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Aftale mellem regeringen (Venstre, Det Kon-

servative Folkeparti og Liberal Alliance) og 

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det 

Radikale Venstre om brandfolks arbejdsmiljø 

  

 

Aftalepartierne er enige om at forbedre arbejdsmiljøet for brandfolk, der udsættes 

for skadelige brænderøgspartikler. 

 

Brandfolk må ikke blive syge af at gå på arbejde. Derfor skal beredskabernes og 

Arbejdstilsynets forebyggende indsats inddrage den nyeste forskning og viden. 

 

Med aftalen skal det sikres, at brandfolks udsættelse for tjærestoffer i røg, partikler 

og sod i forbindelse med deres arbejde minimeres så meget som muligt. Tjærestof-

fer er kræftfremkaldende og findes bl.a. i den røg, der udvikles i forbindelse med 

en brand.  

 

Resultaterne fra forskningsprojektet ”Biobrand”, som er gennemført af Det Natio-

nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viser, at danske brandfolks røgdykkerud-

styr beskytter effektivt mod indånding af partikler, men at der er en betydelig parti-

keludsættelse, når beskyttelsesudstyret tages af i zoner, som ellers anses for sikre.   

 

Arbejdsmiljøet for brandfolk kan forbedres ved at sætte fokus på hygiejnen under 

og efter brandslukningen, sådan at værnemidler håndteres korrekt og uden risiko 

for at sod kommer på huden. 

 

Resultaterne påviser også et potentiale ved at flytte de såkaldte ”sikre zoner” læn-

gere væk fra selve branden, så der ikke sker udsættelse for røg, når åndedrætsvær-

net tages af.  

 

Aftalepartierne anerkender, at arbejdsmarkedets parter er i gang med en opfølgning 

på resultaterne fra ”Biobrand”, herunder en drøftelse af ”sikre zoner”, og aftalepar-

tierne mener, at løsningen på denne problematik bør håndteres i branchen.  

 

Aftalepartierne er enige om, at der i forhold til hygiejne skal sættes ind på tre om-

råder: 

 

Styrket tilsyn 

Aftalepartierne er enige om, at der skal føres et målrettet tilsyn med, at beredska-

berne lever op til kravene om håndtering af brandfolks udsættelse for brænderøgs-

partikler under brandslukningen og ved efterslukningen. 
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Aftalepartierne ønsker, at hygiejneprocedurer lever op til den seneste viden om 

håndtering af forurenet materiel efter brandslukning. Brand- og redningsstationer 

skal i dag have procedurer for hygiejne efter brandslukning i forhold til håndtering 

af forurenet materiel.  

 

Over en toårig periode forventer Arbejdstilsynet at kunne gennemføre tilsyn med 

mere end halvdelen af de i alt 32 juridiske enheder, som kan få påbud inden for 

branchen Brandvæsen.  

 

Arbejdstilsynet vil på tilsynene tjekke op på hygiejneprocedurer på brand- og red-

ningsstationer, herunder at der er egnede faciliteter til vask af brandmandsdragter, 

og at de vaskes efter leverandørens anvisninger. Dette skal være med til at sikre, at 

forebyggelsesarbejdet er godt nok, fx i forhold til at sikre, at brandmandsdragerne 

er rene, inden de tages i brug. 

 

Som noget nyt føres der tilsyn med, at det fremgår af procedurerne, hvordan 

branddragter rengøres korrekt og effektivt i forhold til forebyggelse af brandfolks-

udsættelse for skadelige brænderøgspartikler.  

 

Arbejdstilsynet vil på tilsyn på brand- eller redningsstationer derfor undersøge den 

konkrete håndtering af forurenet materiel efter brandslukning, herunder rengørin-

gen af brandmandsdragter. Hvis ikke hygiejnen konkret vurderes at være tiltrække-

lig, aftales et nyt tilsyn, hvor Arbejdstilsynet kommer tilbage for at tjekke, om for-

holdene er forbedret. 

 

Arbejdstilsynets tilsyn vil fortsat også være rettet mod arbejdsmiljøforholdene un-

der brandslukningen og de arbejdsmiljøproblemer, som arbejdspladsen forventes at 

have størst risiko for. 

 

Arbejdstilsynet vil senest ved udgangen af 2020 udarbejde en afrapportering om 

resultaterne af indsatsen.  

 

Indsatsen gennemføres inden for Arbejdstilsynets eksisterende ramme. 

 

Kommunikation og vejledning 

Aftalepartierne er enige om, at Arbejdstilsynet skal styrke sin kommunikation om 

hygiejnereglerne via bl.a. nyhedsbreve, der sendes direkte til branchen, og som 

også vil blive kommunikeret via Arbejdstilsynets øvrige relevante kommunikati-

onskanaler. Resultaterne fra forskningsprojektet ”Biobrand” skal integreres i Ar-

bejdstilsynets kommunikation om regler og forebyggelsespotentiale til branchen.  

 

Arbejdstilsynet vil opdatere tilsynsunderstøttende materialer om, at branddragter 

skal rengøres professionelt og efter leverandørens anvisning, at sod på huden skal 

undgås og fjernes hurtigst muligt, og at brandfolk skal benytte åndedrætsværn, så 

længe der er risiko for udsættelse for brænderøgspartikler. Arbejdstilsynet vil også 

rejse emnet i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Transport og Service for at 

sikre et fortsat løbende samarbejde med branchen. 
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Den styrkede kommunikation skal også indgå i et kommende initiativ om målrette-

de online APV-værktøjer. 

 

Aftalepartierne er enige om, at Arbejdstilsynet udarbejder et egnet online APV-

værktøj rettet mod brandstationer. 

 

Indsatsen gennemføres inden for eksisterende ramme. 

 

Forskning 

Resultaterne fra ”Biobrand” har givet anledning til at fokusere yderligere på hygi-

ejnen i forhold til brandmandsdragter og de såkaldte ”sikre zoner”, hvor brandfolk 

kan tage åndedrætsværnet af. Aftalepartierne er enige om, at opfølgende forskning 

på området bør prioriteres. 

 

Aftalepartierne er enige om, at mere forskning på området søges finansieret gen-

nem Arbejdsmiljøforskningsfonden. 


