Bærum kommune, Folkehelsekontoret, Miljørettet helsevern
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Beredskapsplan for perioder med dårlig luftkvalitet
Formålet med denne planen er å redusere luftforurensningen i Bærum i perioder med høy
luftforurensning og sikre informasjon til befolkningen.
Under visse meteorologiske forhold kan luftforurensningsnivået bli høyere enn det vanligvis er. Det
kan derfor være nødvendig med strakstiltak som kan iverksettes for å redusere nivåene av
luftforurensning.
Planen beskriver kriterier for tiltak og varsling til innbyggerne og samhandlingen internt og med
eksterne myndigheter. Det er tatt utgangpunkt i daglig luftkvalitetsvarsel på Luftkvalitet i Norge som
varsler to døgn fram i tid. Det er timesverdier som ligger til grunn for varslingen. Når det gjelder
støvverdier vurderes også tendensen for de siste døgnmiddelene.
Planen gjelder for situasjoner med høy luftforurensning som karakteriseres av større geografisk
utbredelse, negative helseeffekter for et betydelig antall mennesker og lengre varighet – varslet
varighet i to dager eller mer. Anleggseiere er ansvarlig for oppstart og gjennomføring av tiltakene.
Fase

Nivå

Kriterier

1

Lite

PM10
PM2,5
NO2

Timesmiddel
<60
<30
< 100

Aktivitet

Ansvar

Helseråd

Følge daglig Varsel om
luftkvalitet. Daglig oppfølging
av luftkvalitetsdata

FOHK,SVV,
Viken

Utendørs aktivitet
anbefales

Ingen utløsende tiltak
2

Moderat

PM10
PM2,5
NO2

60-120
30-50
100 - 200

Som fase 1 pluss
Følge med på kort- og
langtidsværvarsling på yr.no
og målinger av luftkvaliteten

FOHK, SVV,
Viken

Ingen utløsende tiltak

3

Høyt

PM10
PM2,5
NO2

120-400
50-150
200-400

Som fase 2 pluss
Uformell kontakt med
 Statens vegvesen, Viken
fylkeskommune og
Folkehelsekontoret mht
svevestøv
 (Oslo kommune mht
trafikkreduserende tiltak
(NO2) i Oslo)

Støvdemping (MgCl2) på
riks og fylkesveier
iverksettes ved fare for
overskridelse mht
svevestøv (E18 gjennom
Bærum, Fylkesvei vei fra
Stabekk til Nadderud)

1

FOHK, SVV,
Viken

FOHK

SVV, Viken

Utendørs aktivitet
kan anbefales for
de aller fleste,
men enkelte bør
vurdere sin
aktivitet langs
sterkt trafikkerte
veier
Barn med
luftveislidelser
(astma, bronkitt)
og voksne med
alvorlige
hjerte/kar- eller
luftveislidelser
bør redusere
utendørs aktivitet
og begrense
oppholde seg i de
mest forurensede
områdene.
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Informasjonstiltak vurderes
fortløpende
 Info til innbyggerne på
Facebook
 Info på nettsiden
 Info på vegvesenets
informasjonstavle Strand
Infotiltak opprettholdes til
verdiene viser oransje

4

Svært
høyt

PM10
PM2,5
NO2

>400
>150
>400
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FOHK/KOL/
Kom.enhete

SVV

Informasjon til innbyggerne
koordineres med SVV og
Viken.

SVV, Viken

SVV og Viken gir tilbakemelding til FOHK om tid,
område og hvilke
støvdempende tiltak som er
iverksatt

SVV, Viken

Tiltak som under høyt
forurensningsnivå
Tiltak opprettholdes til
verdiene viser oransje

SVV, Viken

Informasjonstiltak

FOHK/KOL
/Kom.enhet

Personer med
hjerte/kar- eller
luftveislidelser
bør redusere
utendørs
aktivitet, og ikke
oppholde seg i de
mest forurensede
områdene.

Forkortelser: SVV-Statens vegvesen, FOHK-Folkehelsekontoret, KOL-kommuneoverlegen, Kom.enhet-kommunikasjonsenheten i
Bærum kommune
Beredskapstiltak i Oslo ved høyt NO2-nivå (som tredobling i bomringen/dieselforbud) vil til en viss grad påvirke bruk av bil i Bærum
og forvente å ha en positiv effekt på NO2-nivået.
Folkehelsekontoret er ansvarlig for loggføring for aktiviteter knyttet til varsling og oppstart av tiltak
Folkehelsekontorets koordinerende rolle foregår hverdager, normal arbeidstid

Hjemmel: Forurensningsforskriften kapittel 7 Lokal luftkvalitet
Kontaktliste:
Intern varslingsliste
Kommunikasjonsenhete
n
Kommuneoverlegen
Miljøtekniske tjenester,
kommunalsjef
Natur-, idrett- og
veidrift, tjenesteleder
Folkehelsekontoret,
avdelingsleder
Folkehelsekontoret,
senioringeniør

Lisa Bang
Redaksjonen
Frantz Leonard
Nilsen
Svein Finnanger

lisa.bang@baerum.kommune.no
redaksjonen@baerum.kommune.no
frantz.nilsen@baerum.kommune.no

Christian
Strandenæs
Tonje Vågårøy

christian.strandenas@baerum.kommun
e.no
tonje.vagaroy@baerum.kommune.no

Grete Marie Husø

grete.huso@baerum.kommune.no

svein.finnanger@baerum.kommune.no

2

4050
/916 39 380
3202
/952 58 670
959 90 976
4497
/930 62 550
3236
/922 12 036
3229
/919 19 258
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Eksterne kontakter
Statens vegvesen,
Transport og Samfunn
Statens vegvesen,
rådgiver klima og lokal
luftkvalitet
Viken fylkeskommune,
drift og vedlikehold
Viken fylkeskommune,
drift og vedlikehold
Oslo kommune,
Bymiljøetaten
Asker kommune,
Kommunalteknisk
avdeling
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Anders Olav Thune
Hagerup
Per Fjeldal

anders.hagerup@vegvesen.no
per.harald.fjeldal@vegvesen.no

32 21 44 03
/913 92 063
47 69 66 23

Terje Bache

terjeba@viken.no

905 01 665

Erik Skiaker Lykseth

eriklyk@viken.no

906 59 873

Susanne
Lützenkirchen
Bjørn Nordby

susanne.lutzenkirchen@bym.oslo.kom
mune.no
bjorn.nordby@asker.kommune.no

21 80 21 80
/952 66 634
951 46 189
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