norge 



Tiltaksutredning for Oslo og Bærum

- Første for Oslo i 2004, revidert i 2010

- Hvorfor ny revidering i 2014?
- Bryter grenseverdiene fortsatt for NO2 and PM10

- Effektive tiltak mot NO2 har ikke kommet på plass

- Utslippstallene brukt i tidligere utredninger var for 
optimistiske, spesielt med hensyn til utslipp av NOx/NO2

fra nyere dieselkjøretøy
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Modellberegninger

• Dagens situasjon (2014)

• PM10, PM2,5 and  NO2

• Referansesituasjon: Framskrivning til  2020  

• Tiltakspakkeberegning - 2020 med ekstra tiltak

Hva må til av utslippskutt for at Oslo og Bærum i 2020 skal 
holde grenseverdiene for konsentrasjon av NO2, PM10 og PM2,5?



Tiltakspakken i beregningene
 Redusert hastighet. 

90-100 km/t ned til  80 km/h, og for 60-80 km/t ned til 60 km/h i hele 

modellområdet (alle store veier)  

 Redusert trafikk

20 % reduksjon sammenlignet med referansen 2020

 Mer El/ Plug-in-hybrid. 
25 % av lette biler

 Reduksjon i havneutslipp. 
5 % reduksjon sammenlignet med referansen 2020

 Full drift av eksisterende tunnelluftetårn

 Ingen endring i piggdekkandel



PM10:  36. høyeste døgnmiddelverdi
Dagens situasjon Referansesituasjonen 2020

Tiltakspakke 2020



Konklusjoner for PM10

 Tiltakspakken gir PM10 som vil være under grenseverdien 

 Men hvis nye grenseverdier blir introdusert så trenger man 
flere tiltak



Årsmiddel for NO2
Dagens situasjon Referansesituasjonen 2020

Tiltakspakke 2020



Konklusjoner for NO2

 Med dagens grenseverdier er NO2 nivåene det mest utfordrende 

 Framskrivningen mot 2020 viser at selv uten tiltak vil nivåene gå 
noe ned fordi nye biler får redusert utslipp — men det er ikke nok

 Med tiltakspakken vil nivåene gå kraftig ned men beregningene 
viser at dette heller ikke er nok ved sterkt trafikerte veier(E6 
Groruddalen, Ring 3 and E18), rundt Oslo havn  og   Økern, 
Breivoll, Bryn området (Hovinbyen)



Konkrete tiltak: Utfordringen
 Hvordan klare 20% trafikkreduksjon?

 Hvordan sikkre 25 % el og hybrid?

 Hvordan få flest mulig av de andre til å kjøre biler med så lave 

NOx utslipp som mulig.

Hva kan gjøres innen 2020? (Ingen omkjøring) 
Kun tiltak det er lov å implementere (det er mulig!) 

++ Elbilsalget har gått kraftig opp , bedre rekkevidde og mer      
overkommelig pris

20 % trafikkreduksjon er veldig tøft så alle tiltakene må på plass



Nødvendige tiltak for å overholde grenseverdiene innen 2020 Oslo Bærum
Arealtiltak – konsentrert utbygging X X
Miljødifferensierte bompenger
- Tredobling for diesel personbiler

- 1,5 ganger for bensin personbiler

- Gratis for El- og Hybrid-biler

- Tredobling for tungtransport Euro 0-V

- Tungtransport Euro VI får samme takst som i dag

- Nytt bomsnitt ved Oslos kommunegrense i nord, sør og øst

X X

Miljøfelt (El/Hybrid/Samkjøring) X X
Lavere hastighet på alle hovedveier 
- På strekninger som i dag har fartsgrense over 60 km/t (E18, E6, 

Rv4, Ring3) fra 1.oktober til 30. april.

X X

Tiltak i kollektivtransport-systemet
Økt frekvens på alle linjer som krysser kommunegrensen til Oslo.

X X

Parkeringsregulering:
- Øke parkeringsavgiftene

- Begrense antall parkeringsplasser

- Beboerparkering  

X X



Nødvendige tiltak for å overholde grenseverdiene innen 2020 Oslo Bærum

Innfartsparkering
- Følge opp «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo».

X X

Piggdekkgebyr i Oslo opprettholdes som i dag X ___

Effektivisere støvdempende tiltak 
- Støvdemping opprettholdes på dagens nivå, 

- Innblanding av 20 prosent MgCl i strøing opprettholdes

X X

Videreføre tilskuddsordning for utskiftning til rentbrennende 
ovner

X ____

Optimalisere driften av ventilasjonstårn i tunneler X ____

El - varebiler: 
- Fordeler med hensyn til parkering/lossing – reserverte 

parkeringsplasser

- Øke antall kommunale hurtiglade-stasjoner for varebiler i Oslo 

og Bærum

X X

Påvirke nasjonale myndigheter til regelverksendring.
Jobbe for incentiver for el-biler, hybrid-biler og kjøretøy med lave 
utslipp.

X X

Arbeide for å få hjemmel for lavutslippssone X X



Nødvendige tiltak for å overholde grenseverdiene innen 2020 Oslo Bærum
Tiltak for Oslo Havn
- Landstrøm til utenlandsferge

- Effektiv containterterminal på Sjursøya med en operatør 

- Environmental Ship Index (ESI) gir lavest pris til de mest 

miljøeffektive skipene 

- Klare retningslinjer for bruk av LNG i havneområder knyttet til 

sjøtransport 

- Redusere parkering for privatbiler i Oslo Havn

X ____


