
Hva gjelder for arbeid i rom hvor 
oksygennivået er redusert 
 

I det siste har vi hørt påstander om at det er helseskadelig å arbeide i rom hvor oksygennivået er 

redusert for å hindre at brann kan oppstå. 

Vi har samlet oppdatert informasjon om dette og under gjør vi rede for hva som er de reelle 

forholdene og håper å bidra til at beslutninger om valg av brannvernsløsninger gjøres på nøytralt 

grunnlag – og ikke på bakgrunn av ubegrunnede påstander. 

 

Konklusjonen er: 
Kortvarige opphold (som en normal flytur) i rom med permanent oksygenreduksjon ned til 14,8% 

medfører ikke noen forhøyet risiko for liv og helse for normalt friske personer. Det er heller ikke 

noen forhøyet risiko for personer som har moderate former for hjerte/karsykdommer, barn eller 

gravide.  

Det er ikke heller ikke opplagt at personer som har alvorlige hjerte/lunge sykdommer vil ha økt 

risiko på dette nivået av oksygeninnhold, men for denne gruppen bør man gjennomføre spesielle 

undersøkelser før eksponering. 

 

Hvordan kan man være sikker på at dette er en trygg løsning? 
Fra September 2017 foreligger det en europeisk standard for brannvernsløsning ved hjelp av 

redusert oksygen - EN 16750 – De nordiske landene er forpliktet til å akseptere denne som sin 

nasjonale standard – uten endringer. Det betyr at denne standarden er gjeldende i de nordiske 

landene senest fra mars 2018. 

Standarden spesifiserer minimumskravene og definerer spesifikasjonene for design, installasjon og 

vedlikehold av systemer for permanent oksygenreduksjon. Den gjelder for systemer hvor nitrogen er 

brukt for å erstatte oksygenet i luften. (LOX – LowOXygen system) 

I tillegg til de tekniske kravene spesifiserer standarden prosedyrer for å instruere personell i 

forbindelse med opphold i LOX rom og gir retningslinjer for hvilke tiltak som kreves i forbindelse med 

sikkerhet.  

For de som skal implementere et LOX system er standarden et veldig godt hjelpemiddel. Den gir 

klare instrukser om hva som kreves av de ulike elementene som inngår i løsningen.  

Vi anbefaler å se standarden i sammenheng med den nylig oppdaterte anbefalingen fra UIAA (THE 

INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION) for opphold i store høyder. 

Denne anbefalingen er klar på at det ikke er grunnlag for å ekskludere noen fra å jobbe i stor høyde 

eller i rom hvor forholdene oksygenmessig tilsvarer stor høyde, og at det ikke er spesielle risikoer 

forbundet med normal jobbing i rom med redusert oksygennivå såfremt man holder seg innenfor 



risikoklasse 1 eller 2 (opp til 2700 meters høyde eller 14,8% oksygen) såfremt man ikke har alvorlige 

hjerte og lungesykdommer. 

Over 17% oksygen er ansett for å være helt risikofritt for alle. 

Det er ingen spesielle anbefalinger overfor barn eller gravide.  

Personer med alvorlige hjerte eller lungesyke er heller ikke nødvendigvis ekskludert fra å oppholde 

seg i stor høyde – imidlertid anbefales det at deres reaksjon testes under kontrollerte forhold før 

eventuelle opphold i høyden, slik at de kan utelukkes ved behov. 

 

Detaljene finner du her: 

RECOMMENDATION OF THE UIAA MEDICAL COMMISSION VOL: 15. Work in Hypoxic Conditions 

Including work in low oxygen facilities and work at high altitude. Intended for Physicians, 

Occupational Health and Safety Advisors, Interested Non-medical Persons.  

http://www.theuiaa.org/documents/mountainmedicine/English_UIAA-MedCom-Rec-No-15-Work-

in-Hypoxic-Conditions-2012-V2-15.pdf 

og i  

Europeisk standard EN 16750:2017  

Fixed firefighting systems - Oxygen reduction systems - Design, installation, planning and 

maintenance. 

 

http://www.theuiaa.org/documents/mountainmedicine/English_UIAA-MedCom-Rec-No-15-Work-in-Hypoxic-Conditions-2012-V2-15.pdf
http://www.theuiaa.org/documents/mountainmedicine/English_UIAA-MedCom-Rec-No-15-Work-in-Hypoxic-Conditions-2012-V2-15.pdf

