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Tiltaksoversikt for bedre luftkvalitet i Bærum 2021-2025 
 
Oppdatert i henhold til vedtak i kommunestyret 23.06.2021  

Tiltak Ansvarlig utfører / 
Kommunens rolle 

Kommentar 

Tiltak mot vedfyring 

Vurdere differensiert 
støtteordning/vrakpantordning for 
utfasing av eldre ikke-
rentbrennende ildsteder med økt 
støtte i utsatte områder utredes 
(effekt PM2,5) 

Bærum kommune / som 
forurensningsmyndighet 

Bør kombineres med 
andre vedfyringstiltak.  

Det fremmes en politisk 
sak om å vurdere 
støtteordninger rettet 
mot vedfyring for 
vesentlig å kunne bedre 
luftkvaliteten i Bærum 
før Handlingsplan 2022-
2025 behandles i 
hovedutvalgene.  

Vurdere behov for en 
informasjonskampanje der det 
informeres om bl.a: riktig 
fyringsteknikk, hvordan feil fyring 
påvirker luftkvalitet og 
tilskuddsordning for utskiftning til 
rentbrennende vedovner.  
Det vurderes også behov for SMS-
varsling på ekstra ille dager  

Bærum kommune / som 
forurensningsmyndighet 

 

Støvdempende tiltak på vei 

Oppfordre Statens vegvesen og til å 
styrke veirenhold og støvdemping 
(effekt PM10) 

Statens vegvesen 
(veieier) / Kommunen 
som 
forurensningsmyndighet 

 

Andre tiltak 

Vurdere å etablere flere 
målestasjoner i hele kommunen – 
både i trafikkerte og mindre 
trafikkerte områder. Samt vurdere å 
etablere en «luftkvalitetsblomst», 
jf. sommerprosjektet fra 2018, som 
opplyser innbyggerne om 
luftkvaliteten i nåtid, engasjerer og 
som kan bidra til å endre 
innbyggernes adferd og 
transportvaner. 

Bærum kommune / som 
forurensningsmyndighet 
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Oversikt over tiltak som er vedtatt i andre planer og ivaretas i pågående prosesser  

Tiltak Ansvarlig utfører / 
Kommunens rolle 

Kommentar 

Tiltak mot vedfyring 

Eksisterende tilskuddsordning for 
utskifting eller overgang til andre 
oppvarmings-løsninger (effekt 
PM2,5) 

Bærum kommune, 
Klimastrategien / 
Kommunen som 
forurensningsmyndighet 

 

Trafikkreduserende tiltak (nullvekstmålet) 

Redusere transportbehov og 
endring i transportvaner (effekt 
NO₂, PM10) 

Bærum kommune, 
Viken fylkeskommunen, 
Staten  /  Kommunen 
som planmyndighet 

Dette følges opp i 
statlige 
planretningslinjer, 
regional transportplan 
og ulike kommunale 
strategier og planer  

Parkeringsrestriksjoner for ansatte 
(effekt NO₂, PM10) 

Bærum kommune / 
Bærum kommune som 
arbeidsgiver og 
planmyndighet 

Klimastrategi, 
Mobiltetsstrategi, 
Parkeringsstrategi og KP-
arealdel 

Arbeide for flere 
innfartsparkeringsplasser i tråd med 
parkeringsstrategien 

Bærum kommune, 
Viken fylkeskommune/ 
Bærum kommune som 
planmyndighet og 
grunneier 

Dette følges opp i 
statlige 
planretningslinjer, 
regional transportplan 
og ulike kommunale 
strategier og planer 

 


