
 

 

 

PROTOKOLL 

AMU- Utvalg 
 

Emne Fast møte AMU- utvalg IHBR 

 

Arkiv/dokumentnr:    

Møtenr: 02/20 Plass for mottagers journalføring 

Møtedato: 2-11-2020 kl. 10.00  

Møtested: Møterom 1045, Levanger   

Møteleder: Rigman Pents  

Referent: Geir O. Johnson   

Neste møtetid:   

   

Møtedeltagere: Christian Aalberg, Bård Kotheim, Gunhild M. Ø. Nesgård,     Geir Otto 
Johnson, Julianne Valseth Lian og Rigman Pents 

Fraværende: Ola Stene 

Distribusjon: Kopi til alle i utvalget og mannskaper i IHBR + lagres på G:\1- 
MØTEREFERAT\AMU-utvalg 

 

SAK TEKST 

 

01/01
-20 

Godkjenning av innkalling møte 02-2020 og møtereferat 01-2020 

 

Innkalling og møtereferat godkjent 

Ingen innkommende saker 

 

02/01
-20 

INFORMASJON 

HMS- saker: 

Skader, uhell; 

Personell; Ingen skader eller fravær siden forrige møte grunnet foretaket 

 

Sykmelde/ fraværende; 1. 

Oversikt sykefravær i IHBR. 
 

Per sept. 2020 
 

Totalt 1-16 d 16 > 

 1,3 % 1,0 % 0,3 % 

Økningen har hovedsakelig kommet i forbindelse med Corona 
 

2019 Totalt 1-16 d 16 > 

 0,7 % 0,6 % 0,1 % 

 

2018 Totalt 1-16 d 16 > 

 1,1 % 0,9 % 0,1 % 



SAK TEKST 

 

IK system 

Nytt IK-system tatt i bruk i IHBR fra 2020. Dette er tilpasset brannvesenets drift, og alle 
ansatte har tatt godt i mot det, og bruker det. 

Det er godt mottatt av alle ansatte, og brukes aktivt både med og dokumenter driften 
samt registrer avvik og forbedringspunkter. 

 

Materiell: Gjennomgang avvik på utstyr er grunnet bruken, og av og til feil bruk. Ofte 
relatert til at det er personell som bare har deltidsstillinger. 

 

Personlig verneutstyr: Mannskapene er nå godt utrustet med personlig verneutstyr, og 
har dobble sett, slik at de kan skifte til rent og tørt tøy. 

 

03/01
-20 

 

INFORMASJON 

Status på avvik på brannstasjonene 

 

Brannstasjonen i Verdal.  

Ferdigstilt 

 

Brannstasjonene i Levanger og på Ytterøy. 

Levanger kommune har vedtatt å bygge nye brannstasjoner. 

Levanger brannstasjon er under prosjektering. 

Brannstasjonen på Ytterøy: Her er kontrakt tildelt, og det forventes oppstart i 
2020.  

 

Levanger kommune har ikke gjort noen tiltak for å bedre innemiljøet for å ha en 
tilfredsstillende innemiljø på stasjonen i Levanger eller Ytterøy for å bedre 
helsen til ansatte i IHBR. 

BHT har gjennomført målinger av inneklima med tanke på varme, støv og farlig 
stoffer. Det ble konstatert avvik på varme, samt tette ventilasjonsanlegg som 
inneholder farlig stoffer. 

Dette er formidlet adminstrasjonen, det er også sendt flere avviks meldinger på 
dette, uten at det er blitt bedring. 

 

Vedlegg: 

1. Rapport fra BHT, Mycoteam støvanalyse 
2. Rapport etter måling inneklima 
3. Bilde i ventil 
4. Tilbakemelding på avvik 

 

Brannutredning Innherred kommunene: 

Brannsjefene orienterte om status på brannutredning, og forklarte at denne har skapt en 
del støy i organisasjonen, og at dette går utover arbeidsmiljøet. 

 

Vedtak:  

Brannsjef melder inn nytt avvik, hvor det etterspørres fra Levanger kommune når 
rengjøring av ventilasjonsanlegget kan forventes ferdig. 



SAK TEKST 

 

04/01
-20 

 

 

 

INFORMASJON Oversikt alarmer 

 

 

Utrykninger. Det har vært en nedgang i antall utrykning de 9 første måneden i 2020, 
sett i forhold til 2019. Gjelder spesielt mars og april etter at karantener grunnet Corona 
ble iverksatt. Men fra mai måned viser at antall utrykninger er som tidligere år. 
 
319 i første 9 måneder i 2020 
395 i første 9 måneder i 2019 

 

 

Vedlegg 5: Oversikt antall og type alarmer. 

 

 

 
                
 
 
 



 

 
 

  

  

OPPDRAGSGIVER  ANT HMS og bedriftshelse AS, avd. Namsos 

ANSVARLIG PRØVETAKER  Frank Viken 

 
 
 
 

RAPPORT UTARBEIDET AV 

  
 
 
 
Cathrine M. Whist 
avdelingsleder laboratorium 

 
TELEFON  952 05 093 

EPOST  cmw@mycoteam.no 

VEDLEGG  Faktablad om støv 

KOPI    

 
 
 
 

RAPPORT GODKJENT AV 

  
 
 
 
Ole Erik Carlson 
avdelingsleder inneklima 

 

Analyserapport 14.07.2020   

RAPPORTDATO 

Yrkeshygiene  

DERES REF. 

Frank Viken 

OPPDRAGSGIVER/KONTAKTPERSON 

 

202007084 

PROSJEKTNUMMER 

Støv 

EMNE 

Cathrine M. Whist 

RAPPORTANSVARLIG 

 
 

Brannstasjon 
Moafjæra 1 D 

7606 LEVANGER 

SKADEADRESSE 
 

  



Moafjæra 1 D - brannstasjon Levanger (202007084) Side 2 av 3 

 

© MYCOTEAM AS  |  Telefon: 469 75 500 / 469 75 504  |  E-post: post@mycoteam.no  |  www.mycoteam.no 

Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO  |  Besøksadresse: Børrestuveien 3   |  Org.nr.:  NO 940351022 

1. Innledning 

Vi har mottatt en prøve (Mycotape) for analyse. Det er foretatt analyse av 
støvsammensetning ved mikroskopering.  

1.1 Informasjon fra oppdragsgiver 

•  Prøve er tatt i ventilasjonskanaler. 

• Ønsker vite hva støvet inneholder, om det er noe «skummelt». 

 

2. Resultater 

Tabell 1 viser resultatet av støvsammensetning. 

Mengde av de forskjellige partiklene per prøve er klassifisert som følger: 
Sparsom forekomst: <10 % av prøveflaten dekket. 
Moderat forekomst: 10-70 % av prøveflaten dekket. 
Rik forekomst: >70 % av prøveflaten dekket. 

Tabell 1. Resultater av Mycotape-analyse, 30.06.2020. 

Prøvenr Prøvested Materiale Resultater Kommentar 

1 
(214363:293358) 

Ventilasjonskanaler Støv 

Teppebille (Anthrenus 
scrophulaiae) - Sparsom 
forekomst fragmenter/hår 

Liten forekomst, kanskje også andre 
insekter og enkelte dyrehår (mus?) 

Brukerstøv (vesentlig 
hudceller og tekstilfibere) - Rik 
forekomst 

 

Utestøv (mineralske partikler, 
sot, soppsporer, 
plantemateriale) - Rik 
forekomst 

Relativt stor del av støvet, blant annet sot 
trolig fra brann. utelukker ikke andre kilder 
til de mineralske partiklene enn sand 
utenfra (murverk, betong e.l.) 

Mineralsk fiber (isolasjon 
mm.) - Sparsom forekomst 

Relativt få fibere, men en klar forekomst 

 

Brukerstøv (husstøv) er i hovedsak sammensatt av hudceller, hår, tekstilfibere og 
papirfibere. Mineralske partikler (jord og sand), sot, pollen og soppsporer brakt med utenifra 
forekommer normalt også. 

Utestøv består ofte av mineralske partikler fra jord og sand, sot fra fyring og trafikk, pollen 
og soppsporer.  

Byggestøv/bygningsstøv: Støv som i hovedsak består av uorganiske partikler fra gips, 
betong, sparkelmasse og lignende, samt isolasjonsfibere og trefibere. Byggestøv stammer 
fra byggearbeider, oppussing eller renovering i bygningen. Bygningsstøv benyttes dersom 
slike arbeider ikke forekommer men det allikevel forekommer en del av de overnevnte 
partiklene. Isolasjonsfibere skal ikke forekomme innendørs i over 0,01 fibre per ml. luft. 

Sotpartikler er vanlig forekommende i støv, spesielt i tettbebygde områder, byer og langs 
trafikkert vei. Sot er vanlig forekommende innvendig i konstruksjoner, og særlig på loft, da 
partiklene følger med luftbevegelser og blir deponert på flater og i isolasjonsmaterialer. 

Isolasjonsfibere/ Syntetiske mineralfibre fremstilles fra glass, stein eller metallslagg. 
Hovedproduksjonen av syntetiske mineralfibre i Norge utgjøres i dag av glassull og steinull. 
Irritasjon av huden samt slimhinner i øyne, nese og svelg kan forekomme ved eksponering. 
Det er individuelle forskjeller i følsomhet overfor irritasjonseffekter. Problemer ved høy 
eksponering (yrkeseksponering) er større enn ved mindre eksponering i normale bygg. 
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Anbefalt norm: Frie fibre skal ikke forekomme inne i konsentrasjoner over 0,01 
fibre/milliliter luft (10 000 fiber /m3 luft).  

Larvene til Anthrenus (teppebiller) kjennetegnes ved at de er gulbrune og mye utstående 
hår på kroppen. På bakkroppen har de en rekke lange hår som er formet som et spyd og 
som reiser seg når de er truet. Larvene kan finne næring i et vidt spekter av matkilder som 
fjær, hår, døde insekter og tekstiler. Larvene kan vandre en del omkring og innendørs kan 
man ofte oppleve å finne dem i et stort antall f.eks. i tekstiler som er lagret lenge. Voksne 
biller lever av pollen og nektar fra planter med mange blomster.  

 

3. Vurdering 

Analysen viser høy støvmengde, som i stor grad er en kombinasjon av støv produsert inne 
(brukerstøv), og støv som har kommet utenfra. Dette er type partikler som er normalt i et 
inneklima, men det forekom relativ stor andel plantepartikler og mineralske partikler utenfra 
(jord/sand). Vi kan ikke utelukke at de mineralske partiklene også har andre kilder slik som 
murverk eller betong, eventuelt om det er prosesser i bygget som gir mineralske partikler av 
noe slag (brannslukkingspulver?).  

Det forekom relativt stor andel sotpartikler. Disse kan være fra trafikk/kjøretøy, men sett utfra 
at det er en brannstasjon vil vi anta at en del er brakt med fra diverse branner via personell 
og utstyr. 

Mineralske fibere, trolig isolasjonsfibere av steinull eller glassull, forekom spredt omkring på 
prøveflaten. Dersom dette er fibere som spres til inneklima kan de virke irriterende på 
slimhinner i øyne og luftveier. 

Det forekom enkelte fragmenter fra insekter, og også enkelte dyrehår, men ikke mer enn det 
som kan være normalt i støv. 

 

4. Tiltak 

Det ble ikke påvist avvikende partikler som tilsier at spesielle tiltak er nødvendig. Prøven 
viser mye støv, men vi er usikre på om den kan være eksponert flere ganger. Dersom det er 
mye støv i kanalene, kan det vurderes å foreta en kanalrens. Etter rengjøring bør 
støvdekkeprosenten ligge på under 1-3 %. Prosent støvdekke kan kontrolleres og 
dokumenteres ved behov. 

Det er mulig å foreta nærmere analyse av kjemien i enkelte partikler. Da ønsker vi i så fall å 
vite hva som er aktuelt å analysere for, ut fra potensielle forurensningskilder. 

 

Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål til denne rapporten eller ønske om ytterligere 
bistand. 
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1. Mandat 
 

Oppdragsgiver:  
Innherred brann og redning 

Utført av:  
Yrkeshygieniker 

Rapport dato: 
04.08.2020 

Mandat: 
Gjennomføre målinger av inneklima, CO₂, Temp C°, RH % og inspeksjon av 
ventilasjonskanaler med påfølgende rapport med anbefalinger til tiltak. 

Vårt ref .nr 
Frank Viken 

Kontaktperson bedrift:  
Rigman Pents 

Antall sider rapport:  
6 

Antall vedlegg: 
- Video 
- Rapp fra MycoTeam 

Distribusjon:  
Rigman Pents, Terje Rennan 

Rapportansvarlig:  
Frank Viken 

Forankring lov/ forskrift: 
- AML 
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. 
 

2. Generell informasjon 

2.1 Målested, avdeling. 

- Kontor i 2.etg, Terje sitt kontor 

2.2 Evt. tidligere undersøkelser av aktuelle målesteder 

- Inneklima desember 2018 

3. Instrumentering 

3.1 Indentifisering av måleinstrumenter: 

- Kimo AQ 200 temp og RH% og CO2. Siste kalibrering, 07.2019 

4. Beskrivelse av målinger 

4.1 Parameter som måles: 

Karbondioksid CO₂: 

Administrativ norm: 1000 ppm (parts per million). 

CO₂-nivåer måles for å kunne vurdere ventilasjonsforhold med tanke på romstørrelse og personbelastning. 

Mange vil føle seg trøtte og tunge i hodet ved nivåer rundt og over 1000 ppm, men det er ikke forbundet 

med helsefare å oppholde seg i rom hvor CO₂-nivået overskrider normene på 1000 ppm. CO₂-nivået i ute-

lufta ligger på 350-400 ppm.  

 

Temperatur: 

Målt termisk klima vurderes i h.h.t de krav som er angitt i NS- EN  7730 
- Vinter:   20,0 ºC – 24,0 ºC ± 2,0 ºC 
- Sommer:  23,0 ºC – 26,0 ºC ± 1,5 ºC 
Temperaturforholdene i innemiljøet har mye å si for trivsel og velvære. Det er alltid personer som er 

utilfreds med temperaturen da vi har ulikt syn på hva som er behagelig. Optimale temperaturforhold vil 
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variere med bekleding, aktivitetsnivå og personlige referanser, og den bør ligge lavest mulig ned mot denne 

grensen. 

 

Relativ fuktighet: 

Under normale forhold har variasjoner i luftens fuktighet innenfor 20-60 % RF liten innflytelse på hvordan 
inneklimaet oppleves. Det vil være ugunstige med hensyn til et hygienisk skjønn dersom relativ fuktighet 
overstiger 45 % gjennom døgnet i oppvarmingssesongen. 

 
 

4.2 Personell som det måles for: 

- Målingene utføres for å avdekke klimamessige forhold i arbeidsmiljøet for ansatte 

4.3 Måle-dato, tidspunkt og måleperiode(r) 

- 24.06.2020 tom 26.06.2020 og målingene ble gjennomført over 24 t døgn med registering hvert 1 

minutt.  

4.4 Driftsbetingelser (variasjoner o. lign. start stopp av ventilasjonsanlegget) 

- Ventilasjonsanlegg var i drift på dagtid, ikke på natt. 

4.5 Beskrivelse av aktiviteter som utføres i området 

- Ingen aktivitet 

4.6 Antall målinger for og plasseringer av måleapparat. 

- Et målepunkt i rommet 

4.7 Varighet av arbeidsoperasjonene. 

- Normal dagtid 

4.8 Beskrivelse av registrerte mulige feilkilder (luftstrømmer eller andre hendelser som kan ha påvirket 

målingene) 

- Ingen registreringer 

5. Resultater 

5.1 Beskrivelse av den nominelle arbeidsdagen og oppdeling av daglige arbeidsoperasjoner, hvis mulig. 

- Ingen registreringer 

 
 
Rom id: Kontor, Terje 

Parameter:  Min Max Anbefalt verdi 

CO2 ppm: 
 

481 558 1000 ppm maks. 
 

Temperatur °C 28 
 

37 
 

Se pkt 4.1beskrivelse 

Relativ fuktighet % RH: 
 

27 37 Se pkt 4.1beskrivelse 
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Tabell 1, Instrumentutskrift 

5.3 Hvilke aktiviteter som forårsaket de rapporterte parametere. 

- Rommet var ikke i bruk i måleperioden 

5.4 Spesielle omstendigheter under målingene, for eksempel bestemte hendelser på den nominelle 

arbeidsdagen, endringer i driftsbetingelser eller arbeidssituasjon o.l. 

- Rommet var ikke i bruk i måleperioden 

5.5 Mulige feilkilder (for eksempel stans i ventilasjon, ekstra lufting osv) og anslått utvidet usikkerhet 

- Målinger indikerer at ventilasjonsanlegget ikke er i drift på kveld og natt 
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6. Konklusjon og evt. forslag til tiltak.  

6.1 Kontor, Terje 

Ventilasjonskanaler: Inspeksjon av kanaler i 2.etg viser at det er mye støv i alle ventilasjonskanaler. Disse 
anbefaler vi at blir rengjort. I hht til rapport fra MycoTeam AS, se vedlegg, så inneholder støvet ingen 
partikler som viser at spesielle tiltak er nødvendige, foruten rengjøring av kanaler. 

Mye av årsaken til at det er så mye støv i lokalene og kanalene er at det benyttes veldig mye lufting 
gjennom åpne vinduer. Med trafikk på tre sider av bygget så vil dette naturlig gi mye støv. 

Ventilasjonsanlegget ellers ser ut for å gi tilstrekkelig med luftskifte i dette rommet for å unngå for høye 
verdier av CO2.  

CO2: Kartleggingen viser verdier på CO2 ligger innenfor anbefalte verdier.  

Temperatur: ligger veldig høyt gjennom hele døgnet, tiltak for å endre på dette kan være:  

1- Solavskjerming utvendig 
2- Ventilasjon som fungerer (justering, vedlikehold og riktig drift) 
3- Flytting av varmegivende utstyr 
4- Kjøleanlegg 

Men med tanke på temperaturer så anbefaler vi at ventilasjonsanlegget kjøres 24 timer pr døgn. Dette vil 
bedre temperaturforholdene noe. 
 
Luftfuktighet: Luftfuktighet varierer relativt med temperatur i løpet av dag og natt. Det er normale verdier 
av luftfuktighet i rommet. 

Mennesket har ingen naturlig sans for luftfuktighet. Typiske reaksjoner er ved tørr luft blir slimhinner og 

hud tørre som kan gi kløe og irritasjoner. For høy luftfuktighet inne fører svært ofte til kondens og 

fuktskader og/eller økt tendens til muggsoppvekst, bedre vilkår for husstøvmidd, mer avgassing fra diverse 

materialer  

 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Frank Viken 
Senior HMS-rådgiver/Yrkeshygieniker 

 
 







Sak 33-20. vedlegg 1. Oversikt utrykninger 9 første måneder 2020 og 2019 
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