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Brannfolk må beskyttes bedre mot farlig eksponering 
 
 

Arbeidstilsynet har gjort 317 tilsyn i brann og feiervesen i perioden 2016–2018. Så mange 
som 6 av 10 virksomheter gjør ikke tiltak for å redusere helserisikoen forbundet med farlig 
eksponering for brannrøyk. 
 
Bakgrunnen for tilsynene er at brannfolk og feiere er betydelig mer utsatt for å utvikle en 
rekke kreftsykdommer og lunge- og luftveislidelser enn befolkningen ellers. Eksponering for 
helseskadelige kjemikalier i brannrøyk antas å være årsaken til at det er slik. Hensikten med 
Arbeidstilsynets tilsyn har vært å bidra til at kommunene og de interkommunale selskapene 
jobber bedre med å forebygge og redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakere i 
brann- og feievesen utsettes for.  
 
Hovedfunn etter drøyt 300 tilsyn:  

• 6 av 10 kontrollerte arbeidsgivere har ikke kartlagt og vurdert risiko knyttet til 
kjemikalier og forurensinger 

• Nesten 7 av 10 har ikke gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen 
forbundet med kjemikalier og forurensinger i virksomheten 

• 6 av 10 har ikke planer for å hindre eksponering for kjemikalier og forurensinger 

• Nesten halvparten gir ikke god nok informasjon og opplæring om kjemisk helsefare og 
bruk av personlig verneutstyr. 

• Bedriftshelsetjenesten brukes i liten grad til å bistå i det forebyggende arbeidet 

• Verneombudene får mangelfull informasjon og opplæring og medvirker i liten grad i 
arbeidet med å kartlegge og vurdere risiko 
 

Vedlagt ligger Arbeidstilsynets rapport som beskriver hva vi har gjort og hvilke funn vi har 
avdekket i tilsynene. Samtidig viser rapporten til konkrete og gode tiltak som noen 
virksomheter har gjennomført, og som vi mener vil bidra til å redusere helserisikoen som 
brannfolk og feiere kan eksponeres for når de er på jobb.  
 
Helsefarlig eksponering bør reduseres ved at: 

• Arbeidsgiver sammen med arbeidstakerne kartlegger og vurderer risikoen for å bli 
eksponert for brannrøyk.  

• Arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak. Det er viktig at det er en tydelig rød tråd 
mellom tiltakene og den kartleggingen og risikovurderingen som er gjort i forkant. 
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• Arbeidstakerne får opplæring i arbeidsrutiner og arbeidsmetoder som reduserer 
risikoen for eksponering. 

• Arbeidsgiver legger til rette for at arbeidstakerne har tilstrekkelig vern fra alarmen går 
til arbeidet er avsluttet og de forlater brannstasjonen.  

• Det etableres gode rutiner i forbindelse med slokkearbeidet, etterslokking, transport 
tilbake til brannstasjonen samt rengjøring og kontroll av utstyr og personlig rengjøring.  
Brannstasjonene har vaskemaskiner, for å unngå at brannfolk og feiere tar med 
arbeidstøy hjem til vask. Det er egnede muligheter til vask av utstyr og personlig 
verneutstyr som benyttes på brannstedet, og det må være garderobeforhold med 
dusjmulighet.  

• Det er viktig å rette oppmerksomheten på, og legge til rette for skille mellom det som 
er rent og det som er forurenset, både når det gjelder utrykningssted og kjøretøy, 
personalrom og garderober og vasking og klargjøring av utstyr på brannstasjonen.  

 
Arbeidstilsynet erfarer at det er gjort forbedringer av arbeidsmiljøet for feiere og brannfolk, 
men det er fortsatt pålegg som ikke er lukket. Arbeidstilsynet kan ikke avslutte en tilsynssak 
før vi anser at alle påleggene er oppfylt. Arbeidstilsynet vil derfor fortsette å følge opp de 
virksomhetene som gjennomfører utbedringer inntil påleggene er lukket. 
Arbeidstilsynet har opplevd godt samarbeid med brann- og feiervesen gjennom denne 
aktiviteten, og ønsker å fortsette det gode samarbeidet videre i aktiviteten og 
oppfølgingsarbeidet som gjenstår 
 
Kontakt oss 
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere 
kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00.  
 
Du kan svare på dette brevet og/eller sende inn dokumentasjon til oss digitalt via eDialog. Les mer 
på www.arbeidstilsynet.no/post. Har du spørsmål til saken, kontakt saksbehandler. 
 
Vi ber om at vårt referansenummer 2016/20213 oppgis ved svar. 
 
 
Med hilsen 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
 
 

Ronny Jørgenvåg 

avdelingsdirektør, Styring og samordning 

(sign.) 

 

Rosmari Johnsen 

seniorrådgiver 

(sign.) 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg: Rapport: Tilsyn og veiledning om eksponering for brannrøyk 
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