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Undersøkelse for å kartlegge rutiner for vedlikehold av kompressor 
og måling av kvaliteten av pusteluft

Bakgrunn

• Bekymringsmeldinger fra bransjen 

Mål med undersøkelsen 

• Gjøre medlemmene trygge på at de kan vite at metodene som brukers er gode nok

• Gjøre medlemmene trygge på at de kan sikre et godt arbeidsmiljø for sine ansatte

• Kartlegge rutiner for vedlikehold av kompressorene 

• Kartlegge rutiner for måling av kvaliteten av pusteluft

• Teste de ulike metodene for måling av pusteluften



NUI AS  

• NUI har nær 40 års kompetanse med prøvetaking og analyse av kjemisk forurensing I 
gass/ luft. 

• Holder til ved Gravdal i Bergen hvor de har trykkammeranlegg for teknisk testing og 
laboratorier for kjemiske analyser og testing

• De er også ISO 9001:2015 sertifisert og medlem av relevante 
standardiseringsorganisasjoner og -komiteer. Leverer kurs og rådgivningstjenester 
innenfor sine fagområder



Undersøkelsen 

• Sendt ut til 260 medlemsbedrifter som er registret med at de utfører lakkering 

• 40 har svart på undersøkelsen, tilsvarer en svarprosent ca. 15 %

– Underleverandører 

• Vi ønsker en høyere svarprosent, så etter denne konferanse vil dere alle få tilsendt 
undersøkelsen på nytt 



Q.sp1. Bruker dere kompressorluft til pusteluft ved verkstedet?
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Q.Sp7. Brukes samme kompressorluften til både arbeidsluft og 
pusteluft?
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Q.Sp9. Hvor ofte benyttes kompressorluft til pusteluft ved verkstedet? Hvis 
du ikke benytter kompressorluft til pusteluft, skriv 0.
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Lakkerer bruker pusteluft ca. 50 % av arbeidstiden 



Q.Sp17. Hvem utfører regelmessige målinger (rutinemålinger)?

10%

0%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trykkluftansvarlig ved bedriften

Bruker av trykkluften

Underleverandør (oppi leverandør)



Q.Sp17_1. Kjenner du til hva underleverandør måler og 
målemetoder?
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Q.Sp18_2. Hvilke komponenter testes kompressorluften regelmessig
for, og hvilke målemetoder benyttes? Olje
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Q.Sp18_3. Hvilke komponenter testes kompressorluften regelmessig
for, og hvilke målemetoder benyttes? Vann 
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Q.Sp15_2. Hvordan fjernes vanndamp fra kompressorluften?
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Sp19.A.1. Antall målinger gjennomsnittet beregnes ut fra Q.Sp19. 
Hvor mange parallelle prøver/målinger tas ved bruk av Dräger-rør?
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Q.Sp25. Målt for høye verdier: Hvilke parametere gjelder dette?
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Hva hvis det er for høyt oljeinnhold i kompressorluften ?

• Lakken  • Lungen  

Foto: MRF Foto: Heidi Chr. Lund



Krav til pusteluft skal minimum tilfredsstille kravene i 

– Forskrift om tiltaks- og grenseverdier kap 5, §5-5 krav til pusteluft fra 
fyllingsanlegg. 

– NS-EN12021 – «Åndedrettsvern. Komprimert luft for pusteutstyr». 

– Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

– Forskrift om utførelse av arbeid 

– Anbefaling «Pusteluft og Åndedrettsvern» utgitt av Samarbeid for Sikkerhet, 
gjelder fra mai 2017 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/5/5-5/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357


Målemetode

Følgende verdier skal ikke overskrides ihht § 5-5. Krav til pusteluft fra fyllingsanlegg i 
forskrift om tiltaks- og grenseverdier:

a) 10 ppm (11 mg/m3 ) karbonmonoksid (CO)

b) 500 ppm (900 mg/m3 ) karbondioksid (CO2 )

c) 1 mg/m3 olje

d) 50 mg/m3 vann for flasker med fyllingstrykk 200 bar og 30 mg/m3vann for flasker 
med fyllingstrykk 300 bar

O2 -innholdet skal være 21,0 % +/- 0,5 %.



Målemetode 

• Enkle indikatorrør eller mer avanserte elektroniske instrumenter kan brukes til 
måling av pusteluftkvalitet

• Den som utfører målingene må være kompetent og ha nødvendig opplæring og 
kjennskap til måleutstyrets virkemåte 

• Metodens nøyaktighet kan variere betydelig

• Det bør benyttes måle og analysemetoder med tilstrekkelig nøyaktighet

• Målerutine en til to  ganger pr år. Eller ved mistanke om endringer av 
pusteluftkvaliteten, i samsvar med produsentens anvisning

• Mulig å installere målere som slår alarm ved for høye verdier av olje/vann



Ønsker høyere svarprosent

• Undersøkelsen blir sendt ut på nytt, så det er fint om du svarer

– Kan dere ikke svare så legger dere inn underleverandør

• Målet med undersøkelsen 

– Gjøre medlemmene trygge på at en kan stole på målingene 

– Sikre et godt arbeidsmiljø for de som bruker friskluftsmasker



Takk for meg




