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Temaer vi tar opp
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1. Eksponering for kjemiske stoffer og biologiske faktorer
i vann og avløpsbransjen.
Arbeid i kummer, pumpestasjoner og trange rom 

Medisiner og medisinrester i avløpsvann

2. Graving av grøft og arbeid i grøfter
Rensing av høydebasseng
- dykking



Noen aktuelle forskrifter og bestemmelser for 
temaene vi vil snakke om
– Forskrift om utførelse av arbeid

– Kapittel 8, arbeid ved avløpsanlegg
– Kapittel 3 og 6 arbeid hvor du kan utsettes for kjemiske stoffer og biologiske faktorer
– Kapittel 29 arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom e.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller 

helsefarlig stoff

– Kapittel 21, Gravearbeid
– Kapittel 26, om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk

– Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
– kapittel 7 – ventilasjon og prosessavsug
– kapittel 8 - § 8-3 inneslutningstiltak i avløpsanlegg

– Byggherreforskriften

11.04.2019



11.04.2019

Kjemisk helsefare
De vanligste kloakkgasser:
– Hydrogensulfid (H2S)
– Metan
– Ammoniakk
– Karbondioksyd (CO2)

– Utslipp fra abonnenter??

– Medisiner og medisinrester ?

Biologisk helsefare:
Levende og døde mikroorganismer, 
– Hepatitt  A ( virus)
– Salmonella ( bakterier)
– Legionella ( bakterier)
– Yersinia (bakterier)
– E.Coli (bakterier) 

Endotoksiner (fra celleveggen til visse 
bakterier)

Kjemiske – og biologiske arbeidsmiljøfaktorer –
hva kan VA-arbeidere bli utsatt for?



Hva kan påvirkningen medføre?
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Kjemisk

– H2S – giftig gass
– Ammoniakk – etsende og sterkt 

irriterende på øyne og slimhinner
– CO2 – kan fortrenge oksygen, men kan 

også i høye konsentrasjoner, i seg selv 
innebære helsefare

– Metan - brannfarlig gass, kan 
fortrenge oksygen

Biologisk
– Hodepine
– Tretthet
– Slimhinneirritasjon
– Nedsatt lungefunksjon
– Kvalme
– Diare
– Influensalignende symptomer

Relevante vaksiner skal tilbys:
Hepatitt A, stivkrampe og polio 



Helseplager ved arbeid med avløpsvann

▪ Infeksjoner i mage –tarm
▪ luftveisplager 
▪ skader på sentralnervesystemet

https://stami.brage.unit.no/stami-
xmlui/bitstream/handle/11250/2425092/Stamirapport_2.pdf?sequence=1&isAllowed
=y

11.04.2019

https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/bitstream/handle/11250/2425092/Stamirapport_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kjemiske – og biologiske arbeidsmiljøfaktorer –
hva kan VA-arbeidere bli utsatt for?
Kjemikalier som tilsettes prosessene:

På renseanlegg
Koagulering – flokkulering , Fellingskjemikalier – f.eks. jernklorid, aluminiumsklorid, 
aluminiumsulfat, natriumaluminat, polyaluminiumkloridhydroksid

På vannverk
Desinfeksjonsmetoder:

➢Klorforbindelser
➢Ozonbehandling
➢Andre vannbehandlingskjemikalier
➢UV-bestråling
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Vannbehandlingskjemikalier

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/vannbehandli
ngskjemikalier.1875
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pH-JUSTERING / ACIDS AND ALKALINE MATERIALS

KORROSJONSHEMMERE / CORROSION INHIBITORS

KONSERVERINGSMIDLER / PRESERVATIVES

GASS ELLER AKTIVT KULL / GAS OR ACTIVATED CARBON

FELLINGSMIDLER / COAGULANTS

DESINFEKSJONSMIDLER / DISINFECTANTS

AVLEIRINGSHEMMERE / SCALE INHIBITORS

ANTIFRYSEMIDLER / ANTI-FREEZE AGENTS

ANDRE PRODUKTER / MISC. PRODUCTS

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/vannbehandlingskjemikalier.1875


Hva skal virksomheten gjøre?

Kartlegge, finne ut hva som kan innebære fare
Vurdere om forholdet er greit eller ei ( risikovurdering)

Der det ikke er greit – innføre tiltak som f.eks:

Ventilasjon, innbygging av basseng, vernetøy, og personlig verneutstyr
Men det viktigste er  solide hygieniske tiltak - dusj og håndvask!!

Bruk bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet!
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Oslofolks drikkevaner avslørt av målinger i 
kloakkvannet ( 2009)
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Medisinrester………………..

Medisinrester i naturen

Det er funnet medisinrester flere steder i
vannmiljøet i Norge. Selv om avløpsvannet behandles
på renseanlegg, er det ikke bygget for å
fjerne medisinrester eller miljøgifter.
Noen av legemidlene som kommer til renseanlegget
skilles dessuten ut med avløpsslammet,
som benyttes som gjødsel og jordforbedring. På
den måten kan også jorda tilføres medisinrester.
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Medisinrester

https://forskning.no/okologi-fiskehelse-fiskesykdommer/medisinrester-i-vann-gir-fryktlos-
fisk/651420

Virkning på mennesker?

Virkning på ansatte i VA?
Virkning på ansatte som er i spesielle situasjoner (f.eks. gravide eller som ønsker å bli det) 

– Svensk sykehus tester ut ozonbehandling på avløpsvannet
Å fjerne rester av legemidler, antibiotikaresistente bakterier og virus er målet for et nytt 
ozonbasert desinfeksjonsanlegg som skal bygges ved Uppsala universitetssykehus. Det er 
miljøenheten ved Region Uppsala som sammen med sykehuset står bak pilotanlegget. 
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Arbeid i tanker, kummer og trange rom

Forskrift om utførelse av arbeid: §29-1

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-tank/

http://www.va-blad.no/wp-content/uploads/2014/11/Blad-31-09.02.2011.pdf
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DEL 2

Graving av grøft og arbeid i grøfter 

Rensing av høydebasseng  
- dykking
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Gravearbeid og arbeid i grøft

– https://www.arbeidstilsynet.no/tema/gravearbeid/

– http://rvofond.no/upload/2014/03/24/veileder-for-groftearbeid.pdf

– https://ba.rvofond.no/upload/2019/03/04/skjerm_rvo_veileder_for_sikker_bruk_a
v_maskiner_12s_a4_112018-2.pdf
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Arbeid i grøft

– Innleide virksomheter – kommunens ansvar
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Periodisk kontroll av løfteutstyr, inkl. kjetting og 
stropper
– Periodisk kontroll
– Alle typer løfteinnretninger og løfteredskaper er pålagt kontroll, minst hver 12. måned. Husk at en årlig kontroll kun 

er et øyeblikksbilde av utstyret som kontrolleres. Bruker/arbeidsgiver er selv ansvarlig for å lage prosedyrer for 
"Kontroll før bruk". 

– Regelverk
– Sakkyndig virksomhet følger kravene i:
– "Forskrift om maskiner'' nr. 544,
– "Forskrift om utførelse av arbeid'' nr. 1357

(Tilleggskriterier for Sakkyndig Virksomhet (§ 58)
– "Forskrift om administrative ordninger" nr. 1360.
–

Årets farge
– Godkjent redskap skal merkes med årets farge og ny Bruksattest skal utstedes. Årets farge er:

– 2019. 2023: Grønn
– 2020, 2024: Blå
– 2017, 2021: Rød
– 2018, 2022: Gul
–

Farge for kassering er hvit.
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544?q=Forskrift om maskiner
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357?q=Forskrift om utf%C3%B8relse av arbeid
https://sert555.no/kriterier/PDF/Kriterier sakkyndig.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1360?q=Forskrift om administrative ordninger


Regler ved dykking – for eksempel ved rengjøring av 
høydebasseng

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/dykking/pageAsPdf?showAsImage=true
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Takk for oss
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