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Mange brannkonstabler jobber lenge i yrket, 
begynner som ung og blir i yrket gjennom hele 
arbeidslivet. Dette vitner om trivsel i yrket, men 
samtidig også at de utsettes for helsefarlige 
stoffer over lang tid. 

Brannkonstabler kan ikke kontrollere hvilke 
kjemikalier de risikerer å komme i kontakt med 
når de er på jobb. 

Brannkonstabler bør ha mulighet til å kunne 
beskytte seg i alle situasjoner, også etter 
brannslokking.

Bakgrunn
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Hensikten med vårt HMS-arbeid er 
blant annet å redusere den 
helsefarlige eksponeringen til et 
minimum gjennom å arbeide 
systematisk med forebygging. 

Det er viktig å holde forekomsten av 
PAH i arbeidsutstyret og i 
arbeidsprosessene til 
brannkonstabler på lavest mulige 
nivå. 
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Krav til reint område
• kjønnsdelt fingarderobe med 

kjønnsdelt toalett og garderobeskap 
for privat tøy. Brannfolk og feiarar 
skal ikkje reise til og frå jobb i ureint 
arbeidstøy.

• utrykningsgarderobe eller 
grovgarderobe med skap som har 
avtrekk over skapa eller undertrykk, 
for oppbevaring av brann- og 
feiarklede etter vask

• pauserom eller opphaldsrom med 
moglegheit for å lage mat

• kontor eller møterom
• treningsrom
• reinhaldsrom som er utstyrt for den 

reingjeringsmetoden som er vald
• soverom med tilgang til dusj og 

toalett. Dette gjeld ved heiltids 
brann- og feievesen som har behov 
for innkvartering.

Krav til ureint område
• kjønnsdelt toalett med tilgang 

frå vaskehall, vognhall eller 
kjønnsdelt grovgarderobe

• kjønnsdelt grovgarderobe
• vaskerom til vask av utstyr
• tilgang til barrieremaskin eller 

industrivaskemaskin – eller 
rutinar for at tøyet blir vaska 
utanfor brannstasjonen

• vaskehall eller vaskestad for 
brannbil og anna utstyr der ein 
kan ha oljeutskiljar og 
eksosavsug
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Å bygge ny brannstasjon, eller utbedre 
eller bygge ut eksisterende lokaler tar tid, 

ofte flere år. 

Det må gjøres forebyggende tiltak for å 
sikre forsvarlig arbeidsmiljø også i 

mellomperioden. 
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Å barriere eller ikke barriere … 

Enkelt prinsipp som kan benyttes for 
arbeidstøy, slanger, meiser og utstyr: 

Sluse inn via uren sone, 
og rent ut i ren sone
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Hvordan løser vi dette? 
• Ny brannstasjon på Lystadmoen 

(Sørum) i 2024 med 
barrierevaskeri

• Rens av tøy hos 
profesjonelle, midlertidig?

• Meise- og utstyrsvask på alle 
stasjoner

• Kjøpe tjenesten slangevask av 
nabobrannvesen
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Ønsket effekt
Arbeidstøyet vaskes i maskiner med 

tilpassede programmer på en slik måte at 
viktige sikkerhets- og beskyttelsesfunksjoner 

opprettholdes, samtidig som det vaskes 
grundig men skånsomt og uten at levetiden på 

produktet forringes og for å unngå 
krysskontaminering i prosessen.



www.nrbr.no

Fordeler vi tenker oss ...
• Industriell vasking gjøres i et kontrollert miljø av ansatte med 

spesiell kompetanse og med HMS som førsteprioritet. 
• Tekstilservicefirmaer overholde strenge europeiske og 

internasjonale standarder. 
• De må også følge annet relevant regelverk knyttet til vask av 

tøy (temperatur, lengde på vask etc.). 
• Tekstilservicefirmaer har moderne barrierevaskeri, som sikrer 

flyten mellom ren og uren sone.
• Høyteknologisk vaskeutstyr og kontrollprosedyrer for å 

opprettholde konstant overvåking av hele vaskesyklusen. 
• De har nødvendige tillatelser til utføre dette arbeidet på en 

sikker måte for alle parter som reduserer eksponering og 
miljøpåvirkning. 
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Erfaring så langt … 

• Hvordan har oppstarten 
gått? 

• Evaluering etter 6 måneder 
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