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Klimagassregnskap for Oslo, 2009–2019  
Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap ligger til grunn for utarbeidelsen av 

klimabudsjettet. 25. januar 2021 publiserte Miljødirektoratet oppdatert klimagassregnskap for 

kommuner, med en feilretting 22. februar for sektorene veitrafikk og oppvarming. 

Klimagassregnskapet har nye tall for 2019, og oppdaterte tall for tidsserien tilbake til 2009. 

Dette notatet oppsummerer og kommenterer utviklingen for klimagassutslippene i Oslo fra 2009 

til 2019, og forklarer hvilke metodiske endringer som er gjort siden forrige klimagassregnskap 

ble publisert1. 

Klimagassregnskapet viser at klimagassutslippene i Oslo i 2019 var på om lag 1,27 millioner tonn 

CO2-ekvivalenter. Dette er en nedgang på 6,7 prosent fra 2018. Klimagassutslippene har i 

perioden 2009-2019 aldri vært så lave som i 2019, og sammenliknet med 2009-nivå har 

utslippene gått ned med 16 prosent.  

Alle sektorer, med unntak av avfallsforbrenning og energiforsyning og sjøfart, har hatt reduserte 

utslipp fra 2018 til 2019. Utslipp fra utslippssektorene veitrafikk, oppvarming, avfall og avløp, 

samt industri, olje og gass var i 2019 på sitt laveste nivå siden 2009. Utslippene fra veitrafikk 

gikk ned med 4,8 prosent, tilsvarende 30 tusen tonn CO2- ekvivalenter, som følge av økt andel 

elbiler og innblanding av biodrivstoff. Utslippene fra annen mobil forbrenning gikk ned med 11 

prosent og i underkant av 31 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Beregningsmetoden for utslipp fra 

annen mobil forbrenning er imidlertid usikker, noe som gjør det utfordrende å forklare både 

utslippsnivå og –trend for sektoren. Utslippene fra oppvarming gikk ned med 48 prosent, 

tilsvarende i overkant av 36 tusen tonn CO2-ekvivalenter, og er knyttet til en kraftig nedgang i 

bruk av fossile oppvarmingskilder. Nedgangen er et resultat av oljefyringsforbudet gjeldende fra 

1. januar 2020.  

Utslippsregnskapet er under kontinuerlig forbedring. Det er gjort noen mindre metodeendringer i 

årets publiserte tall, men det er fortsatt behov for videreutvikling. Miljødirektoratet vil fortsette 

arbeidet i 2021, og utslippssektoren annen mobil forbrenning, som i dag beregnes ut fra salg av 

anleggsdiesel, er et prioritert område for metodeforbedring. Det kan derfor forventes større 

justeringer i tallene som publiseres i desember 2021. Justeringer som følger av metodeendring 

vil påvirke utslippene i hele tidsserien, fra 2009 til siste utslippsår.  

                                                           
1 Publisert 2020 
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Bakgrunn om klimagassregnskapet 

Bakgrunn og formål 

Klimagassregnskapet er utarbeidet av Miljødirektoratet, på oppdrag fra Klima- og 

miljødepartementet (KLD), i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk Institutt for 

Luftforskning (NILU). Prosjektet er gått over fra utviklingsfase til driftsfase, hvor det fokuseres 

på årlige oppdateringer. Klimaetaten er én av flere aktører som sitter i en arbeidsgruppe for 

prosjektet. Klimagassregnskapet er blant annet basert på beregninger fra SSB og virksomheters 

egenrapportering til Miljødirektoratet. NILU, Urbanet og Kystverket er andre viktige 

dataleverandører til regnskapet.  

Ambisjonen med utslippsregnskapet er at alle landets kommuner skal få tilgang til informasjon 

om utslippene av klimagasser i sin kommune, med et detaljnivå som gjør det mulig å vurdere 

tilstand og utvikling. Et overordnet mål for regnskapet er at det skal benytte datakilder som i 

størst mulig grad viser utviklingen på lokalt nivå. Dette betyr at det i en del tilfeller er valgt 

andre datakilder enn i det nasjonale utslippsregnskapet, ettersom data på nasjonalt nivå ikke 

alltid er geografisk fordelt til kommuner og fylker.  

Hva klimagassregnskapet inkluderer 

Klimagassregnskapet omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommunens 

geografiske grense. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere er årsak til 

gjennom sitt forbruk er ikke inkludert. Utslippene er geografisk avgrenset og plasseres i den 

kommunen hvor de fysiske utslippene faktisk finner sted. 

Klimagassregnskapet er fordelt på 9 utslippssektorer og 40 utslippskilder, vist i Vedlegg 1, og 

viser utslipp for årene 2009, 2011, 2013 og 2015-2019. Det er ikke beregnet utslipp for år 

tidligere enn 2009 fordi det ikke er mulig å finne gode datakilder som gjør det mulig å beregne en 

pålitelig tidsserie lenger tilbake i tid enn dette.  

Det er beregnet utslipp av klimagassene karbondioksid (CO2), lystgass (N2O) og metan (CH4). 

Klimagassene regnes om til CO2-ekvivalenter ved hjelp av GWP-verdier2, i henhold til IPCCs 

fjerde hovedrapport, for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på 

atmosfæren og for å tydeliggjøre hvilke utslipp som bidrar mest til global oppvarming. GWP-

verdiene for CO2, N2O og CH4 er henholdsvis 1, 298 og 25.  

Metode  

Klimagassutslippene er i hovedsak beregnet ut fra statistikk over aktivitetsnivå og 

utslippsfaktorer (utslipp per enhet aktivitet). I omtalen av de ulike utslippssektorene under er 

vesentlige metodiske endringer mellom de to siste publiseringene fra Miljødirektoratet 

                                                           
2 Global warming potential  
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beskrevet. Se Miljødirektoratets metodenotat for nærmere informasjon om metoden som brukes 

for å beregne utslippene.3 

 

Siden forrige publisering er det gjort noen endringer i metodikken for klimagassregnskapet. 

Tabell 1 viser en kortfattet oversikt over metodeendringene i årets publisering. 

 

Tabell 1: Oversikt over metodeendringene i årets publisering 

Utslippssektor og –kilde  Metodeendringer  

Totale utslipp  Endringer i energibalansen til SSB gir utslag i utslippsnivå for flere 

utslippskilder for hele tidsserien.    

Veitrafikk  I oppdatering 22.02 er trafikkarbeidet (km) for 2019 rettet for en 

feil. Dette medførte en liten oppjustering av utslipp i kommunen, 

utslipp fra kommunens innbyggere og kjøring i kommunen, pga. at 

trafikkarbeidet er oppjustert.  

Annen mobil forbrenning / 

dieseldrevne 

motorredskaper  

Forbedret fordelingsnøkkel for videresalg av avgiftsfri diesel og 

energivarer til fossil oppvarming gjør at Oslo får endrede utslipp for 

hele tidsserien.    

Oppvarming  Oppvarming er splittet opp i utslippskildene fossil olje, 

fyringsparafin, gass, bioenergi og annet. I 

oppdatering 22.02 er utslippene fra gass nedjustert som følge av en 

feil i de opprinnelige beregningene på nasjonalt nivå.   

Avfall og avløp  Utslipp fra avfallsdeponi er beregnet med en ny metode og inkludert 

igjen, etter at utslippsestimatene ble fjernet ved forrige 

publisering. Deponerte mengder har blitt justert med lokale data fra 

Oslo.  

Industri, olje og gass  Tilleggsutslipp beregnet av SSB for industrianleggene som ikke har 

rapportert data til Miljødirektoratet er ikke lenger inkludert 

i utslippsregnskapet. Dette gjør at utslippene fra sektoren er 

lavere enn ved forrige publisering.  

 

Usikkerhet 

Ambisjonen med klimagassregnskapet er at alle landets kommuner skal få tilgang til informasjon 

om utslippene av klimagasser i sin kommune med et detaljnivå som gjør det mulig å vurdere 

tilstand og utvikling. Klimagassregnskapet skal så langt det lar seg gjøre fange opp effekten av 

tiltak som iverksettes, selv om effekten av hvert enkelt tiltak ofte ikke vil være synlig, fordi 

effekten er liten sammenlignet med følgene av andre utviklingstrekk. Tilgangen på datakilder 

som beskriver tilstanden for utslippene varierer fra utslippskilde til utslippskilde, og det vil 

derfor være variasjoner rundt hvor sikre utslippsberegningene er. 

 

                                                           
3 

https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatisti

kk-for-kommuner.pdf/download  

https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf/download
https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf/download
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Det kommunefordelte klimagassregnskapet bygger i hovedsak på kjente punktutslipp, beregning 

av utslipp fra lokale aktivitetsdata og nasjonale fordelingsnøkler. Punktutslipp er utslipp hvor 

man kjenner den nøyaktige plasseringen til utslippskilden. Denne metoden benyttes ved utslipp 

fra virksomheter innenfor industri, olje- og gassutvikling, og energiforsyning. Virksomhetene 

rapporterer selv inn utslippsdata til Miljødirektoratet. Punktutslipp og beregning av utslipp fra 

aktivitetsdata på kommunenivå tildeles de respektive kommunene direkte. Selv om en datakilde 

danner et godt bilde av utslippene på nasjonalt nivå, vil den ikke kunne si noe om utslippene per 

kommune dersom datakilden ikke inneholder informasjon om hvor i Norge utslippene finner sted. 

Utslipp kan også tildeles kommuner ved bruk av fordelingsnøkler når man mangler data om hvor 

utslippet faktisk skjer. Fordelingsnøkler angir hvordan nasjonale utslipp fordeles på kommuner 

basert på andre indikatorer som kommunestatistikk, befolkningstall og lokalkjennskap. Bruk av 

fordelingsnøkler på nasjonale utslippstall resulterer i at lokale tiltak for å redusere utslippene 

ikke nødvendigvis fanges opp og bokføres på korrekt kommune i klimagassregnskapet.   

 

Miljødirektoratet peker på at et overordnet mål med klimagassregnskapet har vært å benytte 

datakilder som i størst mulig grad viser utslippsutviklingen på lokalt nivå. Dersom det finnes 

datakilder av tilstrekkelig kvalitet på kommunenivå er disse benyttet i det kommunefordelte 

klimagassregnskapet. Et viktig premiss for Miljødirektoratets utviklingsarbeid så langt har vært 

at metodeforbedringer skal kunne implementeres for alle kommuner.  

 

Klimaetaten har vurdert at for flere utslippssektorer, så fanges ikke lokale tiltak opp i stor nok 

grad. Dette skyldes at metodene og datagrunnlaget som ligger til grunn for beregningene ikke 

fanger effekten slik at den kan bokføres på korrekt kommune. Blant annet så fordeles den 

utslippsreduserende effekten av Oslos kravstilling til bruk av biodrivstoff kun delvis opp i 

regnskapet. Den utslippsreduserende effekten som økt biodrivstoff medfører fordeles jevnt over 

alle norske kommuner, fordi datagrunnlaget som ligger til grunn ikke skiller mellom hvor 

biodrivstoffet er brukt eller hva det brukes til. Utslipp fra fossil oppvarming og dieseldrevne 

motorredskaper beregnes fra nasjonal salgsstatistikk, og fordeles etter leveringsadresse for 

salget, men utslippene skjer ikke nødvendigvis der hvor salget er registrert. Dette viser at det er 

nødvendig å supplere det kommefordelte klimagassregnskapet med lokale data for fange opp 

effekten av tiltak som gjøres lokalt. Dette vil kunne forbedre kvaliteten på klimagassregnskapet 

for kommuner dersom beregningsmetoden tilpasses. Klimaetaten og Miljødirektoratet har avtalt 

et bilateralt samarbeid om forbedringer i Oslos klimagassregnskap, og Oslo sitter i 

Miljødirektoratets kommunale arbeidsgruppen4 for klimagassregnskapet. 

 

Vedlegg 3 viser Klimaetatens vurdering av usikkerheten for de ulike utslippssektorene.  

Status for klimagassutslippene i Oslo  

I 2019 var klimagassutslippene i Oslo på om lag 1,27 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en 

nedgang på 6,7 prosent fra 2018. Klimagassutslippene har i perioden 2009-2019 aldri vært så 

                                                           
4 Sammen med bl.a. Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger og andre aktive brukere av regnskapet.  
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lave som i 2019, og sammenliknet med 2009-nivå har utslippene gått ned med 16 prosent. Figur 

1 viser at utviklingen i utslippene har vært nedadgående siden 2009, med unntak av perioden 

2017-2018 hvor utslippene gikk noe opp. Dette skyldes en økning i utslipp fra annen mobil 

forbrenning (dieseldrevne motorredskaper) og veitrafikk. Økningen i utslipp fra veitrafikk var i 

2018 i hovedsak et resultat av redusert biodrivstoffinnblanding.  

 
Figur 1: Klimagassutslipp i Oslo fordelt på utslippssektor, 2009-2019 

Alle sektorer, med unntak av avfallsforbrenning og energiforsyning og sjøfart, har hatt reduserte 

utslipp fra 2018 til 2019. Utslipp fra veitrafikk, oppvarming, avfall og avløp, samt industri, olje 

og gass var i 2019 på sitt laveste nivå siden 2009.  

 

Som vist i figur 2, utgjorde utslippene fra veitrafikk 46,9 prosent av de totale 

klimagassutslippene i 2019 og er den største utslippskilden i kommunen. Utslipp fra personbiler 

og varebiler utgjorde 33,1 prosent, og utslipp fra tunge kjøretøy og busser utgjorde 13,8 

prosent. Avfallsforbrenning og energiforsyning stod for 22,8 prosent av utslippene, og skyldes i 

hovedsak forbrenning av fossilt avfall. I tillegg er det noe bruk av gass (LPG) til spisslast på kalde 

dager i fjernvarmeproduksjon. Utslipp fra annen mobil forbrenning og oppvarming utgjorde 

henholdsvis om lag 19,5 og 3,1 prosent. Årets publisering har igjen inkludert utslipp fra 

avfallsdeponier, noe som har resultert i at andelen utslipp fra avfall- og avløpssektoren har økt 

siden forrige publisering av klimagassregnskapet. Avfall- og avløpssektoren utgjorde 4,3 prosent 

av utslippene i Oslo i 2019, mens utslipp fra sjøfart og industri utgjorde henholdsvis 3,2 og 0,2 

prosent. Utslipp fra luftfart er marginale.  
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Figur 2: Klimagassutslipp i Oslo fordelt på utslippssektor, 2019 

Figur 3 viser fordelingen av klimagassutslipp i Oslo fordelt på de ulike klimagassene 

karbondioksid, lystgass og metan i CO2-ekvivalenter. 93,7 prosent av klimagassutslippene, målt i 

CO2-ekvivalenter, er karbondioksid, 1,6 prosent er lystgass og 4,7 prosent er metan. Utslipp av 

lystgass kommer i hovedsak fra dieseldrevne motorredskaper, avløp og avfallsforbrenning. 

Utslipp av metan kommer i hovedsak fra avfallsdeponigass, samt noe fra biologisk behandling av 

avfall, avfallsforbrenning og vedfyring.  
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Figur 3: Fordeling av klimagassutslipp i Oslo fordelt på de ulike klimagassene karbondioksid, metan og 

lystgass, 2019 

Nærmere om utviklingen i klimagassutslipp per sektor 

Figur 4 og tabell 2 viser klimagassutslipp fordelt per sektor i årene 2009-2019.  

 
Figur 4: Klimagassutslipp fordelt per utslippssektor, 2009-2019 
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Tabell 2: Klimagassutslipp i Oslo fordelt per utslippssektor [tonn CO2-ekvivalenter], 2009-2019 

Utslippssektor 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Annen mobil 

forbrenning 
155 490 219 143 257 582 245 119 213 343 231 393 278 482 247 705 

Avfall og avløp 66 846 63 541 60 234 57 836 56 900 57 994 57 317 53 895 

Avfallsforbrenn

ing og 

energiforsyning 

219 179 261 046 220 846 210 220 235 975 270 655 277 062 288 653 

Industri, olje og 

gass 

9 982 11 000 8 458 4 179 6 271 4 916 5 305 3 040 

Luftfart 0,2 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 

Oppvarming 295 088 182 163 147 501 80 597 89 657 96 541 75 840 39 543 

Sjøfart 29 487 29 487 29 487 29 486 38 807 38 715 40 028 40 511 

Veitrafikk – 

tunge kjøretøy 

og busser 

178 230 183 002 186 574 192 821 184 062 169 433 178 612 174 385 

Veitrafikk – 

personbiler og 

varebiler  

555 473 533 626 524 471 509 784 480 677 445 189 445 156 419 329 

Totalsum 1 509 774 

 

1 484 069 

 

1 435 153 

 

1 330 041 

 

1 305 694 

 

1 314 837 

 

1 357 801 

 

1 267 060 

 

Veitrafikk 

Miljødirektoratet benytter en beregningsmodell, NERVE-modellen, for å kvantifisere utslipp fra 

veitrafikk på kommunenivå i Norge. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har sammen med 

Urbanet Analyse utviklet modellen på oppdrag fra Miljødirektoratet. Modellen er beskrevet i eget 

notat5.  

Utslipp fra veitrafikk i årene 2009-2019 

Utslippene fra veitrafikk i Oslo var på 593 714 tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Dette er en 

nedgang på 4,8 prosent fra 2018. Figur 5 viser at utslippene fra veitrafikk har hatt en nedgang 

alle år siden 2009, med unntak av en økning på 1,4 prosent fra 2017 til 2018. Denne økningen 

var i hovedsak et resultat av en nedgang i innblanding av biodrivstoff i Norge. I 2019 gikk 

utslippene fra veitrafikk igjen ned og var på det laveste nivået for årene 2009-2019. 

Klimagassutslipp fra veitrafikken utgjorde 46,9 prosent av de totale utslippene i Oslo i 2019 og 

var den største utslippskilden i kommunen.  

                                                           
5 https://nilu.brage.unit.no/nilu-xmlui/bitstream/handle/11250/2569414/NILU%2bNR%2b28-

2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
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Figur 5: Utslipp fra veitrafikk, vist i totalt og fordelt per utslippskilde, 2009-2019 

Nedgangen i klimagassutslipp i 2019 var hovedsakelig et resultat av økt elbilandel i 

personbilparken, samt en økt innblanding av biodrivstoff i Norge. I 2019 var innblandingen av 

biodrivstoff 15,9 prosent av totalt omsatt drivstoff til veitrafikk ifølge SSB, noe som er en økning 

fra 12 prosent i 2018. Ifølge foreløpige, tilsendte tall fra SSB for omsetning av biodrivstoff i 

2020 gikk innblandingen ned til 14 prosent dette året. De endelige tallene for 

innblandingsandelen i 2020 er forventet publisert i mai 2021, og det påpekes at 

innblandingsandelen for 2020 derfor er usikker.  

Figur 6 viser at personbiler var den største utslippskilden innen veitrafikk i 2019, etterfulgt av 

tunge kjøretøy og varebiler. Personbiler stod for 50,4 prosent av utslippene fra veitrafikken i 

Oslo og var på i underkant av 300 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en nedgang på 7,8 

prosent fra 2018, og utslippene fra personbiltrafikken var med dette for første gang under 300 

000 tonn CO2-ekvivalenter. Tunge kjøretøy stod for 23,4 prosent av utslippene fra veitrafikk i 

2019 og var på i underkant av 140 tusen tonn CO2-ekvivalenter, mens utslippene fra varebiler 

stod for 20,2 prosent og var på 120 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Dette er en nedgang i 

klimagassutslipp på henholdsvis 2,3 for tunge kjøretøy og 0,5 prosent for varebiler fra 2018. 

Nedgangen skyldes i stor grad økt innblanding av biodrivstoff. Busser stod for 6,0 prosent av 

klimagassutslippene fra veitrafikk og var på i overkant av 35 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Dette 

er en nedgang på 2,8 prosent fra 2018 og skyldes både økt grad av innblanding av biodrivstoff 

og overgang til elektriske busser.  
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Figur 6: Andel klimagassutslipp per utslippskilde for veitrafikk i Oslo, 2019 

Trafikkarbeid (km) 

Klimagassregnskapet viser at det totale trafikkarbeidet for alle kjøretøy gikk opp med 0,8 

prosent i 2019 sammenliknet med 2018. Det totale trafikkarbeidet i Oslo viser antall kjørte 

kilometer med personbil, tunge kjøretøy, varebil og buss. For personbiler var trafikkarbeidet 

tilnærmet likt i 2019 som i 2018, mens for varebiler, tunge kjøretøy og busser gikk 

trafikkarbeidet opp med henholdsvis 3,9, 0,8 og 0,8 prosent. For varebiler resulterte dette i at 

utslippene kun gikk ned med 1 prosent, selv med økt innblanding av biodrivstoff og økt andel 

elektriske varebiler. Tallene kommer fra en modellberegning og er derfor noe usikre.  

Klimaetaten har sett på trafikken over bomringen i perioden januar til mai i 2019 og 

sammenlignet med samme periode i 2018 (alle bomsnitt, Osloringen og Bærumsringen). 

Bompengesystemet ble endret 1.juni 2019, så derfor er det litt utfordrende å sammenligne 

trafikkarbeidet fra klimagassregnskapet med tall fra bomringen. Samlet gikk antall passeringer 

opp med 0,7 prosent i bomringen i perioden i 2019 sammenlignet med 2018. For tunge kjøretøy 

gikk antall passeringer opp med 2,5 prosent, og for lette kjøretøy gikk passeringene opp med 0,6 

prosent. Antall passeringer med elbil økte med 33 prosent.  

Ifølge byindeksen for lette kjøretøy for Oslo og Akershus gikk trafikken ned med 0,3 prosent fra 

2018 til 20196, og ifølge veitrafikkindeksen gikk totaltrafikken opp med 0,5 prosent i Oslo7. 

Disse tallene er basert på statlige tellepunkter og viser derfor endring av passeringstall. Begge 

                                                           
6 

https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/indekser/byindeks/_attachment/2906489?_ts=176e17457f8&fast_titl

e=Byindeks+Oslo-omr%C3%A5det+%282018+%E2%80%93+desember+2020%29 
7 https://www.vegvesen.no/_attachment/2904559/binary/1359335?fast_title=Vegtrafikkindeksen+2019.pdf 
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disse indikatorene viser altså at trafikkarbeidet gikk mindre opp enn det som vises i 

klimagassregnskapet.  

Kjøring med personbil og varebil fordelt på drivstoffteknologi 

Figur 7 viser fordelingen for kjøring med personbil i Oslo mellom de ulike drivstoffteknologiene 

elektrisitet, bensin og diesel i 2019, ifølge klimagassregnskapet. Bruk av elbil utgjorde 15 

prosent av kjørte kilometer for personbiltrafikken i 2019. Dette er en økning fra 10 prosent i 

2018. For varebiler ble 1,6 prosent av kjørte kilometer i Oslo utført av elektriske kjøretøy i 

2019, som vist i tabell 3. Dette er en økning fra 1,2 prosent i 2018. 

 
Figur 7: Andel kjøring med personbil i Oslo fordelt på drivstofftype, 2009-2019 

 

Tabell 3: Utvikling i andel elektriske personbiler og elektriske varebiler av totalt trafikkarbeid for 

henholdsvis personbiler og varebiler i 2019 (Miljødirektoratet, 2021) 

 
2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Andel 

elektriske 

personbiler 

0,1 % 0,2 % 0,5 % 3,6 % 5,2 % 7,2 % 10,4 % 14,6 % 

Andel 

elektriske 

varebiler 

0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,8  % 1,2 % 1,6 % 

 

Figur 8 viser at utviklingen i elbilandelen av trafikkarbeidet for personbiler har gått kraftig opp 

de siste årene i de største byene i Norge. Oslo kommune har hatt en kraftig økning i andelen 
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elbiler av trafikkarbeidet siden 2013. 

 

Figur 8: Utvikling i elbilandelen av trafikkarbeidet til personbiler, 2009-2019 (Miljødirektoratet, 2021) 

I 2019 var elbilandelen for lette kjøretøy for passeringer over bomringen 23 prosent, mot 19 

prosent i 2018 i perioden januar til mai (elbil andelen av alle kjøretøy over bomringen var 

henholdsvis 21 og 18 prosent i 2019 og 2018). Dette kan tyde på at elandelen av trafikkarbeidet 

i klimagassregnskapet er underestimert selv om disse tallene ikke er direkte sammenlignbare. En 

mulig forklaring på dette kan være at klimagassregnskapet ikke i stor nok grad tar hensyn til at 

elbiler i snitt kjører mer enn bensin- og dieselbiler.  

Også sammenlignet med elandel i bestanden av personbiler og varebiler kan elandelene fra 

klimagassregnskapet virke noe underestimert. Som vist i tabell 4, var elandelen i personbil- og 

varebilbestanden i Oslo henholdsvis 18,0 og 5,7 prosent ved utgangen av 2019 ifølge OFV 

Statistikk, 2021. Merk at tabell 4 viser elandel ved utgangen av året, så tallene er ikke direkte 

sammenlignbare med elandelen av trafikkarbeid fra klimagassregnskapet, som er vist i tabell 3.  

Tabell 4: Elandel i Oslos kjøretøybestand ved utgangen av året (OFV Statistikk, 2021) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Andel elektriske 

personbiler 
4,7 % 6,7 % 9,4 % 13,4 % 

18,0 % 22,1 % 

Andel elektriske 

varebiler 
1,4  % 1,9 % 2,7  % 4,0  % 

5,7 % 7,0 % 

 

Opphav til kjøring 

82 prosent av kjøring i kommunen hadde sitt opphav i Oslo. Omkringliggende kommuner som 

Bærum, Lørenskog, Lillestrøm og Nordre Follo stod for henholdsvis 6, 3, 3 og 2 prosent. 

Resterende er kjøring fra andre kommuner.  
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Avfallsforbrenning og energiforsyning 

Utslippssektoren avfallsforbrenning og energiforsyning omfatter utslipp fra kildene 

avfallsforbrenning, fjernvarme unntatt avfallsforbrenning og elektrisitetsproduksjon og annen 

energiforsyning. Oslo har ingen utslipp fra elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning.  

 

Figur 9 viser utslippene fra avfallsforbrenning og energiforsyning i perioden 2009-2019. Fra 

2018 til 2019 økte utslippene i sektoren på om lag 4 prosent. Årsaken til dette er todelt. Det er 

brukt noe mer fossil naturgass som støttebrensel i fjernvarmeproduksjon (ved FOV Haraldrud og 

Hoff varmesentral). I tillegg er det en liten økning på om lag 6000 tonn i avfallsmengde til 

forbrenning (hovedsakelig ved FOV Klemetsrud).  

 

  

 
Figur 9: Utslipp fra avfallsforbrenning og energiforsyning, 2009-2019 

Avfallsforbrenning  

Utslipp fra avfallsforbrenning i Oslo var på 278 069 tonn CO2-ekvivalenter i 2019, opp fra 

270 253 tonn året før. Som vist i tabell 5, så har utslippene fra avfallsforbrenning økt hvert år 

siden 2015, hovedsakelig som følge av økte avfallsmengder til Fortums anlegg på Klemetsrud og 

Haraldrud.    
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Tabell 5: Klimagassutslipp og aktivitetsdata for avfallsmengde til forbrenning fordelt per anlegg, 2009-

2019 

Anlegg Kilde 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Haraldrud 

energigjenvinni

ngsanlegg 

(REG) 

Utslipp [tonn 

CO2-ekv.] 
52 407 50 546 47 744 51 170 50 459 47 002 47 219 48 350 

Avfallsmengde 

[tonn]  97 208  104 899  109 345  110 481  105 654  103 063  100 401  101 340  

Fortum Oslo 

Varme AS – 

Klemetsrud 

Utslipp [tonn 

CO2-ekv.] 
71 775 101 109 125 134 131 666 157 357 193 173 192 205 195 359 

Avfallsmengde 

[tonn] 
144 347                       

199 767  

                      

287 303  

                      

298 445 

                      

329 386  

                     

343 564  

                     

335 417  

                      

342 339  

Fortum 

Haraldrud 

Varmesentral 

Utslipp [tonn 

CO2-ekv.] 
46 248 49 388 33 818 22 606 23 346 25 786 30 812 34 360 

Avfallsmengde 

[tonn]   39 238  38 067  40 689  32 445  31 895  37 021  44 854  42 847  

Total 

 

Utslipp [tonn 

CO2-ekv.] 
170 430 201 043 206 696 205 442 231 162 265 961 270 236 278 069 

Avfallsmengde 

[tonn] 
280 793 342 733 437 337 441 371 466 935 483 648 480 672 486 526 

 

Litt under en femtedel av utslippene fra avfallsforbrenning har opphav i restavfall fra Oslos 

husholdninger. Resten er næringsavfall fra Oslo og husholdningsavfall og næringsavfall fra 

omkringliggende kommuner, samt husholdningsavfall importert fra Storbritannia.8 

 

Det er noe usikkerhet knyttet til klimagassregnskapet. Utslippsfaktorer er basert på punktvise 

målinger og antakelser om avfallets sammensetning og andel fossilt materiale. Reduserte 

fossilandeler i restavfallet vil ikke uten videre bli fanget opp i utslippstallene, med mindre 

utslippsfaktoren blir oppdatert. I forbindelse med pågående avfallsutredning vil tiltak for å 

forbedre lokale utslippsdata bli nærmere vurdert. 

Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning 

Utslippene fra fjernvarmeproduksjon unntatt avfallsforbrenning var på 10 584 tonn CO2-

ekvivalenter i 2019, opp fra 6 826 tonn i 2018. Tabell 6 viser utviklingen i utslipp fra 

fjernvarmeproduksjon unntatt avfallsforbrenning. Økningen i utslipp er i hovedsak knyttet til økt 

bruk av gass (LPG) til spisslast på kalde dager i fjernvarmeproduksjon, hovedsakelig ved Hoff 

Varmesentral Skøyen.  

  

                                                           
8 Basert på opplysninger fra Fortum Oslo Varme og Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune 
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Tabell 6: Klimagassutslipp fra produksjon av fjernvarme unntatt avfallsforbrenning fordelt per anlegg [tonn 

CO2-ekvivalenter], 2009-2019 

Anlegg 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Nydalen - 528 553 358 260 148 702 305 

Rodeløkka 

Varmesentral 
- - 663 163 40 11 27 

16 

Hoff 

Varmesentral 

Skøyen 

48 750 59 475 12 680 4 062 4 358 4 536 6 097 

10 263 

Bogerud 

Varmesentral 
- - 161 125 70 - - 

- 

Haugerud 

Varmesentral. 

Obos 

- - 93 70 86   

 

Totalt 48 750 60 003 14 150 4 778 4814 4 695 6 826 10 584 

Annen mobil forbrenning 

Annen mobil forbrenning omfatter utslipp fra dieseldrevne motorredskaper, i tillegg til et lite 

bidrag fra snøscootere. I Oslo utgjorde utslippene fra annen mobil forbrenning 19,5 prosent av 

de samlede utslippene, og var på i underkant av 250 000 tonn CO2-ekvivalenter. Figur 10 viser 

utviklingen i utslipp fra sektoren i perioden 2009-2019.   

 

Figur 10: Utslipp fra sektoren annen mobil forbrenning, 2009-2019 

Dieseldrevne motorredskaper  

Dieseldrevne motorredskaper omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel, blant annet i 

jordbruk, skogbruk, forsvar og bygg og anlegg. Nasjonalt er traktorer og anleggsmaskiner de 

største kildene til denne typen utslipp. Utslippene beregnes av SSB ut fra nasjonal 
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salgsstatistikk for avgiftsfri diesel (tabell 11185 i SSBs statistikkbank), og fordeles til 

kommunene etter leveringsadresse.  

I de fleste tilfeller er ikke salgene til sluttbruker, men til videreforhandlere. Disse 

videreforhandlerne tar imot et stort kvantum, og har mottaksadresse der videreforhandleren har 

sitt hovedkontor eller der de kjøpte produktene, ofte fra ulike depot rundt om i landet. Derfor 

blir det brukt fordelingsnøkler for de største videreforhandlerne. Disse fordelingsnøklene er 

basert på hvor pumpestasjoner for anleggsdiesel befinner seg, samt informasjon om 

nedslagsfeltet til videreforhandleren. Befolkningen i kommunene er brukt for å fordele dette 

salget videre. 

Som vist i tabell 7, så var 84 prosent av mengden diesel som tilskrives Oslo kommune fordelt fra 

videreforhandlere i andre fylker i 2019, basert på befolkningstall. Det er derfor store 

usikkerheter knyttet til utslippstallene fra dieseldrevne motorredskaper, samtidig som 

grunnlaget for utslippstallene gjør det vanskelig å fange opp lokale utslippsreduserende tiltak i 

klimagassregnskapet. 

Tabell 7: Utslipp fra anleggsdiesel tilskrevet Oslo fordelt per kilde [%], 2009-2019 

Kilde 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Fordelt fra leveringsadresse 49 19 14 16 15 14 14 8,9 

Fordelt fra forbedret 

leveringsadresse 

6,9 5,4 8,7 16 14 14 13 
5,1 

Fordelt fra videreforhandler i 

kommunen 

37 38 65 23 9,6 11 1,2 
2,3 

Fordelt fra videreforhandler i 

annet fylke 

7,1 38 12 45 61 62 72 
84 

 

Utslippene fra dieseldrevne motorredskaper har variert fra år til år i perioden 2009-2019. Det 

største utslippet ble registrert i 2018, med et utslipp på nærmere 280 000 tonn CO2-

ekvivalenter. Dette betyr at nedgangen fra 2018 til 2019 var på omtrent 11 prosent. Det laveste 

utslippet ble registrert i 2009, og sammenlignet med dette året, var utslippene i 2019 nærmere 

60 prosent høyere. Grunnet de store usikkerhetene i klimagassregnskapet, er det vanskelig å 

mene noe om årsakene til størrelsene på utslippene. Lokale utslippsreduserende tiltak som 

gjennomføres i Oslo vil ikke nødvendigvis gi utslag i regnskapet, i og med at en så stor andel 

fordeles fra andre fylker og kommuner. I teorien kan Oslos utslipp gå ned, selv om de nasjonale 

utslippene øker, men så lenge Oslo har en stor befolkning vil utslipp allokeres til kommunen med 

dagens metode. Miljødirektoratet presiserer at det fortsatt er usikkerhet knyttet til geografisk 

plassering av utslippene som ikke kan elimineres med det datagrunnlaget som finnes i dag. Det er 

altså usikkert hvor godt befolkning gjenspeiler det faktiske forbruket av avgiftsfri diesel i en 

kommune.  
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Snøscootere 

I 2019 var utslippet fra snøscootere 471 tonn CO2-ekvivalenter, noe som utgjør omtrent 0,2 

prosent av utslippene fra utslippssektoren annen mobil forbrenning. Denne andelen har vært i 

samme størrelsesorden for alle årene det er utarbeidet utslippsregnskap. Snøscootere blir 

brukt til flere formål i Oslo, blant annet til preparering av skiløyper. 

Utslipp fra snøscootere allokeres etter hvor kjøretøyet er registrert, selv om dette ikke 

nødvendigvis sammenfaller med hvor snøscooteren benyttes. For å beregne utslippene benyttes 

en antatt årlig kjøremengde (850 km/år), noe som medfører usikkerhet i utslippstallene, da kjørt 

lengde kan avvike fra det antatte gjennomsnittet. Videre er utslipp beregnet med utslippsfaktor 

avhengig av motor og type drivstoff. Til tross for at det er usikkerhet knyttet både til hvor 

snøscooterne benyttes og hvor langt de kjører, er dette utslippet så lite i Oslo, at det ikke har 

noen betydning for de samlede utslippene fra annen mobil forbrenning. Tabell 8 viser antall 

snøscootere som er registrert i Oslo i perioden 2009-2019, samt beregnet utslipp per år. 

 

Tabell 8: Utslipp og aktivitetsdata for snøscootere i Oslo, 2019 

 
2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall snøscootere 

registrert i kommunen 

1 068 1 116 1 127 1 188 1 231 1 268 1 211 1 237 

Utslipp [tonn CO2-ekv.] 589 573 524 519 514 516 478 471 

Oppvarming 

Utslippssektoren omfatter utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, fordelt på 

utslippskildene fossil oppvarming og vedfyring. Siden forrige publisering har utslippene fra fossil 

oppvarming blitt splittet i fossil olje, fyringsparafin, gass, bioenergi og annet. Utslippene fra 

oppvarming forårsakes i hovedsak av forbrenning av fyringsolje og gass. Gass omfatter både LPG 

(propan) og naturgass.  

Endringer i fordelingsnøkkel for videresalg av energivarer til fossil oppvarming gjør at utslippene 

for hele tidsserien er oppdatert. Figur 11 viser utviklingen i utslipp fra oppvarming.  
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Figur 11: Utslipp fra oppvarming, 2009-2019 

Fossil oppvarming 

Utslippene fra fossil oppvarming var i 2019 på 35 750 tonn CO2-ekvivalenter, noe som er en 

nedgang på 48 prosent fra 2018.  

Utslipp fra fyringsolje og fyringsparafin har gått kraftig ned med henholdsvis 58,2 og 95,5 

prosent, en nedgang tilsvarende 18 400 tonn CO2-ekvivalenter. Denne reduksjonen er med høy 

sikkerhet en følge av forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger gjeldende fra 

1. januar 20209. Forbudet gjelder altså både fyringsolje og fyringsparafin. Oslo kommune har 

over flere år gitt tilskudd til utfasing av oljefyring hos private husholdninger gjennom Klima- og 

energifondet. De siste tilsagnene om støtte til utskifting av oljefyr ble gitt i januar 201910. I 

tillegg kan elektrisitetspriser og variasjon i temperatur på vinterstid ha vært med å påvirke bruk 

av fossilt brensel til oppvarming.  

Det har også vært en nedgang på 45 prosent, tilsvarende 16 000 tonn CO2-ekvivalenter, i utslipp 

fra bruk av gass til oppvarming fra 2018 til 2019. Utslipp fra LPG, tungdestillat og svovelholdig 

tungolje blir fordelt til kommuner med samme fordelingsnøkkel som fyringsolje.  

Tabell 9 viser de fossile utslippene fordelt per utslippskilde i sektoren oppvarming.  

 

  

                                                           
9 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060 
10 https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjett-2020/budsjettforslag-2020-og-

okonomiplan-2020-2023/?del=10-6#gref  
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Tabell 9: Utslipp fordelt per utslippskilde for fossile utslipp fra oppvarming [tonn CO2-ekvivalenter], 2009-

2019 

Utslippskilde 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Fyringsolje 237 308 

 

117 004 

 

86 240 

 

41 130 

 

40 454 

 

40 602 

 

27 174 

 

11 353 

 

Fyringsparafin 16 787 

 

14 261 

 

9 422 

 

5 880 

 

4 289 

 

4 343 

 

2 700 

 

120 

 

Gass 28 225 

 

34 161 

 

37 088 

 

21 475 

 

35 297 

 

41 345 

 

35 444 

 

19 397 

 

Bioenergi  124 153 132 133  128 150 143 142 

Annet 5 860 6 392 8 501 6 060 5 812 5 049 5 078 4 736 

Totale fossile 

utslipp 

28 8305 17 1971 14 1385 74 678 85 979 91 489 70 539 35 748 

 

Utslippene fra fossil oppvarming beregnes av SSB basert på den nasjonale salgsstatistikken for 

petroleumsprodukter (tabell 11185 i SSBs statistikkbank). Salgsstatistikken gir informasjon om 

salget i Norge fordelt på energivare, næring og fylke, og for en stor andel også informasjon om 

postnummer hvor varen er levert. For de tilfellene hvor leveringsadresse mangler, har SSB 

forsøkt å koble kjøper opp mot Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF). Hvis det ikke finnes 

opplysninger om organisasjonsnummer brukes det oppgitte fylket til salget og viderefordeles til 

kommunene etter befolkning. SSB bruker denne informasjonen til å fordele de nasjonale 

utslippene fra fossil oppvarming til kommuner, tilsvarende som det er gjort for utslipp fra 

dieseldrevne motorredskaper.  

I mange tilfeller er ikke salgene til sluttbruker, men til videreforhandlere. Tabell 10 og 11 viser 

andelen av utslipp tilskrevet Oslo fra ulike kilder for henholdsvis fyringsolje og fyringsparafin. 

Andelen som fordeles fra videreforhandlere i  andre kommuner og fylker er betydelig. For å 

unngå at kommuner med store videreforhandlere skal få tildelt et uforholdsmessig stort salg av 

petroleumsprodukter (fyringsolje, fyringsparafin), fordeles salget fra videreforhandlerne videre 

til flere kommuner basert på informasjon om nedslagsfeltet til de ulike videreforhandlerne. 

Denne informasjonen er hovedsakelig hentet fra hjemmesiden til oljeselskapene. 

Tabell 10: Utslipp fra fyringsolje tilskrevet Oslo fordelt per kilde [%], 2009-2019 

Kilde 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Fordelt fra leveringsadresse 39 42 39 39 39 38 37 60 

Fordelt fra forbedret 

leveringsadresse 

18 9,3 7,6 3,6 3,1 4,5 12 
6,7 

Fordelt fra videreforhandler i 

kommunen 

43 42 48 45 42 31 33 
13 

Fordelt fra videreforhandler i 

annet fylke 

0,4 6,9 5,6 12 15 26 18 
20 
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Tabell 11: Utslipp fra fyringsparafin tilskrevet Oslo fordelt per kilde [%], 2009-2019 

Kilde 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Fordelt fra leveringsadresse 11 11 13 11 20 18 27 44 

Fordelt fra forbedret 

leveringsadresse 

19 20 21 0,9 0,4 0,4 40 
- 

Fordelt fra videreforhandler i 

kommunen 

69 65 60 81 77 77 27 
4,7 

Fordelt fra videreforhandler i 

annet fylke 

0,1 4,2 5,9 6,6 2,9 5,1 5,7 
51 

 

Miljødirektoratet presiserer at det fortsatt er usikkerhet knyttet til geografisk plassering av 

utslippene som ikke kan elimineres med det datagrunnlaget som finnes i dag. Det er altså 

usikkert hvor godt befolkning gjenspeiler det faktiske forbruket i en kommune.  

Vedfyring 

Utslippene fra vedfyring var på om lag 3 800 tonn CO2-ekvivalenter i 2019, noe som er omtrent 

1 500 tonn CO2-ekvivalenter og 28,4 prosent lavere enn i 2018. Utslippene fra vedfyring har ikke 

vist en klar trend siden 2009. Utslippene i 2019 er blant de lavere i tidsserien – kun i 2016 var 

utslippene lavere enn de var i 2019. Da var utslippene på om lag 3 700 tonn CO2-ekvivalenter.  

Utslippene fra vedfyring stammer fra lystgass og metan, ettersom CO2-utslippene fra vedfyring 

regnes som netto nullutslipp.  

For utslipp fra vedfyring benyttes data fra SSBs statistikk over vedforbruk i husholdninger på 

fylkesnivå og i fritidsboliger på regionsnivå. Utslippene blir beregnet med modellen MetVed11 

utarbeidet av NILU på oppdrag fra Miljødirektoratet. Modellen har blitt videreutviklet til årets 

publisering, blant annet med nye utslippsfaktorer, flere parametere og en ny forbedret 

beskrivelse av tidsvariasjon.12 Dette har ført til at utslippene i Oslo er nedjustert for hele 

tidsserien sammenliknet med fjorårets publisering.  

Sjøfart 

Utslippene fra sjøfart er på nivå med 2018 med en økning på kun 1 prosent. Figur 12 viser 

utslippene fra sjøfart i årene 2015-2019. For årene 2009, 2011 og 2013 er det laget et samlet 

estimat for utslipp knyttet til sjøfart. For disse årene er utslippet estimert til å være 29 487 tonn 

CO2-ekvivalenter per år. 

                                                           
11 https://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1261/M1261.pdf 
12 https://hdl.handle.net/11250/2690095 

https://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1261/M1261.pdf


   

 

 

 
   

Virksomhetsnavn 

Bydel eller avdeling 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Gatenavn 789, 0123 Oslo 

Postadresse: 

Pb. 1234 Stedsnavn, 0123 Oslo 

Telefon: +47 22 22 22 22 

postmottak@abc.oslo.kommune.no 

Org. Nr.: 976820037 

oslo.kommune.no 

 

 
Figur 12: Utslipp fra sjøfart, 2015-2019  

Utslipp fra passasjerskipene har gått ned 9 prosent (2 100 tonn CO2-ekvivalenter) fra 2018 til 

2019. Dette skyldes delvis at det er korrigert for to av passasjerferjenes bruk av landstrøm. 

Justeringen er basert på data fra Klimaetaten for skipene Pearl Seaways og Stena 

Saga. Nesoddenferjene tok i bruk ladestrøm i 2020, dette vil bli justert for ved neste års 

publisering av tall. 

 

Utslipp fra cruiseskip viser en økning på 25 prosent, som tilsvarer nesten 900 tonn CO2-

ekvivalenter. Utslipp fra roll on-roll off lasteskip har økt med 265 prosent som tilsvarer 1 300 

tonn CO2-ekvivalenter. Utslipp fra kilden «andre aktiviteter sjøfart» økte med nesten 

90 prosent som tilsvarer nesten 500 tonn CO2-ekvivalenter. Denne kilden omfatter for eksempel 

fartøy som benyttes til mudring, kabellegging, redningsarbeid (inkl. taubåter) og forskning, samt 

mobile rigger. Ellers er endringene små i forhold til de totale utslippene fra sjøfarten i Oslo, 

og på samme nivå som tidligere variasjon.  

 

Figur 13 utslippene fra sjøfart i 2019 fordelt per utslippskilde. Dette viser at passasjerskipene er 

den største utslippskilden i sektoren og stod for 52 prosent av utslippene i Oslo i 2019 fra 

sektoren. 
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Figur 13: Andel klimagassutslipp per utslippskilde for sjøfart i Oslo, 2019 

Industri, olje og gass  

Utslippssektoren industri, olje og gass inkluderer utslipp fra både prosess- og 

forbrenningsindustri. Oslo har kun utslipp fra forbrenning. Oslo har ingen olje- eller 

gassvirksomhet, ingen kvotepliktige anlegg og ingen utslipp fra prosess i industrien. 

Utslippet i Oslo fra forbrenning i industrien var i 2019 på 3 040 tonn CO2-ekvivalenter, en 

nedgang på 42,7 prosent fra 2018 til 2019, tilsvarende 2 265 tonn CO2-ekvivalenter. 

Klimaetaten har undersøkt denne endringen og konkludert med at nedgangen skyldes at Huken 

pukkverk ble nedlagt i 2018, samt at Tine avd. Kalbakken har ikke rapportert til 

Fylkesmannen/Miljødirektoratet i 2019. Miljødirektoratet er ikke er kjent med årsaken til hvorfor 

Tine ikke har rapportert.  

I årets publisering er det blitt gjort en metodeendring for beregning av utslipp fra denne 

sektoren, noe som har resultert i at utslippene er betydelig lavere for hele tidsserien siden 

forrige publisering, vist i tabell 12.  

Tabell 12: Utslipp fra industri i Oslo i  2020- og 2021-publiseringen [tonn CO2-ekvivalenter] 

 
2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Publisering 

2020 
27 698 28 065 28 362 23 787 23 935 28 347 29 684 

- 

Publisering 

2021 
9 982 11 000 8 458 4 179 6 271 4 916 5 305 

3 040 
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Endringen omfatter at tilleggsutslipp beregnet av SSB for forbrenningsanleggene som ikke 

rapporterer til Miljødirektoratet er utelatt, men heller er vist som supplerende utslipp beregnet 

av SSB i tilleggsinformasjonen. Årsaken er at det er en usikkerhet knyttet til den årlige 

utviklingen i utslipp på kommunalt nivå, da de er basert på en utvalgsundersøkelse der ikke alle 

virksomheter blir spurt om energibruk hvert år. Tabell 13 viser supplerende utslipp beregnet av 

SSB.  

Tabell 13: Tilleggsutslipp beregnet av SSB for forbrenningsanlegg som ikke rapporterer til 

Miljødirektoratet, 2009-2019 

Årstall 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Utslipp 

[tonn CO2-

ekv.] 

17 716 16 577 

 

19 208 

 

19 163 

 

17 041 

 

23 307 

 

25 449 

 

31 898 

 

 

Avfall og avløp 

Sektoren avfall og avløp omfatter utslippskildene avfallsdeponigass, biologisk behandling av 

avfall og avløp. Utslipp beregnes fra organisk avfallsmengde og inkluderer derfor kun metan- og 

lystgassutslipp. Til årets publisering har en ny metode for å beregne utslipp fra 

avfallsdeponigass blitt utviklet. Metoden tar hensyn til uttak av metangass og deponerte 

mengder er justert med lokale data for Oslo. Utslipp fra avfallsdeponigass er derfor igjen 

inkludert i regnskapet, etter å ha blitt utelatt i 2018 grunnet manglende grunnlagsdata og 

usikkerhet i resultatene. Dette har ført til at utslippene er oppjustert for hele tidsserien 

sammenliknet med forrige publisering. Utslipp fra sektoren stod for 4,3 prosent av de totale 

utslippene i Oslo i 2019. 

Utslippene fra avfall og avløp gikk ned med 6 prosent fra 2018 til 2019, en nedgang tilsvarende 

3 422 tonn CO2-ekvivalenter. Tabell 14 viser utslippene fra sektoren perioden 2009-2019.  

 

Tabell 14: Utslipp fra sektoren avfall og avløp fordelt per utslippskilde [tonn CO2-ekvivalenter], 2009-2019 

 
2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Avfallsdeponiga

ss 

61 945 57 985 54 730 52 391 48 922 50 659 50 234 47 683 

Avløp 3 020 3 649 
3 382 

3 647 3 428 
3 496 3 464 3 647 

Biologisk 

behandling av 

avfall  

1 881 1 907 2 122 1 797 4 549 3 839 3 620 2 565 

Totale utslipp 66 846 63 541 60 234 57 836 56 900 57 994 57 317 53 895 

 

Avfallsdeponigass 

Utslipp fra avfallsdeponigass omfatter metangass fra kommunale avfallsdeponier. Utslippskilden 

står for 80,5 prosent av utslippene av metangass i Oslo.  
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Utslippene fra sektoren beregnes med en ny metode basert på IPPCs standardmodell (IPCC, 

2006b) som benyttes i det nasjonale utslippsregnskapet. Den nye metoden beregner det 

teoretiske utslippet basert på deponerte avfallsmengder i kommunen. Utslippet fra sektoren 

beregnes deretter ved å trekke fra metanuttaket.  

For Oslo er tre deponianlegg inkludert i klimagassregnskapet. Dette er Stubberud, Rommen og 

Grønmo13.  

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune har bidratt med lokale data for 

deponerte mengder for Grønmo og Rommen deponi. Disse er brukt direkte i modellen for 

beregning av utslipp. Avfallsmengder for Stubberud har blitt estimert basert på deponerte 

mengder til Rommen og utviklingen og avfallssammensetning av deponerte mengder på nasjonalt 

nivå, da det ikke finnes tilgjengelig informasjon om deponerte mengder til Stubberud.    

Anleggene på Grønmo og Rommen har begge system for metanuttak. Metanuttaket startet opp i 

1991 og 1996 for henholdsvis Grønmo og Rommen. EBY har også her bidratt med lokale data for 

metanuttak i perioden 1991 til 2019 for begge anleggene, men det er knyttet usikkerhet til 

dataene for metanuttaket fra Grønmo i perioden 1991 til 1999. Teoretisk utslipp har blitt 

estimert til å være lavere enn det rapporterte metanuttaket fra Grønmo i denne perioden. 

Miljødirektoratet har derfor justert tallene for metanuttaket fra Grønmo i perioden 1991 til 

1999, basert på andel metanuttak i år 2000 i forhold til utslipp. Metanuttaket i Grønmo har blitt 

satt til 76 prosent av utslipp i perioden 1991 til 1999. Tabell 15 viser resultatene av 

beregningen samlet for de tre deponianleggene i kommunen. 

 

Tabell 15: Beregning av utslipp fra avfallsdeponier i Oslo [tonn CH4] 

 
2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Teoretisk 

utslipp  

4 627 4 210 
3 837 

3 502 3 348 
3 201 3 062 

2 929 

Metanuttak  1 870 1 630 
1 403 

1 172 1 172 
949 828 

809 

Utslipp 2 757 2 580 
2 434 

2 330 2 175 
2 252 2 233 

2 120 

 

Biologisk behandling av avfall 

I biologisk behandling av avfall inngår utslipp fra hjemmekompostering, komposteringsanlegg og 

biogassanlegg. Oslo har derimot ingen utslipp fra hjemmekompostering.  

 

Utslippene fra komposteringsanlegg er vist i tabell 16 og omfatter både metan- og 

lystgassutslipp. Utslippene beregnes ut fra mengden organisk avfall kompostert på nasjonalt 

nivå for så å fordeles på kommuner med komposteringsanlegg ved bruk av lokale data om 

kompostert mengde. Det beregnes kun utslipp fra kommuner som har 

hjemmekomposteringstilbud (tilskuddsordninger etc.). Komposteringsanleggene startet å 

rapportere data som en del av KOSTRA rapportering først i 2016. Rapportert data i 2016 for 

alle årene framover benyttes til å beregne utslippene, og utslippene er skjematisk beregnet 

                                                           
13 Stubberud: benyttet for deponering av avfall fra 1947 til 1963; 

Rommen: tok imot avfall fra 1959 til 1969; 

Grønmo: tok imot avfall fra 1969 til 2006. 
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bakover i tid. I Oslo var det ikke noe tilbud for hjemmekompostering i 2016. Dataene viser at det 

er ett anlegg i Oslo, Sørlimosen, som ble etablert i 2016.   

 

Tabell 16: Utslipp og aktivitetsdata fra kompostert avfallsmengde, 2016-2019 

 
2016 2017 2018 2019 

Utslipp [tonn 

CO2-ekv.] 
2 589 1 874 1 725 

522 

Kompostert 

mengde [tonn] 
19 720 19 285 16 255 

4 563 

 

Når det gjelder utslipp fra produksjon av biogass, beregnes dette ut fra mengde produsert 

biogass med en utslippsfaktor på 5 prosent av totale mengder produsert biogass. Dette er i tråd 

med de internasjonale retningslinjene (FNs klimapanels retningslinjer 2006). I realiteten kan 

metanutslippet fra biogassanlegg være lavere, og denne faktoren vil oppdateres i 2021 samtidig 

med ny metode for nasjonalt klimagassregnskap. Det finnes ikke et tilstrekkelig datasett med 

informasjon om mengde produsert biogass ved ulike anlegg i Norge, så beregningen baserer seg 

på egenrapportering fra anleggene. I de tilfeller hvor anleggene ikke har rapportert til 

Miljødirektoratet, benyttes data fra avfallsselskapenes rapporter eller fra en markedsrapport 

skrevet av Rambøll i 2016.  

Tabell 17 viser produsert biogassmengde og tilhørende klimagassutslipp. Utslipp fra 

biogassanlegg omfatter kun metangassutslipp. I Oslo produseres det biogass ved Bekkelaget 

Vann AS (BEVAS). 

   

Tabell 17: Utslipp og rapporterte aktivitetsdata fra produksjon av biogass, 2009-2019 

 
2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Utslipp [tonn 

CO2-ekv.] 

1 881 1 907 
2 122 

1 797 1 960 
1 965 1 895 

2 043 

Produsert 

biogass [tonn 

metan] 

1 505 1 526 

1 698 

 1 438 1 568 

1 572 1 516 

1 635 

Avløp 

Utslipp fra avløp inkluderer metanutslipp fra befolkningen som har tette tanker for svartvann og 

gråvann og fra industriavløpsvann, samt lystgassutslipp fra denitrifikasjonsprosessen i 

avløpsrenseanlegg og nitrogen som slippes ut fra renseanlegg, befolkning som er koblet til 

urenset ledningsnett og fra tette tanker. CO2-utslipp fra avløp er av biogen opprinnelse og 

regnet som netto nullutslipp. Utslippene er beregnet ut fra innrapporterte data til 

Miljødirektoratet, samt data fra SSB. Tabell 18 viser utslippene fra avløp i tiden 2009-2019.  

 

Tabell 18: Utslipp fra avløp [tonn CO2-ekvivalenter], 2009-2019 

 
2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Utslipp 3 020 3 649 
3 382 

3 647 3 428 
3 496 3 464 

3 647 
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Luftfart 

Utslippet i Oslo fra sektoren luftfart er satt til neglisjerbare 0,2 tonn CO2 -ekvivalenter i 2019, og 

skyldes take-off og landing av helikoptre på Rikshospitalet og Ullevål sykehus i Oslo. Utslippene 

fra denne sektoren er geografisk fordelt. Utslippene knyttet til flyreiseaktiviteten til Oslos 

befolkning og næringsliv er dermed allokert til andre kommuner, f.eks. Ullensaker kommune, 

hvor Gardermoen er lokalisert. Utslippet fra luftfart i Ullensaker kommune var 279 295,3 tonn 

CO2-ekvivalenter i 2019. Siden 2009 har utslippene fra luftfart i Ullensaker økt med 33,6 

prosent.  
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Vedlegg 1: Oversikt sektorer og utslippskilder i klimagassregnskapet 

Tabell med oversikt over hvilke sektorer og utslippskilder som er inkludert i 

klimagassregnskapet.  
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Utslippssektor Utslippskilde 

Industri, olje og gass Industri, olje og gass 

Avfallsforbrenning og 

energiforsyning 

Avfallsforbrenning 

Fjernvarme, unntatt avfallsforbrenning 

Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning 

Oppvarming Bioenergi 

Fossil olje 

Fyringsparafin 

Gass 

Kull 

Vedfyring 

Annet 

Veitrafikk Personbiler 

Varebiler 

Tunge kjøretøy 

Busser 

Sjøfart Bulkskip 

Cruiseskip 

Fiskefartøy 

Gasstankere 

Kjemikalietankere 

Kjøle-/fryseskip 

Containerskip 

Offshore supply skip 

Oljeprodukttankere 

Passasjer 

Ro Ro last 

Råoljetankere 

Stykkgodsskip 

Andre offshore service skip 

Andre aktiviteter sjøfart 

Luftfart Innenriks luftfart 

Utenriks luftfart 

Annen mobil forbrenning Dieseldrevne motorredskaper 

Snøscooter  

Jordbruk* Fordøyelsesprosesser husdyr 

Gjødselhåndtering 

Jordbruksarealer 

Avfall og avløp Avfallsdeponigass 

Biologisk behandling av avfall 

Avløp 

* Oslo har ingen utslipp fra jordbruk, men utslippssektoren er inkludert i denne oversikten for å vise hvordan klimagassregnskapet utarbeides og publiseres i sin 

helhet fra Miljødirektoratet
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Vedlegg 2: Utslipp i Oslo, 2009-2019 (tonn CO2-ekvivalenter) 

Utslippssektor/utslippskilde 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Annen mobil forbrenning 155 490 219 143 257 582 245 119 213 343 231 393 278 482 247 705 

Dieseldrevne motorredskaper 154 901 218 570 257 059 244 600 212 829 230 877 278 005 247 234 

Snøscooter 
589 573 524 519 514 516 478 471 

Avfall og avløp 66 846 63 541 60 234 57 836 56 900 57 994 57 317 53 895 

Avfallsdeponigass 
61 945 57 985 54 730 52 391 48 922 50 659 50 234 47 683 

Avløp 
3 020 3 649 3 382 3 647 3 428 3 496 3 464 3 647 

Biologisk behandling av avfall 
1 881 1 907 2 122 1 797 4 549 3 839 3 620 2 565 

Avfallsforbrenning og 

energiforsyning 

219 179 261 046 220 846 210 220 235 975 270 655 277 062 288 653 

Avfallsforbrenning 170 430 201 043 206 696 205 442 231 162 265 961 270 236 278 069 

Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning 48 750 60 003 14 150 4 778 4814 4 695 6 826 10 584 

Industri, olje og gass 9 982 11 000 8 458 4 179 6 271 4 916 5 305 3 040 

Industri, olje og gass 9 982 11 000 8 458 4 179 6 271 4 916 5 305 3 040 

Luftfart 
0,2 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 

Innenriks luftfart 0,2 0,9 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 
0,1 

Utenriks luftfart 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 
0,1 

Oppvarming 295 088 182 163 147 501 80 597 89 657 96 541 75 840 
39 543 

Fyringsolje 237 308 

 

117 004 

 

86 240 

 

41 130 

 

40 454 

 

40 602 

 

27 174 

 

11 353 

 

Fyringsparafin 16 787 

 

14 261 

 

9 422 

 

5 880 

 

4 289 

 

4 343 

 

2 700 

 

120 

Gass 28 225 

 

34 161 

 

37 088 

 

21 475 

 

35 297 

 

41 345 

 

35 444 

 

19 397 

 

Bioenergi  124 153 132 133  128 150 143 142 

Annet 5 860 6 392 8 503 6 060 5 812 5 049 5 078 4 736 

Vedfyring 6 783 10 193 6 116 5 919 3 678 5 051 5 301 3795 

Sjøfart 
29 487 

29 487 29 487 
29 486 38 807 38 715 40 028 40 511 

*Estimat sjøfart 29 487 29 487 29 487 - - - - 
- 

Andre aktiviteter sjøfart - - - 606 655 507 526 
991 

Andre offshore serviceskip - - - 0,0 1,9 0,0 0,0 
0,0 

Bulkskip - - - 1 091 707 1 289 929 
429 

Cruiseskip - - - 2 173 3 157 4 099 3 474 
4349 

Fiskefartøy - - - 2 15 0,2 0,0 
0,0 

Kjemikalietankere - - - 3 060 4 409 3 844 4 348 
4 547 

Kjøle-/ fryseskip - - - 1,5 0 0 0,7 
0,9 

Konteinerskip - - - 2740 5223 4130 4927 
5269 

Offshore supply skip - - - 40 0 1,9 2,7 
0 

Oljeprodukttankere - - - 216 220 251 391 
801 

Passasjer - - - 17 424 22 060 22 456 23 139 
21 012 

Ro Ro last - - - 404 466 499 505 
1 839 
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Stykkgodsskip - - - 1 730 1 896 1 637 1 786 
1 274 

Veitrafikk 733 702 717 688 711 045 702 604 664 739 614 622 623 768 
593 714 

Busser 41 126 40 494 41 273 41 269 39 321 36 015 36 464 
35 450 

Personbiler 416 811 391 295 382 538 374 715 353 600 329 160 324 365 
299 104 

Tunge kjøretøy 137 104 142 507 145 301 151 551 144 741 133 418 142 147 
138 935 

Varebiler        
 

Totalsum 1 509 774 1 484 069 1 435 153 1 330 041 1 305 694 1 314 837 1 357 801 1 267 060 



 

 

 
   

Klimaetaten 

Klimafagavdelingen 
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Vedlegg 3: Vurdering av usikkerhet per sektor  

Tabell med kortfattet oversikt over usikkerhet per utslippssektor. 

Utslippssektor Usikkerhet (gradering rød=høy, gul=medium, 

grønn=lav) 

Veitrafikk 

 

Klimaetaten har vurdert at dette utslippet har noe 

usikkerhet. Usikkerhet i utslipp som beregnes i NERVE-

modellen kan reduseres om den tar i bruk RTM23+. 

Avfallsforbrenning og energiforsyning 

 

Klimaetaten har vurdert at dette utslippet har noe 

usikkerhet, særlig for avfallsforbrenning. 

Utslippsfaktorer er basert på punktvise målinger og 

antakelser om avfallets sammensetning og andel fossilt 

materiale. Reduserte fossilandeler i restavfallet vil ikke 

uten videre bli fanget opp i utslippstallene, med mindre 

utslippsfaktoren blir oppdatert. I forbindelse med 

pågående avfallsutredning vil tiltak for å forbedre lokale 

utslippsdata bli nærmere vurdert. 

Annen mobil forbrenning 

 

Klimaetaten har vurdert usikkerheten som høy. 

Beregningsmetoden for utslipp fra annen mobil 

forbrenning/dieseldrevne motorredskaper har store 

usikkerheter og må fornyes. Kategorien baserer seg på 

SSBs nasjonale statistikk for salg av avgiftsfri diesel, som 

deretter fordeles til kommunene. 

En stadig større andel av anleggsdieselen som tilskrives 

Oslo kommune i utslippsregnskapet er fordelt fra 

videreforhandlere basert på folketall, og det er 

sannsynlig at tiltak som gjøres lokalt i Oslo for å kutte 

utslipp fra bygge- og anleggsplasser ikke vil gi utslag i 

utslippsregnskapet. Miljødirektoratet og SSB vurderer å 

endre metoden som blir brukt til å beregne utslipp for 

alle kommunene, slik at det er aktiviteten i den enkelte 

kommunen som ligger til grunn, og ikke befolkning. 

SSB ser også på muligheter for å benytte indikatorer i det 

videre arbeidet med dagens metodikk, noe som kan gi nye 

perspektiver på hva de faktiske utslippene er, men det vil 

også introdusere andre usikkerheter i beregningene. 

Klimaetaten fortsetter dialog med Miljødirektoratet og 

SSB for å følge arbeidet med forbedring av den nasjonale 

statistikken. 

Oppvarming 

 

Klimaetaten har vurdert at dette utslippet har noe 

usikkerhet med bakgrunn i at utslipp fra fossil 

oppvarming benytter salgsstatistikk som datakilde. Salg 

fra videreforhandlere fordeles til kommuner basert på 

folketall. Utslipp fra gass blir fordelt etter samme 

fordelingsnøkkel som fyringsolje og det er usikkert om 

det er en korrekt fordeling.   
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Sjøfart 

 

Klimaetaten har vurdert at dette utslippet har lav 

usikkerhet. Det er gjort en forbedring i årets publisering 

ved utslippene er justert for bruk av landstrøm basert på 

lokale data for skipene Pearl Seaways og Stena Saga. 

Industri, olje og gass Klimaetaten har vurdert at utslippet har lav til noe 

usikkerhet basert på at færre anlegg har rapportert data 

til Miljødirektoratet. Supplerende utslipp beregnet av 

SSB er vist som tilleggsinformasjon. 

Avfall og avløp Klimaetaten har vurdert at dette utslippet har lav 

usikkerhet.  Lokale data benyttes for å beregne utslipp 

fra avfallsdeponigass. 

Luftfart Klimaetaten har vurdert at dette utslippet har lav 

usikkerhet.   

 

 

 


