
Jeg ønsker meg et Bergen som alle kan bruke 

 

Luftforurensning er ikke bare skadelig for “astmatikere og andre allergikere”, som det ble 

skrevet i BT på lederplass og som mange virker å tro. Alle som bor, jobber og ferdes i 

giftlokket utsettes for helsefare over tid, og noen grupper er i tillegg til ekstra utsatt. 

 

Giftlokket består av svevestøv og NOx, som er en gjennomsiktig gass. Vi vet ganske mye om 

hvilken helsefare svevestøvet utgjør. Når det gjelder NOx, vet vi noe men ikke alt, rett og slett 

fordi det til nå har vært mindre forskning på dette. 

 

Når vi utsettes for luftforurensning, særlig svevestøv, er vi alle utsatt for å få lavere 

lungefunksjon. Dette gjelder særlig hvis vi får i oss større mengder av forurensningen, som 

f.eks ved trening. Høye nivåer av NOx bidrar i tillegg til økt åreforkalkning, og økt risiko for 

hjerneslag og hjerteinfarkt hos de som allerede har mye åreforkalkning. 

 

Noen grupper er ekstra utsatt for helseskade. Barn er generelt mer sårbare, både fordi de 

puster oftere enn voksne og fordi de har et umodent immunforsvar. Voksne som allerede har 

kjent lungesykdom, hjertesykdom, allergi, sukkersyke eller overvekt er også særlig sårbare. 

Hvor mange utgjør så dette? Basert på vanlig forekomst av disse tilstandene, har vi beregnet 

at det kan være så mange som 50 000 voksne som er særlig sårbare for helsefarlig luft i 

Bergen kommune. I tillegg kommer alle barn som bor, går på skole og i barnehage i 

Bergensdalen. 

 

Byrådet har så langt gjort lite eller ingenting for å beskytte byens innbyggere mot helsefare, 

og det eneste tiltaket for å beskytte de sårbare gruppene har vært å be dem holde seg inne. 

Målinger gjort innendørs i områder med mye luftforurensning viser at det er minst halvparten 

så mye forurensning innendørs som ute, og ofte høyere enn halvparten. Det betyr at på de 

mest forurensete dagene er det helseskadelig for sårbare grupper også å oppholde seg inne. 

Hva skal da disse bergenserne gjøre? Skal ikke de kunne være i byen vår om vinteren? 

 

Byrådsleder Monica Mæland har tidligere hevdet at luftkrisen ikke har ført til sykdom. Dette 

er feil. Basert på tall fra medisinsk forskning har vi regnet på hvilke konsekvenser det vil ha 

hvis luftforurensningen øker ytterligere. Det vil blant annet føre til flere dødsfall, opp mot 100 



innleggelser, over 500 astmaanfall hos barn og mange tusen dager med 

aktivitetsbegrensninger hos voksne. 

 

Dette er den konkrete helsefaren byrådet utsetter bergenserne for hver eneste vinter. Det må vi 

ikke glemme selv om vinteren kan virke langt unna. Luften er fri for alle, heter det. Sånn er 

det ikke i Bergen i dag. Byrådet har sviktet i sin oppgave å informere om og beskytte 

innbyggerne mot helsefare, og vil fortsette å gjøre det hvis de blir gjenvalgt. Jeg er bekymret 

for min egen og andre bergenseres helse, og ønsker meg et Bergen som alle kan bruke uten 

fare for helsen. Derfor stiller jeg til valg for Byluftlisten.  
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