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Lokal luftforurensning i Viken 

 

1. Innledning 
Viken fylkeskommune har vedtatt å arbeide etter bærekraftmålene. Dette notatet berører mange av 

bærekraftmålene, det gjelder mål om god helse, ren energi for alle, stoppe klimaendringene, liv på 

land, men først og fremst bærekraftmål 11 om bærekraftige byer og samfunn. Det handler blant 

annet om at vi i større grad må gå, sykle og bruke kollektive transportmidler for å bedre den lokale 

luftkvaliteten.  

 

 

 

 

 

 

 

Luftkvaliteten i Norge er stort sett bedre nå enn for 10 – 20 år siden, men lokal luftforurensning er 

fortsatt et problem særlig i større byer og tettbygde strøk. Fortetting i knutepunkter må følges av økt 

gange, sykling og bruk av kollektivtransport for å være bærekraftig. Økt elektrifisering av bilparken 

har bidratt til redusert utslipp av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv fra eksos, men elektriske biler 

bidrar på lik linje med fossilbiler til utslipp av svevestøv fra veislitasje, dekk og bremser.  

Lokal luftforurensning er først og fremst en trussel for menneskers helse, men luftforurensning kan 

også skade økosystemer og vegetasjon, materialer og bygninger. Både nitrogendioksid (NO2) og 

svoveldioksid (SO2) bidrar til forsuring og overgjødsling av vann og vassdrag. Bakkenær ozon kan 

skade vegetasjonen. SO2 medfører korrosjon og nedbryting av materialer i bygninger og 

kulturminner (luftkvalitet.miljostatus.no).  

Svevestøv (grovt PM10, og fint PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og ozon (O3) er de luftforurensende 

komponentene som i størst grad bidrar til helseplager og sykdom i Norge og andre industrialiserte 

land1. Det gjelder i hovedsak forurensning fra veitrafikk (eksos og asfaltstøv) og vedfyring. Vedfyring 

og slitasje fra vei, dekk, bremser og strøsand er de kildene som står for de største bidragene av 

svevestøv.  

Bakkenært ozon stammer blant annet fra menneskelig aktivitet, og dannes gjennom kjemiske 

reaksjoner mellom nitrogenoksider (NOx) og flyktige organiske forbindelser (VOC). NOx og VOC er 

gasser som bl.a. slippes ut fra bileksos, utvinning av olje og gass, industri og smelteverk (nilu.no). 

Eksosutslipp er største kilde for utslipp av NO2 (luftkvalitet.info).  

EU har vedtatt administrative prosesser og grenseverdier for tiltak mot lokal luftforurensning, og 

Norge har gjennom EØS-avtalen implementert regelverket i forurensningsforskriftens kapittel 7. 

 
1 Folkehelseinstituttet (2017). Folkehelserapporten – luftforureining i Norge, www.fhi.no, oppdatert på nett 05.01.2017.  

http://www.fhi.no/
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2. Sykdomsbyrde av luftforurensning i Norge 
Ved Folkehelseinstituttet (FHI) er det et senter for sykdomsbyrde2 som er en del av det 

internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet (Global Burden of Disease). De analyserer data og estimerer 

sykdomsbyrde for Norge. Estimatene kan og vil forandre seg for hver ny årgang. 

I dag regnes luftforurensning som den mest skadelige miljøfaktoren for helsen i verden. Globalt er 

luftforurensning de femte største risikofaktoren blant de 84 risikofaktorer for sykdomsbyrde som 

sykdomsbyrdeprosjektet inkluderer i sine analyser. I Norge er luftforurensning nå den niende største 

risikofaktoren, se figur 1 (IMHE 2019, http://ihmeuw.org/5157). 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at tre til fire millioner mennesker i verden dør årlig 

av luftforurensning (luftkvalitet.miljostatus.no), men også i norske byer og tettsteder fører 

luftforurensning til mer sykdom og høyere dødelighet. Data fra det internasjonale sykdomsbyrde-

prosjektet estimerer at flere enn 1000 mennesker dør hvert år i Norge som følge av luftforurensning 

(IHME 2019). Mange flere opplever forverret sykdom og helseplager. I Oslo ble det for noen år 

tilbake anslått at 185 personer døde hvert år på grunn av svevestøv3.  

 

Figur 1: Rangering av antall dødsfall, beregnet etter risikofaktorer for sykdomsbyrde, i Norge 1990 og 2017  

 

Kilde: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), healthdata.org (IMHE), http://ihmeuw.org/5159 
 

Fra 1990 til 2017 har det vært en positiv endring i risikofaktoren for sykdomsbyrde grunnet 

luftforurensning i Norge (i hovedsak svevestøv). Av alle risikofaktorer ble luftforurensning beregnet 

til å forklare 2,79 prosent av dødsfallene i Norge i 2017, mot 4,31 prosent i 1990 (IMHE 2019, 

 
2 Se nettsiden: https://www.fhi.no/div/forskningssentre/senter-sykdomsbyrde/ 
3 Aasvang, GM., Låg, M., & Schwarze, P. (2016). Sykdomsbyrde som følge av luftforurensning i Oslo, Folkehelseinstituttet. 

Rapport 2016. 

http://ihmeuw.org/5157
http://ihmeuw.org/5159
https://www.fhi.no/div/forskningssentre/senter-sykdomsbyrde/


Vi i Viken - Analysenotat 1/2020  

6 
 

http://ihmeuw.org/5159). I «antall dødsfall» vil det si et estimat på 1 953 personer i 1990 og 1153 

personer i 2017 (IMHE 2019, http://ihmeuw.org/515a). 

Luftforurensning utendørs kan utløse eller forverre en rekke sykdommer, først og fremst 

respiratoriske sykdommer i luftveiene (astma, KOLS og infeksjoner), men også sykdommer i hjerte- 

og karsystemet.  Etter dødsårsaker er kronisk respiratoriske årsaker i dag den fjerde største 

dødsårsak etter hjerte- og karsykdommer, svulster og nevrologiske sykdommer i Norge 

(dødsårsaksregisteret4). Av risikofaktorer for å få kroniske respiratoriske lidelser er tobakksrøyking 

den viktigste årsak, dernest luftforurensning.  

I sykdomsbyrdeanalyser er det noen begreper som er viktige (FHI 2019). Det er: 

- YLD – helsetap (Year Lived with disability), dvs. antall år en person lever med mindre enn 

best mulig helse.  

- YLL – tapte leveår (Year of Life Lost), er en beregning av de årene en potensielt mister pga. 

tidlig død.  

- DALY – helsetapsjusterte leveår (Disability Adjusted Life Years), som er summen av tapte 

leveår gjennom død og ikke-dødelig helsetap (summen av YLL og YLD). 

  

Figur 2 viser rangering av helsetapsjusterte leveår i Norge. Fra 1990 til 2017 har luftforurensning gårr 

fra å være den syvende viktigste årsaken til helsetap til å være den tiende viktigste. Luftforurensning 

står for 22 611 helsetapsjusterte leveår i 2017, eller 1,72 prosent av alle helsetapsjusterte leveår i 

befolkningen. 

 

Figur 2: Rangering av DALY (helsetapsjusterte leveår), beregnet etter risikofaktorer for sykdomsbyrde, i Norge 
1990 og 2017

 

Kilde: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), healthdata.org, http://ihmeuw.org/515d 

 
4 Dødsårsaksregisteret: http://statistikkbank.fhi.no/dar/   

http://ihmeuw.org/5159
http://ihmeuw.org/515a
http://ihmeuw.org/515d
http://statistikkbank.fhi.no/dar/
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Tabell 1 viser en samlet fremstilling av beregnede risikofaktorer for død og helsetap grunnet 

luftforurensning.  

 

Tabell 1: Beregnet risikofaktorer for død, tapte leveår (YLL), år med helsetap (YLD) og helsetapsjusterte leveår 
(DALY) ved luftforurensning i Norge 1990 og 2017

 
Kilde: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), healthdata.org, http://ihmeuw.org/515d. Dataene framkommer ved å 
velge "risk by cause" i venstre marg, i hovedmeny: singel visning, advanced setting, risk, risk, total alle årsaker, alle 
risikofaktorer, level 2, velge ulike måleenheter (dødsfall, tapte leveår mv), og skifte mellom ulike enheter (units) antall og 
prosent). 

 

3. Kilder til lokal luftforurensning nasjonalt  
Mens utslipp av klimagasser (som CO2)) fra veitrafikk først og fremst er et globalt problem, er utslipp 

av svevestøv og NO2 fra veitrafikk først og fremst et lokalt problem. Kildene til lokal luftforurensning 

vil være ulike fra sted til sted. I større byer vil hovedkilden være veitrafikk, noen steder lokal industri, 

og andre steder vedfyring.  

Nasjonalt har klimagassutslippene økt siden 1990 med 3,4 prosent (SSB), mens utslipp til luft av 

svevestøv fra all norsk økonomisk aktivitet er betydelig redusert. I løpet av 17 år (1990-2017) ble 

utslippene av svevestøv pr. produsert enhet i Norge mer enn halvert.  

 

Figur 3: Utslipp til luft av svevestøv fra all norsk økonomisk aktivitet (alle næringer) per mill. kr.  
produksjon (faste 2005-priser)  

 

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 09300 

 

År 1990 2017

Antall dødsfall totalt 1 953                           1 153                           

Antall dødsfall (svevestøv) 1 889                           987                              

Prosent dødsfall av luftforurensning av totalen 4,31 % 2,79 %

YLL - antall tapte leveår i befolkningen, og prosent av totalen 31 930 (4,04 %) 15 532 (2,61 %)

YLD -  antall år med helsetap i befolkningen, og prosent av totalen 6 257 (1,11 %) 7 079 (0,98 %)

DALY - antall helsetaps-justerte leveår i befolkningen, og prosent av totalen 38 187 (2,83 %) 22 611 (1,72 %)

http://ihmeuw.org/515d
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Tabell 2 gir en generell veiledning om hvilke kilder som står for ulike utslipp, med et forholdsmessig 

anslag på størrelsen av utslippet.   

 

Tabell 2: Generell veileder for bidrag til lokal luftforurensning

 
Kilde: luftkvalitet.info. * Det er først og fremst på kommunale veier at strøsand brukes, og det er heller ikke alle kommuner som 
bruker strøsand. ** Kan være et lokalt problem i de kommuner der forurensende industri og skipstrafikk finnes. *** Det er lite 
langtransportert NO2 og NO, men det er svært mye langtransportert ozon som reagerer med lokalt utslipp av NO og danner 
NO2. 

 

I utslippstallene for luftforurensning fra Statistisk sentralbyrå (SSB) (tabell 4 – 6) er ikke svevestøv fra 

strøsand, veislitasje, dekk og bremser inkludert, kun utslipp fra forbrenning av ulike 

energikomponenter. Tabell 4 viser at det for Norge (med disse unntak) ikke er veitrafikk, men 

oppvarming i husholdninger og andre næringer som er den største kilden til utslipp av svevestøv og 

dioksiner5. 

 

 
5 Dioksiner er helsefarlige miljøgifter, som dannes ved forbrenning av organisk materiale. Dioksin er uten tvil giftig for 

mennesker. Giften fører over lang tids eksponering til økt risiko for kreft, reproduksjonsforstyrrelser, nedsettelse av 
immunforsvaret, nevrotoksiske effekter og «hormonvirkninger». Tidligere var industrien den største forurensningskilden. I dag er 
det oppvarming i boliger, skips- og båttrafikk som står for de største utslippene (Miljødirektoratet, 2020, og Wikipedia.no lastet 
ned 30.01.2020). 

Kilde/bidrag NO2 PM10 PM2,5 SO2 CO Ozon Benzen

Eksosutslipp Svært mye Noe Mye .. Lite .. Noe

Slitasje fra vei, dekk 

og bremser
.. Svært mye Noe .. .. .. ..

Strøsand* .. Svært mye Noe .. .. .. ..

Vedfyring .. Mye Mye .. .. .. ..

Industri** Noe Noe Noe Noe .. .. ..

Skipstrafikk** Noe Lite Lite Noe .. .. ..

Avdamping .. .. .. .. .. .. Noe

Langtransportert 

forurensning
Lite*** Noe Mye Lite .. Svært mye ..
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Tabell 3: Utslipp til luft av svevestøv, PAH-4 og dioksiner, alle kilder, hele landet, år 2018

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 08942. Utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. 

 

Når vi går videre for å sjekke hvilket energiprodukt som står for de største utslippene, viser det seg at 

det er ved (samt pellets og fils) som nasjonalt er det energiproduktet som står for de største 

utslippene av svevestøv og dioksiner. For tjærestoffet PAH-46 er utslippene nesten like store som fra 

diesel o.l..  

 

Tabell 4: Utslipp til luft av svevestøv, PAH-4 og dioksiner etter energiprodukt, hele landet, år 2018

Kilde: SSB, statistikkbanktabell 08942 

 

Selv om pellets og flis også brukes i industrien og i energiforsyning (bl.a annet i produksjon av 

fjernvarme) viser tabellene ovenfor at de største utslippene av svevestøv mm stammer fra vedfyring i 

boliger og fritidsboliger. 

Samlet utslipp av svevestøv og organiske miljøgifter fra vedfyring har over tid blitt redusert i Norge, 

og mer enn forbruket av ved7. Utslippet av PM10 fra vedfyring var høyest i 2002 med 27 906 tonn. I 

2018 var utslippet redusert til 14 168 tonn.  Antall husholdninger som har mulighet til å fyre med ved 

har vært nokså konstant i tidsperioden 2005 -2018, som SSB har tall for (dvs. om lag 1,1 mill. 

husholdninger). 

 
6 Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) kalles ofte for tjærestoffer. De forekommer naturlig i råolje og er en viktig 

bestanddel av kreosot, tjære og asfalt. PAH dannes ved ufullstendig forbrenning eller oppvarming av organisk materiale som 
olje, naturgass, kull og ved, men forekommer også i tobakksrøyk, grillet og røkt mat. PAH har først og fremst et 
kreftfremkallende potensiale ved at det binder seg til svevestøv. Befolkningsstudier har vist at langvarig eksponering for 
luftforurensning øker risikoen for utvikling av lungekreft (wikipedia.no, Folkehelseinstituttet). 
7 Se differansen mellom utslipp av svevestøv og vedforbruk i tonn i figur 4. 

Svevestøv - 

PM10 (i tonn)

Svevestøv - 

PM2,5 (i tonn) PAH-4 (i kg) Dioksin (i mg)

Oppvarming (andre næringer og husholdninger) 14398 13242 1250 6249

Industri og bergverk 7251 4037 3611 3818

Andre kilder 4272 1322 363 3102

Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 2605 2510 169 3654

Jordbruk 1427 308 . .

Energiforsyning 1375 1269 15 996

Olje- og gassutvinning 1318 1290 1 1551

Veitrafikk 547 521 1202 324

Svevestøv - 

PM10 (i tonn)

Svevestøv - 

PM2,5 (i tonn) PAH-4 (i kg) Dioksin (i mg)

Ved etc. 15927 14805 1201 7315

Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 3120 2963 1265 5165

Gass 1196 1196 2 321

Bensin, parafin 475 474 106 111

Kull, kullkoks, petrolkoks 208 94 2 141

Tungolje, spillolje 137 86 84 238

Avfall 33 33 9 246
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Det er minst to årsaker til reduksjonen i vedforbruk og svevestøv fra vedfyring. Det ene er mildere 

klima. Data fra meteorologisk institutt viser at årsmiddeltemperaturen fra 1985 og frem til idag har 

vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt økende oppvarming særlig fra 2000-

tallet (met.no).  

Det andre er utskifting av gamle vedovner til moderne ovner med en mer rentbrennende teknologi. I 

2005 var det 35 prosent som hadde en moderne "rentbrennende" ovn, i 2018 var andelen 66 prosent 

(SSB, tabell 09703).  En rentbrennende ovn gir mer energi/varme per vektenhet ved enn gamle 

vedovner, og reduserer dermed utslippene indirekte. Beregninger utført av Norsk institutt for 

luftforskning (NILU) viser at utskifting til rentbrennende ovner i Oslo har en stor potensiell effekt på 

reduksjon av partikkelutslipp og konsentrasjoner av PM2,5 og PM10 (Lopez-Aparicio,S., Grythe, H., 

2018). En utilsiktet konsekvens har imidlertid vært en hyppigere bruk av de nye vedovnene til 

oppvarming. 

 

Figur 4: Utslipp til luft av svevestøv fra vedfyring og vedforbruk i husholdninger,  
hele landet 1990 – 2018

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 08942, 09702. Merknad: Data fra meteorologisk institutt viser at 2010 var et kaldt år, med et  

årsavvik på -1 grad fra normalen (https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar). 
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Figur 5: Utslipp til luft av PAH-4 og dioksin fra vedfyring i husholdninger, hele landet 1990 - 2018

 
Kilde: SSB, statistikkbanktabell 08942 
 

 

4. Ansvar for forebygging, overvåkning og tiltak 

Det finnes i dag både retningslinjer og lovbestemmelser om luftkvalitet. I planlegging og behandling 

av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven skal kommuner og fylkeskommuner forholde seg til 

veiledende retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen. I andre saker som gjelder 

den faktiske luftkvaliteten i kommunen og faktiske utslipp fra egen virksomhet og anlegg gjelder 

forurensningsloven og forurensningsforskriften. 

 

Forebygging av helseproblemer gjennom planlegging 
Miljøverndepartementet vedtok i 2012 en ny retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanleggingen (T-1520). Retningslinjen er veiledende, men anbefalingene i retningslinjen skal 

legges til grunn for blant annet fylkeskommunens behandling av planer og enkeltsaker etter plan- og 

bygningsloven.  

Retningslinjen gjelder for arealbruk i områder med luftforurensing over nedre grense i veilederen, og 

ved etablering eller utvidelse av virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensningen. 

Kommunen må derfor i samarbeid med anleggseier kartlegge luftkvaliteten i områder og ved tiltak 

der det er grunn til å tro av luftkvaliteten i dag eller på sikt vil overskride nedre grenseverdi. 

Luftforurensningen bør kartfestes i en gul og en rød sone, i et eget luftsonekart som grunnlag for 

plan- og byggesaksbehandlingen. Gul sone er en vurderingssone8, hvor kommunen bør vise 

varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål eller brukere som er ekstra 

følsom for luftforurensning. Det siktes her til brukere og bebyggelse som helseinstitusjoner, 

barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg samt parker og annen 

grønnstruktur. I rød sone bør kommunen ikke etablere slik bebyggelse eller anlegg.  

 
8 Andre hensyn som støypåvirkning må også telle med i vurderingen, særskilt hvis området i tillegg er innenfor gul eller rød 

sone for støy. 
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Tabell 5: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av 

virksomhet eller bebyggelse

 
Kilde: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520), Miljøverndepartementet. 

Merknader:  

- I retningslinjen regnes PM2,5 som dekket av kriteriene for PM10, det vises ellers til luftkvalitetskriteriene og til 

forurensningslovens grenseverdier for PM2,5.  

- Vintermiddel er gjennomsnittet for perioden fra 1. november til 30. april.  

- Luftkonsentrasjonen av PM10 og NO2 oppgis i mikrogram per m3 luft (µg/m3). 

 

Retningslinjen anbefaler at det utarbeides luftsonekart i byområder eller tettsteder med en 

trafikkmengde over 8 000 årsdøgntrafikk9 (ÅDT). Kommunen har et ansvar for å koordinere arbeidet, 

mens de som er eiere for anlegg eller virksomhet som medfører utslipp må bidra med data for sine 

utslipp.  Figur 6 med kart over tettsteder og veier i Viken med årsdøgntrafikk over 8000 viser at dette 

angår svært mange kommuner i fylket.  

 

 
9 Årsdøgntrafikk (ÅDT) er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning i løpet av året, delt på antall 

dager i året. 

Gul sone Rød sone

PM10 35 ug/m3 7 døgn per år 50 ug/m3 7 døgn per år

NO2 40 ug/m3 vintermiddel 40 ug/m3 årsmiddel

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis- og 

hjertekarsykdom har økt risiko for forverring av 

sykdom. Friske personer vil sannsynligvis ikke ha 

helseeffekter.

Personer med luftveis- og hjertekarsykdom har økt 

risiko for helseeffekter. Blant disse er barn med 

luftveislidelser og eldre med luftveis- og 

hjertekarlidelser mest sårbare.

Komponent
Luftforurensningssone
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Figur 6: Tettsteder og veier med årsdøgntrafikk over 8 000 ÅDT, år 2019 

 
Kilde: Data fra geonorge.no, utarbeidet av Viken fylkeskommune 
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Forurensningsforskriftens krav om overvåking av luftkvaliteten og tiltak 
Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet etter 

forurensningsforskriftens § 7-4. Det er kommunen som skal sørge for etablering av målestasjoner for 

luftkvalitet og gjennomføre målinger, utarbeide tiltaksutredninger i samråd med ansvarlige 

anleggseiere, gi nødvendige pålegg mv. Miljødirektoratet er gitt myndighet mht. koordinering og 

oppfølging på enkelte områder. Fylkesmannen har kun en generell veiledende rolle. 

Det er den som eier kilden til forurensningen som er ansvarlig for at forurensningen ikke overskrider 

de grenseverdiene som er fastsatt i forskriften. Viken fylkeskommune har dermed et ansvar for at 

luftforurensning10 fra fylkesveier og kollektivterminaler ikke overskrider grenseverdiene. Hvis 

grenseverdiene overskrides skal det iverksettes tiltak11.  

 

Grenseverdier for tiltak og luftkvalitetskriterier 

I forurensningsforskriften er det fastsatt grenseverdier for når tiltak skal settes inn for bedring av 

luftkvaliteten etter EUs lovgivning. I tillegg har Folkehelseinstituttet (FHI) og Miljødirektoratet 

fastsatt et nasjonalt mål for luftkvaliteten (strengere enn forskriftens grenseverdier), som er en 

indikator for et maksnivå som vi av helsemessige grunner bør holde oss under, kalt 

"luftkvalitetskriterier". For eksempel er den juridiske grenseverdien for PM10 døgnmiddel på maks 50 

µg/m3, mens luftkvalitetskriteriet (det anbefalte helsebaserte maksnivået) er på 30 µg/m3. 

Retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen bygger på disse 

luftkvalitetskriteriene. De forskriftsfestede kravene er i denne teksten eller notatet omtalt som 

"grenseverdier".  

Luftkvalitetskriteriet er basert på ny forskning, som viser at det er stor helsefare selv ved lave 

konsentrasjoner av svevestøv. Grenseverdiene for tiltak mot svevestøv ble derfor skjerpet fra 1. 

januar 2016. Det nasjonale målet for luftkvalitet skal legges til grunn for planbehandling og arealbruk 

etter plan- og bygningsloven12.  

Tabell 7 viser luftkvalitetskriteriene og grenseverdiene for PM10, PM2,5 og NO2. Tabellen viser 

forskjellen mellom de veiledende og anbefalte verdiene for luftkvalitet "luftkvalitetskriteriene" og de 

forskriftsmessige kravene (grenseverdiene) som utløser tiltak.  

Forurensningsforskriftens krav til lokal luftkvalitet omfatter svevestøv (PM10, PM2,5), nitrogendioksid 

og nitrogenoksider (NO2 og NOx), svoveldioksid (SO2), karbonmonoksid (CO), samt flere tungmetaller 

og kreftfremkallende stoffer.  I tillegg er det krav om overvåkning av og informasjon om bakkenær 

ozon (O3).  

Det er i forurensningsforskriften også fastsatt et nasjonalt mål om at den gjennomsnittlige 

bakgrunnskonsentrasjonen av PM2,5 i byområder ikke skal overskride 9,3 µg/m3 innen 2020.  

 
10 Tilsvarende regler finnes også for støyforurensning. 
11 Fylkeskommunene har hittil inngått en leveranseavtale hvert år med Statens vegvesen om oppfølging av kravene i 

forurensningsforskriften.  
12 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520). 
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Tabell 6: Luftkvalitetskriterier og grenseverdier for tiltak for svevestøv og nitrogendioksid (NO2)

 
Kilde: Forurensningsforskriften § 7-6, FHI-rapport 2013:9, og luftkvalitet.miljostatus.no 
Merknad. Et mikrogram (µg) er 1 milliondel av ett gram (0,000 0001g) (kilde: www.snl.no) 
 

 

5. Lokal luftforurensning fra vedfyring 
I Norge er vedfyring den nest viktigste oppvarmingskilden etter strøm fra vannkraft, og alle i Viken er 

utsatt for svevestøv fra vedfyring i bolig.  Utslipp fra vedfyring har en betydelig innvirkning på 

luftkvaliteten i byer og tettsteder. Vedfyring er en av de største kildene til helseskadelige 

komponenter som svevestøv (PM10 og PM2,5), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og 

karbonmonoksid (CO) og en viktig kilde til klimapådrivere som metan (CH4) og sot-partikler (BC). 

Vedfyring kan lokalt bidra med 75 prosent av de totale PM2,5-utslippene (Lopez-Aparicio,S. m fl, 

2018). 

Ved forbrenning av organisk materiale dannes PAH, også kjent som tjærestoffer, som binder seg til 

svevestøvet. Det finnes mange ulike PAH-forbindelser, men benzo(a) pyren er en av de mest helse- 

og miljøskadelige PAH-forbindelsene, og brukes som en indikator for PAH-forbindelser. PAH finnes 

for øvrig også i forurenset luft fra biltrafikk og industri. I forurensningsforskriften er det krav om 

analyse av innholdet i svevestøvet (PM10) for overvåkning av konsentrasjonen av benzo(a) pyren, og 

ulike tungmetaller. 

I 2016 ble det gjort et større arbeid for å estimere utslipp fra vedfyring i Norge (Lopez-Aparicio,S. m 

fl, 2018)13. Ved å kombinere data fra flere databaser i MetVed-modellen fikk forskerne ved Norsk 

institutt for luftforskning (NILU) høyoppløselige data i et 250 x 250 meters rutenett for vedforbruk, 

samt utslipp av forurensningskomponentene PM10, PM2,5, PAH, CO, CH4 og sot (BC).  

Figur 7 viser utslipp av fint svevestøv PM2,5 fra vedfyring i boliger. Kartet viser årskonsentrasjoner av 

fint svevestøv i gram i et 250x250 meters rutenett. Vi ser en variasjon fra 46 kg eller mindre i de 

lyseste til 762 kg eller mer i de mørkeste feltene. De områdene som har høyest konsentrasjon i 

enkeltområder er Fredrikstad, Lørenskog-Lillestrøm, aksen Mjøndalen-Hokksund, Kongsberg og 

Moss. I Asker og Bærum er konsentrasjonen i rutenettet middels, men antall innbygger i rutenettet 

flere. Det kan antas at vedfyring er mindre viktig for oppvarming i disse to kommunene.  

Nedfallet av tjærestoffet PAH fra vedfyring i boliger har tilsvarende lokale fordeling som nedfallet av 

svevestøv, og varierer fra 63 gram eller mindre til 1338 gram eller mer per år per 250x250 meters 

 
13 Se mer om MetVed-modellen i NILU rapport 32/2018. 

Forurensnings-komponent Luftkvalitets- kriterier Grenseverdi for tiltak
Antall tillatte overskridelser av 

grenseverdien

PM10 årsmiddel 20  µg/m3 25  µg/m3

PM10 døgnmiddel 30  µg/m3 50  µg/m3
Grenseverdien må ikke overskrides mer 

enn 30 ganger pr kalenderår

PM2,5 årsmiddel 8  µg/m3 15  µg/m3

PM2,5 døgnmiddel 15  µg/m3

NO2 timesverdi 100  µg/m3 200  µg/m3
Grenseverdien må ikke overskrides mer 

enn 18 ganger pr kalenderår

NO2 årsmiddel 40  µg/m3 40  µg/m3
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rutenett.  

 

Figur 7: Utslipp av fint svevestøv PM2,5 fra vedfyring i boliger, (gram per år per 250 x250 meters rutenett). 

 
Kilde: geonorge.no, data fra Miljødirektoratet, produsert av Viken fylkeskommune 

 
Figur 8 viser nedfall av fint svevestøv fra vedfyring i fritidsboliger. Kartet viser årskonsentrasjoner fra 

51 kg eller mindre til 1,69 tonn eller mer i de mørkeste feltene. Vær oppmerksom på at rutenettet 

her er 1 x 1 km. De store konsentrerte hytteområdene som Geilo og Dagali, Norefjell-Eggedal, 

Blefjell, og Onsøy-Hankø, kommer tydelig fram i kartet med høyest konsentrasjon av fint svevestøv. 

Nedfallet av tjærestoffet PAH fra vedfyring i fritidsboliger fordeler seg lokalt tilsvarende nedfallet av 

svevestøvet, men varierer i konsentrasjon fra 131 g eller mindre i de lyseste feltene til 4,3 kg eller 

mer i de mørkeste feltene per år i et 1 x 1km rutenett. 
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Figur 8: Utslipp av fint svevestøv PM2,5 fra vedfyring i fritidsboliger, (gram per år per 1 x 1km meters rutenett).  

 
Kilde: geonorge.no, data fra Miljødirektoratet, produsert av Viken fylkeskommune 
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6. Lokal luftforurensning fra veitrafikk 
I Viken har det hvert år blitt flere målestasjoner for luftkvalitet. I 2019 ble antall målestasjoner 

utvidet, slik at de fleste større byer og tettsteder i Viken nå er dekket. Målestasjonene måler i 

hovedsak konsentrasjonen av svevestøv og NOx (blant annet NO2) fra veitrafikk lokalt. På nettstedet 

www.luftkvalitet.info vises til enhver tid oppdaterte data fra målestasjonene. 

I statusoversikten har vi valgt å vise resultater for døgnmiddel PM10  og PM2,5, årsmiddel PM2,5, og 

årsmiddel NO2 for de to siste årene. Dette fordi svevestøv (PM10 og PM 2,5) og NO2 (foruten ozon O3), 

er de forurensningskomponentene som i størst grad bidrar til helseplager og sykdom samtidig som 

de i hovedsak er forurensningskomponenter fra veitrafikk ( bl.a.fylkesveier) som fylkeskommunen 

har et forurensningsansvar for.  

 

Måleresultater for 2019 
Tabell 7 viser antall døgn per måned i 2019, hvor den juridiske grenseverdien for «grovt» svevestøv 

PM10 ble overskredet. Det forskriftsmessige kravet er at grenseverdien ikke kan overskrides mer enn 

30 ganger per kalenderår. Ingen av målestasjonene overskred dette kravet i 2019. Flest 

overskridelser var det for målestasjonen på Solheim i Lørenskog med 21 døgn (FV 159), Bangeløkka i 

Drammen med 20 døgn, og på Ringerike ved Hønefoss skole med 18 døgn.  

 

Tabell 7: Antall døgn per måned i 2019 med overskridelser av grenseverdien for PM10  
døgnmiddel >=50 µg/m3

 
Kilde: www.luftkvalitet.info, Norsk institutt for luftforskning (NILU)  
Merknad: Et mikrogram (µg/m3) er 1 milliondel av ett gram. 

 

Det er særlig vinter- og vårmånedene som er ille for barn, eldre, astmatikere og personer med andre 

luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer. Ved Bangeløkka, Hønefoss skole og Solheim var 

luftforurensningen nesten hver dag i april måned 2019 over det anbefalte helsenivået for PM10. To 

dager i januar (18. – 19) var også nivået for fint svevestøv PM2,5 rundt 70 µg/m3 ved St. Croix og  

Hønefoss skole.  

 

  

Kommune Målested Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Sum 

døgn 

2019

Bærum Bekkestua 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Bærum Eilif Dues vei 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 8

Drammen Bangeløkka 2 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Drammen Nedre Storgate 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fredrikstad Nygaardsgata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fredrikstad St. Croix 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5

Halden Vaterland 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Ringerike Hønefoss skole 2 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Lillestrøm Vigernes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lørenskog Solheim 2 2 5 9 0 0 0 0 0 3 0 0 21

Moss Kransen 0 2 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 15

Sarpsborg Alvim 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

http://www.luftkvalitet.info/
http://www.luftkvalitet.info/
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Tabell 8: Antall døgn per måned i 2019 med overskridelser av luftkvalitetskriteriet for PM10  
døgnmiddel >=30 µg/m3

 
Kilde: www.luftkvalitet.info, Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

 

Ekstra sterk luftforurensning var det 5 dager i mars (25. – 29.03.2019) ved Hønefoss skole, hvor det 

var døgnverdier PM10 over 100 µg/m3 (27. mars 140,3 µg/m3). Ved slike høye forurensningsnivåer er 

det betydelig helserisiko14. Offentlige helseråd er at helseeffekter ved slike nivåer kan forekomme 

hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, og at 

luftveisirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer (luftkvalitet.miljostatus.no).  

For PM2,5 er det ikke fastsatt juridiske grenseverdier for døgnmiddel, kun helserisikobaserte 

luftkvalitetskriterier. Det anbefalte nivået er at døgnmiddel ikke bør overskride 15 µg/m3. Tabell 9 

viser at det særlig i januar måned var mange døgn med overskridelser.  

 

Tabell 9: Antall døgn per måned i 2019 med overskridelser av luftkvalitetskriteriet for PM2,5 
døgnmiddel >=15 µg/m3

 

Kilde: www.luftkvalitet.info, Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

 

Tabell 8 og 9 viser at månedlig konsentrasjonen av grovt og fint svevestøv i 2019 ikke følger et helt 

parallelt mønster. Tabellene viser høyest konsentrasjon av fint svevestøv i januar måned og av grovt 

svevestøv i april måned. Forskjellen her kan forklares både ved meteorologiske forhold og at det i 

vårmånedene er mer veistøv enn i vintermånedene.  

 
14 Nærmere informasjon om helserisiko ved ulike forurensningsnivåer finnes på nettstedet https://luftkvalitet.miljostatus.no. På 

nettsteder er det også informasjon om luftkvalitet i Norge og varsling av luftforurensning framover i tid, blant annet med 
kartløsninger, se https://luftkvalitet.miljostatus.no/kart/59.92885/10.504/14/aqi.  

 

Kommune Målested Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Sum 

døgn 

2019

Bærum Bekkestua 3 1 7 13 0 0 0 0 0 3 2 2 31

Bærum Eilif Dues vei 13 5 10 14 1 0 0 0 0 4 3 3 53

Drammen Bangeløkka 6 3 15 24 0 0 0 0 0 4 2 0 54

Drammen Nedre Storgate 0 1 3 7 0 0 0 1 0 0 0 0 12

Fredrikstad Nygaardsgata 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 8

Fredrikstad St. Croix 10 3 1 8 0 0 0 0 0 2 1 2 27

Halden Vaterland 7 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 23

Ringerike Hønefoss skole 11 1 10 28 1 0 0 0 0 0 0 0 51

Lillestrøm Vigernes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Lørenskog Solheim 5 6 9 23 0 0 0 1 0 4 2 3 53

Moss Kransen 1 4 7 10 6 1 0 1 0 0 0 1 31

Sarpsborg Alvim 9 6 2 11 0 0 0 0 0 2 1 2 33

Kommune Målested Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Sum 

døgn 

2019

Bærum Bekkestua 16 7 0 11 2 0 0 2 0 2 3 7 50

Bærum Eilif Dues vei 22 16 3 10 2 0 0 1 0 6 5 7 72

Fredrikstad Nygaardsgata 11 7 0 9 0 1 1 2 0 1 1 6 39

Fredrikstad St.Croix 18 11 0 10 1 0 1 0 1 3 1 8 54

Halden Vaterland 13 10 2 11 2 2 0 0 0 0 0 0 40

Ringerike Hønefoss skole 23 12 8 14 1 1 0 0 0 0 0 0 59

Lillestrøm Vigernes 7 4 3 1 2 0 3 0 3 0 2 3 28

Lørenskog Solheim 18 11 5 11 2 1 1 2 0 4 3 8 66

Moss Kransen 10 9 0 12 2 1 1 3 0 0 1 5 44

Sarpsborg Alvim 17 11 0 12 2 2 0 3 0 4 3 10 64

http://www.luftkvalitet.info/
http://www.luftkvalitet.info/
https://luftkvalitet.miljostatus.no/
https://luftkvalitet.miljostatus.no/kart/59.92885/10.504/14/aqi
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Figur 9: Helserisiko ved fire forurensningsklasser, definert etter forurensningsnivå for ulike 
forurensningskomponenter

 
Kilde: Luftkvalitet i Norge – offentlig informasjon om lokal luftkvalitet (https://luftkvalitet.miljostatus.no) 

 

Måleresultater for 2018 
Måleresultatene fra 2018 viser flere døgn med overskridelser av luftkvalitetskriteriet enn i 2019. For 

de juridiske grenseverdiene er antall døgn med overskridelser omtrent tilsvarende med unntak for 

Solheim i Lørenskog, hvor det i også i 2018 var flere døgn med overskridelser enn i 2019 (27 mot 21 

døgn). 

 
Tabell 10: Antall døgn i 2018 med overskridelser av grenseverdiene (PM10>=50 µg/m3) og luftkvalitetskriteriene 
(PM10 >=30 µg/m3) 

 
Kilde: Luftkvalitet.info (NILU) og Viken statistikkbank 

 

Den juridiske grenseverdien for PM2,5 årsmiddel er 15 µg/m3, og det veiledende helsebaserte 

luftkvalitetskriteriet er 8 µg/m3. Med ett unntak for målestasjonen ved Vigernes i Lillestrøm var 

årsmiddelverdiene over det anbefalte helsebaserte nivået for både 2018 og 2019.  

 

Kommune Målested Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Sum døgn 

PM10>=50

Sum døgn 

PM10>=30

Bærum Eilif Dues vei 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 9 70

Drammen Bangeløkka 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 19 62

Drammen Nedre Storgate 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12

Fredrikstad Nygaardsgata 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 6

Fredrikstad St. Croix 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 86

Lørenskog Solheim 0 2 9 11 3 0 0 0 0 0 0 2 27 78
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Tabell 11: Årsmiddel for PM2,5 for årene 2018 og 2019 

 
Kilde: www.luftkvalitet.info, Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

 

For NO2 årsmiddel er både den juridiske grenseverdien og luftkvalitetskriteriet på 40 µg/m3. Alle 

målestasjonene hadde årsmiddelverdier under dette nivået, men målestasjonen på Solheim i 

Lørenskog lå både i 2018 og 2019 like under.   

 

Tabell 12: Årsmiddel for NO2 for årene 2018 og 2019 

 
Kilde: www.luftkvalitet.info, Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

 

 

7. Lokal luftforurensning – årseksponering for Viken innbyggere  
Figur 10 viser befolkningsvektet luftforurensning ved et årsmiddel av fint svevestøv for alle 

kommunene i Viken. Kartet viser et tall for den gjennomsnittlige års-eksponeringen for befolkningen i 

kommunen. I datagrunnlaget er svevestøv fra trafikk-eksos, veistøv, vedfyring, industri og skipstrafikk 

tatt med. Beregningene er basert på utslippsdata omtalt i kapittel 5 og fra de målepunkter som er 

omtalt i kapittel 6, i tillegg meteorologiske data og en spredningsmodell. Siden ikke alle kommuner 

har målestasjoner som omtalt i kapittel 6, er det en viss usikkerhet i beregningene.  

Kartet viser at flest er utsatt for høyest konsentrasjon av fint svevestøv på Nedre Romerike, i 

Fredrikstad og i Drammen.  Aller mest eksponert er innbyggere i kommunene Lørenskog (9,2 µg/m3), 

Lillestrøm og Rælingen (7,7 µg/m3). I Fredrikstad var årsmiddel 7,6 µg/m3 og i Drammen 7,3 µg/m3. 

Årsmiddel i Bærum var 6,7 µg/m3 og på Ringerike 5,3 µg/m3. Årsaken til at beregningene her avviker 

litt fra resultatene i kapittel 6, er at svevestøv fra vedfyring er med (som medfører høyere estimater 

for Nedre Romerike), i tillegg medfører areal og befolkningskonsentrasjon lavere estimater for 

Ringerike (apropos de svært høye verdier ved Hønefoss skole). 

Kommune Målested Måleverdi 2018 Måleverdi 2019

Bærum Bekkestua 9,46   8,21   

Bærum Eilif Dues vei 11,08 9,70   

Halden Vaterland 9,17   ..

Lillestrøm Vigernes 6,87   5,08   

Lørenskog Solheim 10,92 9,33   

Moss Kransen 8,77   8,25   

Sarpsborg Alvim 10,02 9,98   

Kommune Målested Måleverdi 2018 Måleverdi 2019

Bærum Bekkestua 17,09                17,67                

Bærum Eilif Dues vei 29,29                29,86                

Drammen Bangeløkka 29,13                28,22                

Drammen Drammenselva 21,15                ..

Fredrikstad Nygaardsgata 9,61                  ..

Fredrikstad St. Croix 28,22                26,77                

Lillestrøm Vigernes 18,45                16,54                

Lørenskog Solheim 37,69                35,36                

Moss Kransen .. 21,66                

http://www.luftkvalitet.info/
http://www.luftkvalitet.info/


Vi i Viken - Analysenotat 1/2020  

22 
 

Beregningene er for 2018. For Viken samlet er årsmiddel 6,4 µg/m3. For Oslo 8,1 µg/m3.  For både 

Viken og Oslo er det en økning i luftforurensningen i 2018 mot de to siste årene. I 2017 hadde Viken 

5,0 µg/m3 og Oslo fra 6,6 µg/m3. Målingene fra 2019 (i kapittel 6) viser imidlertid en nedgang siste år. 

Generelt sett har luftkvaliteten bedret seg betydelig de siste 10 årene. For Bærum, Drammen og 

Fredrikstad har vi data 10 år tilbake. Utviklingen viser for alle tre stedene en betydelig bedring over 

tid. Se detaljer i vedlegg 1 – 3. 

 

Figur 10: Befolkningsvektet årsmiddel av fint svevestøv (PM2,5) for kommunene i Viken, 2018 

 
Kilde: Meteorologisk institutt/Kommunehelsa statistikkbank (FHI) 
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Vedlegg 1 – historikk for Bærum 
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Vedlegg 2 – historikk for Drammen 
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2008, 2009 og 2011 har ikke tilstrekkelig datadekning   
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Vedlegg 3 – historikk for Fredrikstad 
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