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NYHETSBREV APRIL 2018  

KREFTRISIKO BLANT BRANNMENN – EKSPONERING 

FØR OG NÅ – STATUS I PROSJEKTET  

Metodeutvikling 
STAMI har siden oppstart av prosjektet i januar 2017 utvidet vår analyseportefølje for å kunne 

bestemme de utvalgte kreftfremkallende forbindelsene som vi ønsker å studere både i luft og i 

biologiske prøver. Dette har vært et omfattende arbeid. STAMI har deltatt i 

interlaboratoriekontroller for å ytterligere kvalitetsikre dette arbeidet. STAMI søkte Regionale 

komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om forhåndsgodkjenning av den delen av 

prosjektet som STAMI er ansvarlig for i januar 2018 og mottok forhåndsgodkjenning i midten av mars 

2018. 

Pilotmålinger av eksponering 
Bestemmelse av eksponering for utvalgte kreftfremkallende stoffer utenfor vernebekledning i 

forbindelse med øvelsesbranner er utfordrende med de prøvetakingsmetoder som vanligvis benyttes 

til kvantifisering i luft. Dette skyldes at miljøet det skal tas prøver av i prosjektet ofte har både høy 

temperatur og høy fuktighet. STAMI har derfor søkt å benytte de prøvetakingsmetodene som er 

mest robuste med hensyn på påvirkning fra temperatur og fuktighet, samt gjort noen modifikasjoner 

på prøvetakingsutstyret, valgt andre materialer enn det man vanligvis benytter og pakket utstyret inn 

i Nomex-materiale for å gjøre det mer robust mot uønsket varmepåvirkning (se bilde 1 og 2). STAMI 

har også testet prøvetakingsmetodikk for å måle eksponering for benzen og flyktige organiske 

forbindelser (VOC) og PAH under vernebekledningen i samarbeid med Oslo brann og redningsetat 

(OBRE). STAMIs prøvetakingsutstyr ble montert på en vest som tas på over buksen, men under 

jakken (se bilde 3). Dette utstyret bestemmer mengden PAH og VOC som kommer inn under 

vernebekledningen og som dermed er tilgjengelig for hudopptak. Det er gjennomført en 

varmepåvirkningstest av utstyret på Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter (LKKS). Denne testen 

viste at prøvetakingsutstyret utenfor verneutstyret tålte varmepåvirkningen og dermed kan benyttes 

i prosjektet.  

            
Bilde 1: Brannmannskap med røykdykkerutrustning påmontert prøvetakingsutstyr for prøvetaking av PAH hvor 
inngangen på prøvetakingskassetten i plast er erstattet med en inngang i aluminium. 
Bilde 2: Brannmannskap med røykdykkerutrustning påmontert prøvetakingsutstyr for PAH, aldehyder og VOC, 
samt kjølepakker festet med gaffatape på utstyret i forbindelse med første øvelsesbrann i hus. 
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Bilde 3: Vest med prøvetakingsutstyr for å måle eksponering under vernebekledningen. Til venstre prøvetaker 
for PAH og til høyre prøvetaker for flyktige organiske forbindelser (inkludert benzen). 
Bilde 4: Huset på Aurskog hvor pilotmålingene ble gjort  

I midten av mars ble det gjennomført pilotmålinger i forbindelse med en øvelsesbrann i et hus på 

Aurskog i samarbeid med Nedre romerike brann og redningsvesen (NRBR) (se bilde 4). Målsetningen 

med pilotmålingene var å teste ut prøvetakingsutstyr montert både innenfor og utenfor 

vernebekledning på en røykdykker, samt teste ut prosedyren for prøvetaking av PAH på hud før og 

etter en øvelsesbrann. Det ble i tillegg samlet inn urinprøver fra 2 røykdykkere og 1 røykdykkerleder. 

Pilotmålingen var vellykket i forhold til innsamling av urinprøver og hudeksponeringsprøver og 

prøvetaking innenfor vernebekledningen, mens målingene utenfor vernebekledningen viste at 

utstyret må festes og stives av bedre ved fremtidige målinger.  

Øvelsesbranner 
I begynnelsen av april 2018 ble det gjennomført øvelsesbranner i samarbeid med NRBR i  to hus på 

Fetsund som ikke var miljøsanert og som ble fylt med sofaer, oppbevaringsmøbler og madrasser, 

hvor STAMI gjorde målinger og samlet inn biologiske prøver (se bilde 5 og 6).  

Dag 1 ble det gjennomført 3 øvelsebranner i ett hus hvor 3 lag bestående av 4 personer (3 

røykdykkere og 1 røykdykkerleder) røykdykket en gang hver. Varigheten på røykdykkene var 

henholdsvis 20, 25 og 27 minutter. Det ble i forbindelse med dag 1 samlet inn eksponeringsmålinger 

av luften utenfor vernebekledningen, samt hudeksponeringsprøver (se bilde 7) og urinprøver før og 

etter røykdykking fra 12 personer. Det ble samlet inn eksponeringsmålinger innenfor 

vernebekledningen kun på røykdykkerne (dvs. totalt 9 personer). 

       
Bilde 5: Huset på Fetsund hvor det ble gjennomført øvelsesbranner og målinger Dag 1. 
Bilde 6: Huset på Fetsund hvor det ble gjennomført øvelsesbranner og målinger Dag 2. 
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Bilde 7: Innsamling av hudeksponeringsprøve fra halsen til en av brannmannskapen i forbindelse med første 

øvelsesbrann i hus. 
 

Dag 2 ble det gjort eksponeringsmålinger både innenfor og utenfor vernebekledning på 3 

røykdykkere under etterslukking, samt samlet inn urinprøver fra 3 røykdykkere og 1 røykdykkerleder. 

Varigheten på etterslukkingen var henholdsvis 15 og 17 minutter. I forbindelse med denne 

øvelsesbrannen slukket først brannmannskapene øvelsesbrannen og kom deretter ut av huset for å 

skifte til vest med prøvetakingsutstyr og en ny røykdykkerutrustning med STAMIs prøvetakingsutstyr 

påmontert. 

 

Totalt har STAMI samlet inn urinprøver fra 19 brannmenn i forbindelse med øvelsesbranner i tre hus. 

STAMI er dermed godt i gang med å samle inn prøver i prosjektet og har allerede påbegynt arbeidet 

med å analysere de av de innsamlede prøvene som har kortest holdbarhet. Prøver som kan ligge litt 

lenger har vi fryst ned i påvente av analyse. Disse prøvene vil bli analysert før sommeren. STAMI har 

funnet kreftfremkallende stoffer (benzen, formaldehyd og acetaldehyd) i prøvene som var montert 

utenfor vernebekledningen både i forbindelse med slukking av øvelsesbranner og ved etterslukking.    

Kontakt: 
Prosjektleder Raymond Olsen, raymond.olsen@stami.no 
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