
 

 

 

 

PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET VED VÅRE BRANNSTASJON PÅ JESSHEIM 

OG EIDSVOLL 

 

 

Brannkonstabler og feiere er langt mer utsatt for kreft, lunge og luftveislidelser enn 

befolkningen ellers. Det er en klar sammenheng mellom disse sykdommene og den 

eksponeringen vi utsettes for i et brann og feiervesen. 

 

Arbeidstilsynet har i 2016 og 2017 gjennomført et nasjonalt prosjekt med mål om å redusere 

eksponeringen for brannrøyk/ gass/ sot for arbeidstakere i brann og feiervesen. Med denne 

bakgrunn gjennomførte Arbeidstilsynet  i 2017 fysisk tilsyn ved Jessheim og Eidsvoll 

brannstasjoner. Disse tilsynene la særlig vekt på det fysiske arbeidsmiljøet ved 

brannstasjonen. Tilsynet medførte flere pålegg fra Arbeidstilsynet.  

 

Jessheim brannstasjon 

 

 

Vi mottok tilsynsrapporten etter tilsynet ved Jessheim brannstasjon 10.07.17 og pålegg 

om gjennomføring av følgende tiltak: 

– Plan for hindre/ redusere kjemisk eksponering (ventilasjon, inneklima) 

– Utforming og innredning av arbeidsplassen (rene og urene soner, garderober 

dame og herre) 

– Registerføring av personellet 

– Frist for tilbakemelding fra brannvesenet utsatt til 31.01.18  

 

Oppfølging etter tilsynet ved Jessheim brannstasjon 

I vår tilbakemelding til Arbeidstilsynet for å oppfylle påleggene ble det i samråd med 

Eiendomsavdelingen i Ullensaker kommune 31.01.18 gitt følgende tilbakemelding: 



• Jessheim  - strakstiltak i 2018 

– Ventilasjon i arbeidsrom og soverom i 2. etasje 

– Behov for større lagerareal 

– Skille mellom vognhall og vaskehall. Må sees i sammenheng med nytt 

ventilasjonsanlegg 

• Jessheim – tiltak i planperioden 2018-2021 

– Prosjektere og oppgradere ventilasjonsanlegget  

– Etablere funksjonelle garderobe og dusjløsninger for begge kjønn for både 

beredskap og feieravdelingen 

– Etablere vaskerom for tøy og utstyr slik at vi får en fungerende ren og uren 

sone for både beredskap og feieravdelingen 

Et alternativ kan være at feieravdelingen flytter og etablerer et annet sted i Ullensaker. 

Dette vil gi beredskapsavdelingen noen flere muligheter for tilrettelegging og 

etablering av rene og urene soner. 

 

Eidsvoll brannstasjon 

 

 

 

Vi mottok tilsynsrapporten etter tilsynet ved Eidsvoll brannstasjon 03.08.17 og pålegg 

om gjennomføring av følgende tiltak: 

– Plan for hindre/ redusere kjemisk eksponering (ventilasjon, inneklima) 

– Utforming og innredning av arbeidsplassen (rene og urene soner, garderober 

dame og herre) 

– Registerføring av personellet 

– Frist for tilbakemelding fra brannvesenet utsatt til 31.01.18 

 

Oppfølging etter tilsynet ved Jessheim brannstasjon 

I vår tilbakemelding til Arbeidstilsynet for å oppfylle påleggene ble det i samråd med 

Eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune 31.01.18 gitt følgende tilbakemelding: 

 

• Eidsvoll – strakstiltak i 2018 

– Oppgradering av eksisterende eksosavsug 



– Sette inn en ny dør for oppnå optimal garderobeløsning og ren og uren sone. 

– Installere ny dusj for kvinnelige ansatte i 2. etasje 

– Etablere garderobe for kvinner i 1. etasje. 

 

• Eidsvoll – tiltak i planperioden 

– Prosjektere og installere nytt ventilasjonsanlegg i 2. etasje. (kontor, opphold og 

soveromsareal) 

– Prosjektering og nytt ventilasjonsanlegg i vognhall mm. 

– Prosjektere og etablere funksjonelle garderobe og dusjløsninger for begge 

kjønn for både beredskap og feieravdelingen 

 

 

Oppsummering 

Rene og skitne soner på brannstasjonene 

Våre brannstasjoner har fått pålegg om å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig 

eksponering av brannrøyk. 

Mye kan oppnås med bedre rutiner ved stasjonene. Vi er imidlertid helt avhengig av  en 

betydelig oppgradering av brannstasjoner for å oppfylle Arbeidsmiljølovens 

forventninger til oss som bruker av brannstasjonene, og til kommunene som eier av 

brannstasjonene. 

 

Jessheim 23.05.18 

 

John Arne Karlsen 

Brannsjef Øvre Romerike brann og redning IKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


