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Får et svart teppe av forurensing på terrassen

– En mild vers
Fersk rapport viser at
mellom 4.000 og
6.000 eiendommer
er eksponert for høy
luftforurensing av
svevestøv.

og når man ikke har anledning
til å ta alt, bør man kanskje vurdere å prioritere, forteller Pettersson.
De valgte å gjøre studien for å
få konkrete tall på hvordan vedfyringen påvirker, og har derfor
begrenset seg til finkornet svevestøv fra vedfyring og hvorMarie Skarpaas Karlsen
dan det forflytter seg i luften
marie.karlsen@ba.no
mellom bydelene.
Forskerne har tatt utgangsBergen: Hos Solveig og Arne punkt i tall fra Bergen brannveAndreas Larsen i Schweigårds sen fra i fjor sommer, som viser
at det er cirka
vei på Årstad ser de
43.000 ikke-rentforurensingen,
For å få
brennende og cirbåde fra vedfyring
og biltrafikk, tydebukt med ka 37.000 rentbrennende ovner:
lig på terrassebordette må
– Ildstedene er
dene.
en vesentlig kilde
– Du ser møkken de stanse all vedfyher, sier Arne Anring og biltrafikk, og til luftforurensing
og vi har sett at
dreas og drar fingeren over det ene det sier seg selv at dit noen bydeler er
spesielt utsatt –
bordet.
vil vi aldri komme.
både av direkte loSolveig forteller Arne Andreas Larsen
kal forurensing og
at hun må ned på
knærne for å skrubbe gulvet, den som kommer fra andre byhvis de skal få vekk det svarte deler, sier Pettersson.
belegget som legger seg på terVil se bedring i 2021
rassen.
– Det minner meg som en litt I bydelene Bergenhus, Årstad,
mildere versjon av hvordan det Fana og Ytrebygda, har forskerer i Kina. Der måtte vi om vinte- ne sett en spesielt høye konren gå med hånden og helst et sentrasjoner av luftforurenssjal over munnen for at det ninger. På kalde vinterdager
skulle være overkommelig, for- med høy inversjon, er mellom
teller hun om tiden de var bo- 4.000 og 6.000 eiendommer
satt i Kina.
eksponert for høy luftforuren– Det er nok ingenting å gjøre sing av finkornet svevestøv.
med dette. For å få bukt med
Fra 2021 vil det være forbudt
dette må de stanse all vedfyring å bruke et ikke-rentbrennende
og biltrafikk, og det sier seg selv ildsted i Bergen. Et forbud som
at dit vil vi aldri komme, sier bystyret vedtok i 2017.
Arne Andreas.
Utslippene fra den private
vedfyringen vil da bli redusert
– Må prioritere
med rundt 64 prosent, og moSammen med Tobias Wolf og dellstudien viser at ingen eiendommer i Bergen
Igor Esau har Laskommune vil da bli
se H. Pettersson,
eksponert for høy
forskningsleder
Ildsteved Nansensentedene er en luftforurensing
som følge av vedfyret, gjort en studie
vesentlig ring alene.
på hvordan vedfy– Da vil vi se en
ringen i Bergen bi- kilde til luftforurenbetydelig
forbedrar til luftforusing og vi har sett
dring. Tiltaket vil
rensing.
ha ønsket effekt på
– Det vi har kom- at noen bydeler er
luften. Ingen vil bli
met frem til, er at spesielt utsatt.
utsatt for høy luftdersom man skif- lasse h. petterson,
forurensing og bare
ter ut vedovnene i forskningsleder ved
noen områder vil
visse deler av byen Nansensenteret
fortsatt ha moderavil man få en betydelig reduksjon i konsentrasjo- te konsentrasjoner av svevenen av finkornet svevestøv nær støv. For selv en rentbrennende
bakken. Dette gjelder flere av ovn vil gi utslipp, understreker
bydelene rundt Bergensdalen, Pettersson.

"

"

Svart dekke: Ekteparet Solveig og Arne Andreas Larsen ser spor etter forurensing året rundt, enten det er på
det kommer i tillegg til biltrafikk-forurensingen.
  Like ved Brann Stadion møter BA Kaja Leknes, Saima Akhtar og Anna Rabbevåg, som
alle er i barselpermisjon.
– Vi triller ofte gjennom området her, og merker ikke noe
særlig til forurensingen, forteller Leknes.
Akhtar forteller at hun har
sett en forbedring fra da hun
flyttet til Bergen og frem til nå:
– Før kunne man se giftlokket
tydelig på kalde, klare vinterda-

ger. Men nå synes jeg man sjeldent ser det, sier hun.
Anna Rabbevåg, som bor i
området, forteller at hun ikke
merker noe særlig til forurensingen.

30.000 må byttes ut
Bergen kommune gir 5000 kroner i vrakpant når man bytter
ut et ikke-rentbrennende ildsted med et mer miljøvennlig
alternativ. Denne potten er satt

til 50 millioner kroner.
Per 19. mars i år har 2400
stykk fått innvilget vrakpant,
opplyser Bergen brannvesen.
Det er over 30.000 ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen
som det gjenstår å bytte ut.
I begynnelsen av desember
skrev BA om Bergen varmesenter som bygger opp et montørkorps for å få unna alle de ventede vrakpant-jobbene frem
mot forbudet blir innført.

Har fått flere tips om hvem dette er
En mann med briller og tykk
oransje bart er etterlyst etter flere
like tilfeller av svindel. Mannen skal
ha oppsøkt eldre personer og
utgitt seg for å være ansatt i
strømselskap eller kabel TV-leverandør. Deretter skal ha ha mannen
opplyst at de måtte betale et gebyr
via en kortterminal han hadde

med, for tjenesten han hadde
utført. Deretter har han brukt
kortinformasjon og pinkoder til å
ta ut penger.
Tirsdag ble mannen etterlyst i
BA. Siden etterlysningen gikk ut,
har det rent inn med tips til
politiet.
– Vi har fått flere tips, både om

ETTERLYST: Her

er mannen
som skal
ha svindlet
flere eldre.

navngitte personer og om personer
som folk mener ligner, sier
politiførstebetjent Even Magnus
Aspli.
Politiet har fått henvendelser
både på telefon og e-post. Også BA
har fått innspill på hvem dette kan
være. – Vi skal nå bruke litt tid på å
gå gjennom tipsene, sier Aspli.

FOTO:
POLITIET

sjon av Kina
Ser bedring: Kaja Leknes, Saima Akhtar og Anna Rabbevåg synes
de ser en bedring på luftkvaliteten. Akhtar er for øvrig gift med byråd
Erlend Horn.
Foto: Arne Ristesund

terrassebordene eller utemøblene som alltid må vaskes av før bruk. Om vinteren topper det seg med vedfyringen, når
Foto: ARNE RISTESUND

– Denne høsten har 80 prosent av jobbene våre gått på å
skifte ut vedovner som må vrakes på grunn av forbudet, sa
Åge Smedsvik.

Luftforurensing
Nasjonale luftforurensingsklasser
for svevestøv PM2.5 er definert
som «moderat» eller «oransje» for
konsentrasjoner mellom 20 og 40
μg/m³ og som «høy» eller «rød»
for 40–110 μg/m³.

Fikk rapporten: Det er GC Rieber Fondene som har finansiert
studiet. Christian Rieber (til venstre) deltok da rapporten ble lagt frem i
går. Her sammen med byråd Julie Andersland (V).

– Aktuelt å se på endringer i vrakpanten
Fremdeles gjenstår det
flere titallstusen ovner
som må skiftes ut innen
forbudet i 2021.
Forskerne har lagt frem en rapport som viser at det å prioritere utskiftinger i noen områder
mer enn andre kan føre til en

drastisk endring i luftkvaliteten.
– Noen bydeler bidrar til forurensing andre steder i tillegg til
lokalt. Det er likevel viktig å få
gjort noe med de ikke-rentbrennende ovnen alle steder,
sier klimabyråd Julie Andersland (V).

Hun har troen på at de vil se
en økning på antall utskiftinger
fra nå og frem mot 2021.
– Det er også aktuelt å se på
endringer i vrakpantordningen.
Vi skal se på ordninger for dem
som har dårligere økonomi, slik
at også de får muligheten til å
skifte ut innen forbudet inn-

trer, sier Andersland.
– Hva skjer dersom man fyrer i
en ikke-rentbrennende ovn etter
forbudet?
– Det er ikke bare enkelt, men
det er noe vi ser på. Brannvesenet har der et viktig tilsynsansvar og vi ser på ulike sanksjonsmuligheter, sier byråden.

