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Kort om utviklingen i luftkvaliteten i Oslo de siste årene 

 

Målinger viser at det generelle nivået av nitrogendioksid (NO2) har gått ned de siste årene. De 

foreløpige tallene for 2018 viser at forurensningsforskriftens grenseverdi for årsmiddel av 

NO2 for første gang siden 2010 (da grenseverdien trådte i kraft) ble overholdt ved alle 

målestasjoner Oslo i 2018. Imidlertid ligger årsmiddelet av NO2 ved en av målestasjonene (E6 

Alna senter) svært nær grenseverdien.   

 

Målinger viser at årsmiddelnivåene av NO2 generelt har avtatt de siste årene, særlig etter 

2013. Dette gjelder både langs sterkt trafikkerte veier og ved målestasjoner som er 

representative for luftkvaliteten i Oslo generelt. Denne utviklingen ser ut til å ha fortsatt i 

2018. Den registrerte nedgangen skyldes etter all sannsynlighet en kombinasjon av 

utslippsreduksjoner som følge av en stadig renere kjøretøypark (stadig flere elbiler og 

moderne lastebiler), og relativt gunstige meteorologiske forhold. I tillegg har det vært noe 

nedgang i antall passeringer i bomringen siden høsten 2017 (innføring av tids- og 

miljødifferensierte takster). 

Antall overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdi for timemiddel av 

nitrogendioksid (NO2) ble også overholdt i 2018. Her er det imidlertid viktig å være klar over 

at antall overskridelser er svært væravhengig og kan variere mye fra år til år. Vi kan derfor 

ikke si at det er en nedadgående trend når det gjelder disse episodene med høy 

eksosforurensning.   

Også grenseverdiene for svevestøv (PM10 og PM2,5) ble overholdt i 2018. For svevestøv ser 

det ut til at nivåene har vært ganske stabile de siste årene. Det har ikke blitt innført tiltak de 

siste årene som har påvirket utslippene av svevestøv vesentlig.  

 

Det gjøres oppmerksom på at måledataene for 2018 ikke er endelig kvalitetssikrede. Det er 

strenge krav til datakvalitet, og dataene må gjennom flere runder med kvalitetssikring. Det 

siste steget i kvalitetssikringen er at «Nasjonalt referanselaboratorium for luft» gjennomgår 

data fra alle målestasjoner som skal rapporteres til EU. Denne siste runden med 

kvalitetssikring for et gitt år pleier å være ferdig i løpet av mai måned i påfølgende år. Selv 

om dataene for 2018 allerede har vært gjennom noe kvalitetssikring, kan de derfor først 

regnes som endelige etter at referanselaboratoriets gjennomgang av data for hele 2018 er 

ferdig og eventuelle feil er rettet. Retting av feil vil kunne medføre at resultatene endres noe. 

Som regel er det ikke snakk om store endringer, men i et tilfelle der en verdi ligger nær en av 

grenseverdiene i forurensningsforskriften, kan en slik retting være avgjørende for om 

grenseverdien overskrides eller ikke. 

  

 

 

 

 



Resultater fra modellberegninger   
 

Tabell 1 viser en oversikt over beregnet antall personer som bor i områder der nivåene av 

luftforurensning er høyere enn de juridisk bindende grenseverdiene for nitrogendioksid (NO2) 

og svevestøv (PM10 og PM2,5) for årene 2014, 2018 og 2020.  

 
Tabell 1: Estimater på antall personer som bor i områder der nivåene av luftforurensning er høyere 
enn de juridisk bindende grenseverdiene for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5). 
Det er antatt samme meteorologi (2013) i alle beregningene.  
NB! Det er usikkerhet i beregningene/estimatene. Tallene gir kun en indikasjon på omfang og utvikling, 
og kan ikke regnes som absolutte/«fasitsvar». 

 
 NO2 årsmiddel NO2 timemiddel PM10 årsmiddel PM10 døgnmiddel PM2,5 årsmiddel 

2014 Ca. 200 000 Ca. 50 000 Ca. 2500 Ca. 15 000 0 

2018*  Ca. 10 000 Ca. 600 Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet 

2020*  Ca. 1000 0 Ca. 1000 Ca. 8000 0 

*Referansescenarier, se under. 

 

 

 

Tallene for 2014 og 2020 er hentet fra fagrapporten Revidert tiltaksutredning for bedre 

luftkvalitet i Oslo 2017-2020 (Oslo kommune og Statens vegvesen 2017), inkl. oppdaterte 

luftkvalitetsberegninger som ble gjort høsten 2018 (NILU-notat datert 24.9.2018. Notatet er 

vedlagt).  

Tallene for 2020 er knyttet til referansescenariet i tiltaksutredningen (ikke tiltaksscenariet). 
 

Tallene for 2018 er hentet fra referansescenariet i KVU Lavutslippssoner i Oslo (Oslo 

kommune Bymiljøetaten 2016), se tabell 3-4 på s. 31 i rapporten.  

 

NILU (Norsk institutt for luftforskning) har vært konsulent i de nevnte utredningene, og har 

utført alle beregningene. 
 

I alle beregningene er det antatt en 2013-meteorologi. Denne meteorologien vurderes til å 

være omtrent «gjennomsnittlig» når det gjelder nitrogendioksid (NO2). Dersom man hadde 

benyttet et år med mer stabilt vær og mindre vind enn i 2013 ville de beregnede NO2-

konsentrasjonene vært høyere, og i et år med mer ustabilt vær og mer vind ville de beregnede 

konsentrasjonene av NO2 vært lavere. 

Når det gjelder svevestøv (PM10), vurderes imidlertid 2013-meteorologien til å være ugunstig, 

og dermed gi konservative estimater. Dette skyldes at 2013 var et år med mye tørt vær, særlig 

vår og høst, noe som innebar mye svevestøv (veistøv). 

 

Tabellen under er hentet fra tiltaksutredningen. Den gir en forenklet fremstilling av hvilken 

betydning svingninger i konsentrasjonsnivåer kan ha for antall eksponerte. Tabellen viser 

antall eksponerte i Oslo når årsmiddelkonsentrasjonen i hele modellområdet økes/reduseres 

med henholdsvis 5 og 10 μg/m
3
.
 
 En ugunstig meteorologi vil gi en økning i antall eksponerte 

og en gunstig meteorologi vil gi færre eksponerte. (I beregningene som disse analysene er 

hentet fra ble det brukt meteorologi for 2013 som vurderes til å være et gjennomsnittlig 

meteorologisk år for NO2). 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13244889/Innhold/Gate%2C%20transport%20og%20parkering/Luftkvalitet%20i%20Oslo/Revidert%20tiltaksutredning%20for%20%C3%A5%20bedre%20luftkvalitet%20i%20Oslo%202017-2020.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13244889/Innhold/Gate%2C%20transport%20og%20parkering/Luftkvalitet%20i%20Oslo/Revidert%20tiltaksutredning%20for%20%C3%A5%20bedre%20luftkvalitet%20i%20Oslo%202017-2020.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13231868/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Bymilj%C3%B8etaten/Kunngj%C3%B8ringer%20fra%20Bymilj%C3%B8etaten/H%C3%B8ring%20av%20lokal%20forskrift%20om%20lavutslippssone%20for%20tunge%20biler%20i%20Oslo%20kommune/Vedlegg%203_Konseptvalgutredning_Lavutslippssoner%20i%20Oslo_Bymilj%C3%B8etaten%202016.pdf


 
Hovedhensikten med tabellen er å vise at det er svingninger og at antall eksponerte er et 

usikkert tall.  

Det er vanskelig å gi et nøyaktig anslag på hvor mye høyere konsentrasjoner en svært 

ugunstig værsituasjon ville ha gitt dersom vi hadde hatt dette i 2018, men med 

utslippsreduksjonen man har hatt de siste årene er Bymiljøetatens faglige vurdering at det er 

svært usannsynlig med konsentrasjoner så mye som 10 µg/m
3
 høyere enn det som er beregnet. 

 

I alle beregningene er det gjort antagelser om utslipp i det aktuelle året, bl.a. om utslipp fra 

kjøretøyparken (basert på bl.a. kjøretøyparkens sammensetning, trafikkvolum, piggfriandel og 

fart), om utslipp fra vedfyring, om utslipp fra skip- og havnevirksomhet, om utslipp fra 

tunnelmunninger samt bidrag fra langtransportert luftforurensning. Disse tallene er alle 

beheftet med usikkerhet. Det gjøres jevnlige oppdateringer i utslippstall dersom man får økt 

kunnskap. F.eks. ble trafikktallene som inngår i 2020-beregningene oppdatert høsten 2018 på 

bakgrunn av nye tall fra SSB og Fjellinjen som bl.a. viste at utfasingen av eldre lastebiler går 

tregere enn tidligere antatt mens utfasingen av dieselpersonbiler går raskere enn tidligere 

antatt. 

 

Eksempler på viktige tiltak som inngår i beregningene: 

 

 I 2018-beregningene er effekten av Oslopakke 3 trinn 1, som ble innført i 2017, 

inkludert i beregningene (tids- og miljødifferensierte takster).  

 I 2020-beregningene er effekten av tilleggsavtalen til Oslopakke 3 inkludert i 

beregningene (bl.a. flere bomsnitt fra 2019).  

 

 

Modellberegninger 2018 vs. måleresultater 2018 

 

Modellberegningene som er gjort for et 2018-scenario viser at ca. 10 000 personer bor i 

områder der grenseverdien for årsmiddel av NO2 overskrides. 

Disse modellberegningene ble utført i 2016, og det har kommet ny kunnskap om bl.a. 

sammensetning av kjøretøyparken siden den gang (jfr. f.eks. oppdatering i trafikktall høsten 

2018 på bakgrunn av nye tall fra SSB og Fjellinjen). Dette medfører ekstra usikkerhet i 

modellberegningene, men Bymiljøetatens faglige vurdering at beregningene fortsatt kan 

brukes til å gi et estimat på hvor mange mennesker som per i dag er utsatt for høye verdier av 

NO2 på årsbasis. Det er også verdt å legge merke til at det i beregningene for 2020, der de 

nyeste trafikktallene er inkludert, anslås at ca. 1000 personer er eksponert. Sett i lys av dette 

er det ikke så urimelig å anta at antall eksponerte for dagens situasjon ligger i størrelsesorden 

10 000, selv om det er vanskelig å si om tallet er nærmere 5000 eller kanskje 50 000. 

 

Det er viktig å huske at det i beregningene er benyttet en 2013-meteorologi, som også gjør at 

beregningene ikke er direkte sammenlignbare med målingene i 2018. 

Dersom man ser på målingene fra 2018, viser de foreløpige resultatene at målestasjonen med 

den høyeste årsmiddelverdien var E6 Alna senter, der det ble registrert 40 mikrogram per 



kubikkmeter. Stasjonen er plassert langs E6 i Groruddalen, som regnes for å være det området 

i Oslo som per i dag er mest utsatt for luftforurensning (med unntak av områder rett utenfor 

tunnelmunninger). Dersom man sammenligner modellberegningene for 2018 med 

måleresultatene for 2018, ser man at modellberegningene overestimerer nivåene noe. Dersom 

man skulle angi et estimat på antall eksponerte personer for årsmiddel av NO2 kun ut i fra 

målinger i 2018, ville dette tallet vært lavere enn 10 000. 

  

 

 

 

Vedlegg: NILU-notat datert 24.9.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


