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Luftkvalitetsberegninger for Oslo 

NILU har foretatt nye utslipps- og spredningsberegninger for to scenarier for Bymiljøetaten:  

 Ny referanse 2020 (heretter omtalt som Referanse 2020-Ny) som inkluderer Oslopakke 3 inkludert 
tilleggsavtale, miljøfartsgrense som i dag og oppdatert kjøretøypark (SSB mars 2018) 

 Ny tiltaksberegning for 2020 (heretter omtalt som Tiltak 2020-Ny) basert på ny referanse, med 
følgende tiltak: 

o 10% reduksjon i NOx-utslippene fra Oslo Havn 

o Forsert innfasing av elvarebiler 

o Parkeringsrestriksjoner som beboerparkering 

o Piggfriandel på 90% 

o 10% trafikkreduksjon langs E6 i Groruddalen 

1 Metode 

Metoden som benyttes for utslipps- og spredningsberegningene er beskrevet i vedlegg 6 i «Revidert 
tiltakutredning for bedre luftkvalitet i Oslo 2017 – 2020» og i Høiskar et al. (2017). I beregningene som er 
foretatt her er det tatt utgangspunkt i de samme grunnlagsdataene som for beregningene presentert i 
«Revidert tiltakutredning for bedre luftkvalitet i Oslo 2017 – 2020», med unntak av kjøretøyfordeling og 
trafikktall som er beregnet på nytt av COWI. 

Resultatene fra de nye trafikkberegningene utført av COWI for de to scenariene, samt oppdaterte 
kjøretøyfordelinger, er beskrevet i egne fagnoter.  

http://www.nilu.no/
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2 Utslipp 

Det er foretatt nye utslippsberegninger for trafikk basert på de nye trafikkkjøringene til COWI og nye 
kjøretøyfordelinger. I beregningene som er utført her er tunellutslipp ikke inkludert. Dette skyldes at vi har 
svært mangelfull informasjon om ventilasjonsforhold i tunellene i Oslo. Tidligere har alle ustlippene fra 
tunellen blitt lagt til tunellåpningen, noe vi vet typisk gir for høye verdier og overskridelser i områdene 
rundt munningene. Det er viktig at det på sikt gjennomføres en kartlegging av driftsforhold knyttet til 
ventilasjon av tunellene i Oslo og at konsentrasjonsnivåer i områder rundt tunnelmunningene kartlegges 
nærmere. For nærmere omtale om tunellutslipp, se avsnitt 4.3 i «Revidert tiltakutredning for bedre 
luftkvalitet i Oslo 2017 – 2020». 

2.1 Utslipp av NOx   

Tabell 1 viser beregnede NOx-utslipp for Referanse 2020-Ny og Tiltak 2020-Ny. Det er viktig å merke seg at 
utslippene ikke inkluderer tunellutslipp og derfor ikke er direkte sammenlignbare med utslippstall i 
tidligere utredninger. Tunellutslippene er i domenet av størrelsesorden 5 % av totale NOx utslipp. 

Tabell 1: Beregnede NOx-utslipp (tonn/år) for henholdsvis Referanse 2020-Ny og Tiltak 2020-Ny, samt Referanse 2020 
og Tiltakspakke 2 fra tiltaksutredningen fra 2017. Tallene er avrundet. Merk at utslippene i nye beregninger 
ikke inkluderer tunellutslipp og derfor ikke er direkte sammenlignbare med utslippstall i tidligere utredninger. 
Tunellutslippene er i domenet av størrelsesorden 5 % av totale NOx utslipp. 

NOx Utslippskilder  Referanse 2020 – Ny 

Uten tunellutslipp 

Tiltak 2020 - Ny 

Uten tunellutslipp 

Trafikk eksos 2017 1954 

Vedfyring 31 31 

Skip og havn 642 642 

Andre kilder 707 707 

Totalt 3397 3334 

 

COWI har i sitt fagnotat sammelignet trafikkberegningene for Referanse 2020-Ny med referanse som ble 
beregnet for revidert tiltaksutredning i 2017 som var basert på Oslopakke 3-avtalen slik den forelå høsten 
2016. Beregningene viser at trafikkarbeidet totalt i Oslo reduseres med cirka 2% i ny referanse, noe som vil 
bidra til reduksjon i NOx-utslippet i forhold til referansen fra 2017. Beregningene viser videre at det er en 
reduksjon i trafikkarbeidet på og innenfor Ring 3, mens trafikkarbeidet øker noe utenfor dagens bomring, 
spesielt på E6. 

Tabell 2 viser kjøretøysammensetningen som er lagt til grunn for Referanse 2020-NY og Referanse2020 fra 
tiltaksutredningen i 2017. Det er to hovedendringer som påvirker NOx-utslippene: 

 Oppdatert kjøretøysammensetning har vesentlig større andel hybridbiler, høyere EL-bilandel og 
lavere dieselbilandel. Disse endringene gir lavere NOx-utslipp i Referanse 2020-NY sammenlignet 
med referanse 2020 fra 2017 
 

 Oppdatert kjøretøysammensetning har en lavere andel tunge Euro IV. Denne endringen bidrar til 
høyere NOx-utslipp i Referanse 2020-NY sammenlignet med Referanse 2020 fra 2017 
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Tabell 2 Prognoser for bilparksammensetningen benyttet i Referanse 2020-NY og den benyttet for Referanse 2020 i 
revidert tiltaksutredning fra 2017. Kilde: COWI, 2018 

 Bilpark 

  Personbiler Tunge biler Varebiler 

Referanse 2020 År Nullutsl Ladb. 
hybr 

Bensin Diesel Nulluts
l 

≥Euro 
VI 

≤Euro V Nullut
sl 

Bensin Diesel 

Referanse 2020 Rev. 
Tiltaksutredning 2017 

2020 17,4% 5,7% 36,9% 40,0% 1,0% 84,2% 14,8% 5,9% 3,8% 90,3% 

Referanse 2020 - NY 2020 18,8% 10,2% 40,8% 30,2% 1,2% 73,5% 25,4% 2,9% 4,3% 92,8% 

Tiltak 2020 - NY 2020 18,8% 10,2% 40,8% 30,2% 1,2% 73,5% 25,4% 5,8% 4,3% 89,9% 

 

Nedgangen i trafikkutslippene fra Referanse2020-NY til Tiltak2020-NY er på cirka 3% og har tre årsaker: 

1) Tiltaket gir noe lavere trafikkarbeid 

2) Det er 10% redusert trafikk på E6 i Groruddalen. 

3) Det er noe lavere gjenomsnittlig utslippsfaktor for kjøretøyparken på grunn av at  
El-varebilandelen er doblet fra 2.9 til 5.8%. 

Effekten av denne tiltakspakken er langt lavere enn for Tiltakspakke 1 og 2 i Revidert tiltaksutredning fra 
2017. Tiltakspakken some r lagt til grunn her gir i underkant av 2% reduksjon i de totale NOx-utslippene i 
modellområdet. 

2.2 Utslipp av PM10 

Tabell 3 viser beregnede utslipp for PM10 for henholdsvis Referanse2020-NY og Tiltak2020-NY. 
Tiltakspakken gir en svak reduksjon i de totale PM10-utslippene på cirka 4 prosent. Reduksjonen skyldes økt 
piggfriandel, reduksjon i trafikkarbeidet på E6 og et generelt lavere trafikkarbeid i hele Oslo på cirka 1%. 

Tabell 3 Beregnede PM10-utslipp (tonn/år) for henholdsvis Referanse 2020-Ny og Tiltak 2020-Ny, samt Referanse 2020 
og Tiltakspakke 2 fra tiltaksutredningen fra 2017. Tallene er avrundet. Merk at utslippene i nye beregninger 
ikke inkluderer tunellutslipp og derfor ikke er direkte sammenlignbare med utslippstall i tidligere utredninger. 
I beregningene utgjør PM10 i tuneller omtrent 5 % av de totale PM10 utslippene.. 

Kilder Referanse 2020-NY Tiltak 2020-NY 

Trafikk eksos og veistøv 782 721 

Vedfyring 588 588 

Skip og havn 16 16 

Andre kilder 39 39 

Totalt 1425 1364 
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3 Beregnede konsentrasjoner for Referanse2020- NY og Tiltak 2020NY 

Det er foretatt spredningsberegninger for NO2 og PM10 for de to scenariene.  

3.1 Beregnede NO2 - konsentrasjoner 

Figur 1 viser beregnede årsmiddelverdier for NO2 for Oslo kommune for henholdsvis Referanse 2020-NY og 
Tiltak 2020-NY. De høyeste nivåene er langs de mest trafikkerte innfartsårene til Oslo.  

For Referanse 2020-NY gir beregningene overskridelser av grenseverdien for årsmiddel langs E6 i nordøst 
(Figur 3 a). Som vist i Figur 2 gir tiltaket gir størst reduksjon i NO2-verdiene langs E6. Her reduseres NO2-
nivåene med cirka 8-10%, i hovedsak på grunn av antagelsen om 10% reduksjon i trafikkarbeidet som er 
lagt til grunn for tiltakskjøringen. De beregnede overskridelser er like over grenseverdien. 
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a) Referanse 2020-NY 

b) Tiltak 2020-NY 

Figur 1 Figuren viser årsmiddel for NO2 (µg/m3) i Oslo for henholdsvis a) Referanse 2020-NY og b)Tiltak 2020-NY når 
tunellutslippene er satt lik null. Grenseverdien gitt i forurensningsforskriften for NO2 årsmiddel er på 40µg/m3 
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Figur 2 Prosentvis forskjell i årsmiddelverdien av NO2 mellom Referanse 2020-NY og Tiltak 2020-NY. Områdene rundt 
E6 nord for Oslo får størst reduskjon i NO2-nivåene. 

 

Med Tiltak2020-NY beregnes det fortsatt overskridelser av grenseverdien for årsmiddel, først og fremst 
langs E6 i Groruddalen (Figur 3b). Konsentrasjonsnivået i disse områdene ligger mellom 40 og 48 μg/m3.  

I forurensningsforskriftens §7-9 er det definert slik at det foreligger det fare for overskridelse dersom øvre 
vurderingsterskel overskrides. For NO2 er øvre vurderingsterksel for årsmiddel satt til 32 μg/m³. Figur 4 
viser hvilke områder som har NO2-verdier over øvre vurderingsterskel. Fra figur 4 kan man se at det er 
flere, større områder som ligger over øvre vurderingsterskel, også i Tiltakspakke2020. 
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a) Referanse 2020-NY 

 

b) Tiltak 2020-NY 

Figur 3 Figuren viser hvor det er overskridelser av grenseverdien for årsmiddel for NO2 for henholdsvis a) 
Referanse2020-NY og b) Tiltak2020-NY. 
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a) Referanse 2020-NY 

 

b) Tiltak 2020-NY 

Figur 4 Figuren viser hvor det er overskridelser av øvre vurderingsterskel for årsmiddel for NO2 for henholdsvis a) 
Referanse2020-NY og b)Tiltak2020-NY. 

 

Tabell 4 viser antall personer i Oslo som forventes å bo i områder med NO2-nivåer over grenseverdiene gitt 

i forurensningsforskriften for Referanse 2020-NY og Tiltak 2020-NY. Beregningene viser at tiltakspakken 
gir reduksjoner i antall personer som bor i områder med overskridelser av årsmiddelverdien. Beregningene 
viser videre det hverken for Referanse 2020-NY eller Tiltak 2020-NY bor personer i områder med 
overskridelser av grenseverdiene for timemiddel for NO2. 
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Tabell 4 Antall personer i Oslo som forventes å bo i områder med NO2-nivåer over grenseverdiene gitt i 
forurensningsforskriften for Referanse 2020-NY og Tiltak 2020-NY. Tallene er rundet av til nærmeste 100. 

Tiltak Antall personer som eksponeres for 
årsmiddel over gjeldende grenseverdi 

Antall personer som eksponeres for 
timemiddel over gjeldende grenseverdi* 

Referanse 2020-NY 900 0 

Tiltak 2020-NY 200 0 

 
Det er viktig å påpeke at de meteorologiske forholdene naturlig endres fra år til år, og at dette kan gi 
vesentlige utslag for luftforurensningene: både konsentrasjonsnivåer og deres fordeling i byen kan 
forandres. Dette innebærer at beregningene vist her gjenspeiler en tenkt situasjon (tilsvarende 2013 siden 
det er brukt meteorologiske data for dette året), og vil avvike fra framtidige målinger. 

3.2 Beregnede PM10 - konsentrasjoner 

Figur 1 viser beregnede årsmiddelverdier for PM10 for Oslo kommune for henholdsvis Referanse 2020-NY 
og Tiltak 2020-NY. De høyeste nivåene er langs de mest trafikkerte innfartsårene til Oslo.  

  



10 

 

 

 

a) Referanse 2020-NY 

 

b) Tiltak 2020-NY 

Figur 5 Figuren viser årsmiddel for PM10 (µg/m3) i Oslo for henholdsvis a) Referanse 2020-NY og b)Tiltak 2020-NY når 
tunellutslippene er satt lik null. Grenseverdien gitt i forurensningsforskriften for PM10 årsmiddel er på 
25µg/m3 
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Figur 6 Prosentvis forskjell i årsmiddelverdien av PM10 mellom Referanse 2020-NY og Tiltak 2020-NY. Områdene rundt 
E6 nord for Oslo får størst reduksjon i PM10-nivåene. 

 
For Referanse 2020-NY gir beregningene overskridelser av grenseverdien for årsmiddel langs E6 i nordøst 
(Figur 5a). Som vist i Figur 6 gir tiltaket gir størst reduksjon i PM10-verdiene langs E6. Her reduseres 
årsmiddelverdiene med cirka 8-10%, i hovedsak på grunn av antagelsen om 10% reduksjon i trafikkarbeidet 
som er lagt til grunn for tiltakskjøringen. Til tross for dette, beregnes det fortsatt overskridelser av 
grenseverdien for årsmiddel langs E6 i Groruddalen (Figur 7). Tiltaket reduserer derimot antall personer 
som bor i områder med overskridelser av årsmiddel fra cirka 900 til cirka 300, se Tabell 5. 
 

Tabell 5: Antall personer i Oslo som forventes å bo i områder med PM10-nivåer over grenseverdiene gitt i 
forurensningsforskriften for Referanse 2020-NY og Tiltak 2020-NY. Tallene er rundet av til nærmeste 100. 

Tiltak Antall personer som eksponeres for 
årsmiddel over gjeldende grenseverdi* 

Antall personer som eksponeres for 
døgnmiddel over gjeldende grenseverdi* 

 Referanse 2020 (2018) 900 8 200 

Tiltak 2020 (2018) 300 4 900 

* Grenseverdien for PM10 gjeldende fra 1. januar 2016 er lagt til grunn 

 

For Tiltak 2020-NY ligger konsentrasjonsnivået av PM10 i nærområdene til E6 i Groruddalen opp til  31 
μg/m3. I forurensningsforskriftens §7-9 er det definert slik at det foreligger det fare for overskridelse 
dersom øvre vurderingsterskel overskrides. For PM10 er øvre vurderingsterksel for årsmiddel satt til 22 
μg/m³. Figur 8 viser hvilke områder som har PM10-verdier over øvre vurderingsterskel for årsmiddel. I 
motsetning til NO2 begrenser områder med PM10-verdier over øvre vurderingsterskel, seg til veinære 
områder langs hovedveiene. 
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a) Referanse 2020-NY 

 

b) Tiltak 2020-NY 

Figur 7 Figuren viser hvor det er overskridelser av grenseverdien for årsmiddel for PM10 for henholdsvis  
a) Referanse2020-NY og b) Tiltak2020-NY. 
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a) Referanse 2020-NY 

 
b) Tiltak 2020-NY 

Figur 8 Figuren viser hvor det er overskridelser av øvre vurderingsterskel for årsmiddel for PM10 for henholdsvis  
a) Referanse2020-NY og b)Tiltak2020-NY. 

 

Figur 9 viser den 31. høyeste døgnmiddelverdien av PM10 for henholdsvis Referanse 2020-NY og Tiltak2020-
NY. Beregningene viser at selv med Tiltak2020-NY gir beregningene overskridelser av døgnmiddelverdien i 
enkelte områder langs E6 nordover. Tiltakspakken gir likevel en betydelig reduksjon i antall eksponerte, fra 
cirka 8000 i Referanse 2020 til cirka 5000 (Tabell 5. 
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Antall overskridelser av døgnmiddelverdien er, som tidligere nevnt, svært avhengig av meteorologiske 
forhold og kan variere mye fra ett år til et annet. Gjennom vinteren kan det bygge seg opp et betydelig 
støvdepot som ligger i og nær veibanen. Selve slitasjen skjer når piggene i piggdekkene treffer asfalten, 
uavhengig av om asfalten er tørr eller våt.Oppvirvlingen av støvet skjer imidlertid bare når veibanen er tørr. 
Derfor vil konsentrasjonene av svevestøv (PM10) på tørre dager ofte være høye. I et år med mange og 
lengre perioder med tørre veibaner om våren vil antall overskridelser av døgnmiddelverdien kunne være 
langt flere enn beregningene viser her. 

 

a) Referanse 2020-NY 
 

 
b) Tiltak 2020-NY 

Figur 9 Figuren viser 31.høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen for PM10 (µg/m3) i Oslo for henholdsvis  
a) Referanse 2020-NY og b) Tiltak 2020-NY når tunellutslippene er satt lik null. Døgnmiddelverdien for PM10 
kan overskride 50 μg/m3 maks 30 ganger i løpet av et år. Områder i rødt på figurene angir steder hvor det er 
fare for at grenseverdiene for døgnmiddel brytes 
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4 Oppsummering 

Beregningene viser at det er områdene rundt E6 i Groruddalen som har de høyeste nivåene av PM10 og 
NO2.  Selv med innføring av tiltakspakken vil det være fare for overskridelser av grenseverdiene for NO2 og 
PM10 langs E6 i Groruddalen. For NO2 er det først og fremst årsmiddelverdien som er utfordrende med 
hensyn til overskridelser av grenseverdiene, mens for PM10 er det både årsmiddelverdien og antall 
overskridelser av døgnmiddelverdien som er utfordrende, spesielt langs E6 i Groruddalen. 

Utslipp fra tunellene er ikke tatt med i beregningene her. Mangelfull informasjon om ventilasjons- og 
driftsforhold gjør beregningene av konsentrasjonsnivå rundt tunnelmunninger og luftetårn svært usikre. 
Driftsforhold knyttet til ventilasjon av tunellene og konsentrasjonsnivåer i områder rundt tunnelmunninger 
bør kartlegges nærmere ved hjelp av målinger. 
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