
Vi ser på:
- inneklima og innemiljø på arbeidsplassen
- eksempel på løsningsbasert kartleggingsmetode
- ulike verktøy og sjekklister som kan brukes

"Hverdagshandlinger" 
- en del av det systematiske HMS-arbeidet!

Årskonferanse 2016 for Norsk Forening for Service og Renhold
Scandic Park Hotell, Sandefjord 

08.04. 2016 Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern



Vårt arbeid

• Informasjonsformidling
• Rådgivning
• Politisk påvirkning
• Produktanbefalinger
• Samarbeid med næringslivet
• Samarbeid med kommuner
• Forskning og utvikling

http://www.renholdssoner.no/
http://www.renholdssoner.no/
http://humid.no/


Forekomsttallene øker

Tid

Antall

Astma er den hyppigste 
forekommende kroniske 
sykdommen blant barn i 
Norge 

20 % av innleggelser blant 
barn i norske sykehus skyldes 
akutt astma

Astma er den kroniske 
sykdommen som har økt mest 
blant barn i Norge fra slutten av 
1940-tallet og fram til i dag

Dette må endres!



Inneklimarådgivningen til NAAF

NAAFs rådgivningstjeneste er åpen for alle. Du kan 
ringe, sende e-post, eller lete gjennom anonymiserte 
spørsmål og svar.



Spørsmål til NAAFs rådgivningstjeneste

Noen vanlige spørsmål om inneklima i på arbeidsplassen:

• Det er vanskelig å regulere temperaturen på kontoret

• Luften inne er tørr og vi blir anbefalt luftfukter.

• Ventilasjonsanlegget leverer ubehagelig varm luft…

• Vinduene kan ikke åpnes eller settes i lufteposisjon.

• Det skal velges teppegulv på arbeidsplassen – hvordan kan vi få 

endret dette valget?

• Vi har fått nye kontormøbler og de avgir en ubehagelig 

gass/lukt til som gjør at jeg får problemer med å puste.

• Ansatte som blir syke på skolen av dårlig inneklima blir flyttet til 

en annen arbeidsplass. 

• Hvor varmt skal det være inne før jeg kan gå hjem? 



Fakta:

 Det gjør at de som har luftveislidelser plages mer 

 De som har allergier plages mer

 Bidrar til å øke antallet som utvikler 
inneklimarelaterte sykdommer 

Hva vet vi om dårlig inneklima?

Godt inneklima er viktig for alle….
- Nødvendig for de som har plager
- Forebyggende for alle andre



Lover, forskrifter og veiledere må omsettes til praktisk handling og synlige 
resultater.

Lover, forskrifter og veiledere

Lover, forskrifter og veiledere er greit, men praktisk handling og 
engasjement på arbeidsplassen er viktig i det systematiske HMS-arbeidet! 



Kroppene våre tåler mindre….



Kroppene våre tåler mindre….

Livsstil
Stress

Hvile
Mat



Kroppene våre fylles opp….

Livsstil
Stress

Hvile
Mat



Typiske helseplager

• Økt forekomst av luftveisinfeksjoner, 
overfølsomhet i luftveiene og andre luftveislidelser

• Forverring av astma, allergi, kols

• Økt risiko for astma

________________

• Hodepine, tretthet og tung i hode

• Konsentrasjonsvansker

• Irritasjon i øyne, tørre øyne, 
tett i nese, irritert hals

• Tørr irritert hud i ansikt og hender



Bygningens livsløp

Forfall av en bygning pågår kontinuerlig og starter med en 
gang den tas i bruk. Dersom bygningen ikke vedlikeholdes og 
slitte/ødelagte deler skiftes ut, vil den degraderes og kvalitet 
og funksjon forringes. 
Figuren nedenfor forsøker å illustrere dette forløpet.

Samhandling innen FDV 
– gir nye muligheter 



Inneklima – hva er det?

Flere CO2 målinger? Lufterutiner 
og ventilasjon?

• Vi må få nytt ventilasjonsanlegg
• Vi må få nytt varmeanlegg
• Noen må komme å måle inneklima

Bygningen 
må rives!

Inneklima er
«andres» ansvar!1350 ppm.?

De fleste tenker at:



Struktur for fotosafari -gjennkjennbarhet

Før en inneklima-HMS-prosess 
igangsettes oversender NAAF
struktur for «fotosafari» slik at 
viktige områder for HMS og 
inneklima blir synliggjort med 
et bilde.

Bilde og tekst bidrar til at flere 
får ideer til hva som kan gjøres 
når HMS og inneklima settes 
på dagsorden.



Noen løsningsorienterte arbeidsrapporter

Arbeidsrapporter med gjenkjennbare bilder og tekst 
fra ulike inneklima- og HMS-områder gir ledelse og ansatte praktisk tips til hva 
som bør utføres. En del av skolens systematiske arbeid med 
MHV/Opplæringsloven og HMS/internkontroll.

Rapporter på NAAF.no

http://www.naaf.no/no/inneklima/Kurs-og-kompetansehevning/


Godt inneklima starter ute!

Renholdsvennlig underlag og gode renholdsrutiner bidrar til at sand, bøss 
og fukt stoppes ute.



Brøytekart - behov for mindre strøsand

• Sola smelter snømasser høst og vår
• Vann fryser, og det blir glatte gangbaner i uteområdet
• Strøsand, snø, slaps og fukt trekkes inn i bygningen
• Fukt, sand og bøss inne fører til økt slitasje og dårlig 

inneklima for ansatte og elever. 

Bilde fra Horten videregående skole i Vestfold



Sand og bøss transporteres inn i bygninger via sko og 
støvler. 

Utemiljø er leverandør av inneklima og HMS

Les mer om Luktekammer slik at du kan lage ditt eget

http://arkiv.innemiljo.net/index.asp?G=3475&ID=2091


En skobørste er allerede testet ut!

Her prøver Helge 
(fjøsrøkter) støvelbørsten 
som er satt opp utenfor 
hoveddøra.

Kilde: HMS-prosjekt for Vestfold 
fylkeskommune i samarbeid med KLP-
skadeforsikring



Inneklima - WHO

Verdens Helseorganisasjon har definert 
inneklima gjennom fem inneklimafaktorer. 
Innemiljø får vi når psykososialt miljø estetisk 
miljø legges til.

Inneklimafaktorene har på hver sin måte 
betydning for hvordan ansatte og brukere vil 
oppleve det fysiske miljøet.



De ulike inneklimafaktorene 

1. Temperatur (Termisk miljø) 
2. Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø) 
3. Belysning / stråling (Aktinisk miljø) 
4. Lyd / støy (Akustisk miljø) 
5. Utforming / innredning (Mekanisk miljø)

Innemiljø får vi når vi legger til:
6. Psykososialt  miljø
7. Estetisk miljø



Ofte et puslespill

De fem miljøene som utgjør inneklima, har alle på 
hver sin måte betydning for hvordan ansatte og 

brukerne opplever å være i bygningen. 

Kilde: Professor Kjell Aas



Inneklimafaktorene

Temperatur (Termisk miljø)

• Temperatur, kroppens varmebalanse med 
omgivelsene, luftfuktighet, lufthastighet og 

trekk, kuldestråling fra vinduer, påkledning 

og aktiviteter. 



Temperaturmiljøet påvirker konsentrasjon og ytelse

Elever har tegnet temperaturmiljøet



Av Linn Gjerstad 
Oppdatert: 08.feb. 2016 09:00. Publisert: 08.feb. 2016 08:00

Denne temperaturen bør du ha inne nå

Kilde: AftenpostenBolig 08. februar 2016

mailto:karianne.steinsland@schibsted.no
http://www.aftenposten.no/bolig/Denne-temperaturen-bor-du-ha-inne-na-683947_1.snd
http://www.aftenposten.no/bolig/Denne-temperaturen-bor-du-ha-inne-na-683947_1.snd
http://www.aftenposten.no/bolig/Denne-temperaturen-bor-du-ha-inne-na-683947_1.snd


Oppvarmingskilder – regulering og plassering

Termostaten styrer varmekilden

Regulerbar termostat styrer gulvvarmen er 
er tilgjengelig for alle Vanskelig å regulere temperaturen

Kunnskap gir mulighet til å påvirke (fra prosjekt i Bærum kommune)



Bruk utvendig solavskjerming aktivt!

• Det er viktig for inneklima at 
markisene brukes aktivt på 
dager med sol slik at 
varmestrålene stoppes ute.

• På vindstille dager, vår og høst, 
bør skolen vurdere å la 
markisene være nede slik at 
morgensola ikke varmer opp 
klasserom og avdelinger.

Kilde: Prosjekt i Sørum kommune



Valg av varmekilder har betydning for inneklima

Renholdsvennlige varmekilder med lav 
overflatetemperatur bør velges.



Inneklimafaktorene , forts. 

Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø)

• Lufta vi puster inn; gasser/damper og 
lukter/partikler, levende organismer 
(bakterier, pollen, muggsopp, 
husstøvmidd), rester av dødt stoff 
(hudavfall, flass, middrester osv.). 



• Gasser/damper og lukter

• Svevestøv 

– bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd

– hudavfall, flass, middrester

• God luftkvalitet avhengig av bla:

- God ventilasjon

- God kildekontroll 

- Godt renhold

Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø) 

”Et hvert støvkorn i luft må betraktes som 
et lite glidefly, hangglider eller paraglider 
lastet med kjemi og evt allergener”



Inneklima, renhold og sikkerhet i Bærum kommune

Flere klasserom er tilrettelagt 
med «elevmopp» og feiebrett 
slik at elever og lærer kan 
tilrettelegge for godt renhold.

Bra tiltak!

Flinke elever!

Mobile reoler er bra inneklima-
og HMS-valg

Klær blir hengende i 
garderoben. 
FAU må medvirke



«Gangmoppen» er kjekk å ha!

Regn og dager med snø, 
bidrar til at vann/fukt og 
fukt dras inn.

Elever bruker «gangmoppen» 
til å tørke vannsøl på gulv.

Kilde: Prosjekt i Nord-Fron



Elever tegner brukt luft, CO2 og lufterutiner



HMS-prosjekt i Vestfold fylkeskommune

Tiltak: Det må etableres rutiner slik at 
ansatte og elever tar ansvar for egen 
arbeidsplass/område. Gulv og horisontale 
flater som skal rengjøres/støvtørkes 
regelmessig skal bli lett tilgjengelig for 
renholder.

Alle løse kabler skal henges fast oppunder 
pulter og bord slik at de unngår å bli 
sparket på eller dratt i.
NB! Bruk av skjøtebrett øker 
brannrisikoen!

Observasjoner: Gulvet ble benyttet til lagerplass for 
ringpermer og førstehjelpskoffert.



Skjøtebrett og esker vanskeliggjør renholdet!

Kabeltrommel og skjøteledninger på gulv 
hindrer renholdet og er en brannfare 
når de ligger i kveil og bed belastning.



Tiltak utført i etterkant:
• Avskrapningsrister 1 X 2 m
• Ristene er plan med øvrig belegg
• Sluk under risten

Avskrapningsrister stopper sand effektivt!



Skohyller med og uten bein

Bildet viser skohyller med bein ned mot gulv og 
vegghengte hyller der renholdet kan utføres effektivt 



Brukerne må klargjøre/rydde før renhold… 



Kopimaskin til glede og besvær

Kopimaskiner blir ofte på grunn av 
plassmangel plassert i korridoren. Maskinen 
avgir mye støv til innelufta og er også et 
hinder ved evt. brannrømning.

• Kopimaskiner avgir støy, støv, og gasser og 
skal stå i eget rom med avtrekk. 

• Er det rutiner for å skifte ozonfilter på 
kopimaskinen? Eksponering for ozon vil 
kunne føre til betennelsesreaksjoner i 
luftveiene.
Les mer om ozon

• Ved at kopimaskiner er plassert i 
korridoren utgjør den også en risiko ved 
brann og evakuering.

http://www.fhi.no/dav/f5865d024c.pdf


Inneklimafaktorene , forts. 

Lyd / støy (Akustisk miljø) 

• Lyd og lydoppfattelse; støy og 
vibrasjoner, lydoverføring og 
etterklangstid. 



Lydabsorberende takplater

Observasjoner: Skitten rundt tilluftsventiler kommer ofte fra 
forurensninger i romlufta.

Tiltak kan være: 
• Skifte matt takplate som har tekstil overflate til takplate i 

metall som har glatt overflate og renholdsvennlig overflate
• Innføre renholdsrutiner av renholdsvennlige takplater



Inneklimafaktorene , forts. 

• Gulv, innredning, utforming; påvirkning fra de 
fysiske omgivelser, kunnskap om ergonomi, 
sittestillinger og utforming av arbeidsplassen, 
aktiviteter både ute og inne. 

Utforming / innredning (Mekanisk miljø) 



Eksempel: Elevskap og renhold

Elevreol har hjul slik at de 
lett kan flyttes dit elever 
arbeider – og gjør 
rengjøringen enklere.

Færre støvflater og effektivt 
renhold oppnås, når elevskap 
bygges inn.



Belysning / stråling (Aktinisk miljø) 

Lys/belysning (stråling) 

• Lysarmaturer, lysstyrke, blendingsforhold, radon, 
elektriske og magnetiske felt 



Eksempler fra Belysning / stråling (Aktinisk miljø)



Lys er viktig for konsentrasjon og ytelse

• Lysmålinger skal utføres i den mørke årstiden 
• På arbeidsplassen skal det være min. 500 lux
• Konferanserom min. 500 lux
• Trapperom min. 150 lux
• Les mer på siden til Lyskultur

• Kontorene har spesiallagede lamper. 
2 stk TC 26 W ned og 2 TC 40 W opp.

• Det er 830 fargekode (fullfargelys)
• Plassbelysning anskaffes av 

avdelingen
• Glass rengjøres ved skifte av pære, 

hvis nødvendig
Kilde: Inneklima-HMS-prosjekt på Oslo 
Rådhus

http://www.lyskultur.no/


Støv og brent støv på lysarmaturer

Renhold av lysarmaturer, bilder, kunst, osv. skal inngå i 
renholdsplanen. Dette er arbeid som skal inngå i 
virksomhetens internkontroll.



Renhold fra gulv til de store høyder

Spisesalen får godt lys, mindre støv og bedre 
inneklima etter at kuplene i spisesalen er rengjort 
både innvendig.



Lyd / støy (Akustisk miljø) 

• Lyd og lydoppfattelse 

– støy og vibrasjoner 

– lydoverføring og etterklangstid 



Lydabsorbenter som kan støvsuges/renholdes

KLP-bygget i Bjørvika har lydabsorbenter som kan støvsuges.
Lydabsorbentene er utformet slik at de fremmer det estetiske miljøet. 



Utforming / innredning (Mekanisk miljø) 

Gulv, innredning, utforming 

– påvirkning fra de fysiske omgivelser 

– kunnskap om ergonomi 

– sittestillinger og utforming av arbeidsplassen 

– aktiviteter både ute og inne 



Inventar og utstyr– viktig for inneklima!

Godt renhold kan oppnås:

• Ved å plassere mobilt inventar 
på ulike steder

• Assistenter samarbeider med 
renholder

• Aktivitetene innarbeides i 
renholdsplanen

• Ved at støv og hybelkaniner 
ikke får gjemt seg bort

• Aktivitetene er en del av 
internkontroll.



Inneklimaprosjekt på Skåningsrud skole i Sørum kommune 
Mandag 22. april 2013
Seniorrådgiver/yrkeshygieniker Kai Gustavsen

Løsningsbasert inneklima- og HMS-arbeid
- en del av skolens systematiske arbeid med HMS

Fakta:
Skolen eies i fellesskap av 
de tre kommunene Sørum, 
Nes og Aurskog/Høland.



Oppstartmøte i skolens inneklimagruppe

God forankring og lokalt 
eierforhold, er viktig når en skole 
eller barnehage skal sette i gang 
systematisk arbeid innen HMS eller 
inneklima.

Bilder med tekst fra skolen bidro til at deltakerne så 
muligheter til forbedringer på egen arbeidsplass.



Samhandlingskart for Skåningsrud skole



Dette kan den enkelt bidra med
Da vi skulle få frem hva den «enkelte» kunne gjøre/bidra med, fikk vi frem 47 ulike 

forslag for å bedre inneklima- arbeidsmiljø for ansatte og elever. Flere av forslagene 

vil det ikke koste penger å iverksette, men kan gi stor uttelling for opplevd fysisk 

inneklima.

Rektor

1. Ta initiativ

2. Etablere rutiner

3. Holde seg oppdatert

4. Oppfølgingsansvar

5. Informasjon/koordinering

6. Fange opp de ulike ting, kontakte eksterne

7. Budsjettering

8. Planlegging

9. Helhetlig internkontroll,

Administrasjonen

1. Omsette delegerte oppgaver til handling, ansvar for delegerte oppgaver

2. Tilbakemelding

3. Holde i IKT

4. Bistå med «ryddekompetanse»

5. Påse at inventar og utstyr er i orden, 



Dette kan den enkelt bidra med forts.
Ansatte

1. Rydde

2. Innredning av klasserommet/møblering

3. Være positive

4. Inneklima/arbeidsmiljø også mitt ansvar

5. Bidra aktivt for å komme ut av fastlåst mønster

6. Tilegne seg kunnskap og informasjon og HMS og fysisk arbeidsmiljø

7. Delta på felles samling,

Verneombud

1. Delta på vernerunder

2. Motivere

3. Tar pulsen på miljøet

4. Bindeledd

5. Tilegne kunnskap om arbeidsmiljø og HMS

6. Holde seg oppdatert på fagfeltet

7. «Holde i» vedtatte oppgaver

8. Være aktivt i skolens systematiske HMS-arbeid, 



Dette kan den enkelt bidra med forts.
SK eiendom

1. Teknisk drift

2. Sjekk av ventilasjonsanlegg ukentlig

3. Varmeanlegg

4. Sjekk etter plan vil være god dokumentasjon

5. Gressklipping – trenger oppsamler

6. Snømåking

7. Strøing

8. Sjekke plen før klipping

9. Bistå ved opprydding,

Renholder

1. Godt renhold

2. Miljøbevisst

3. Rutiner for støvsanering

4. Faste møter med rektor sikrer at kunnskap overføres

5. Gir tilbakemelding for eksempel

6. Sand og bøss, dialog

7. Gi tilbakemelding, henge beskjed på oppslagstavla

8. Ris og ros

9. Tilpasser seg skolens aktiviteter.



Fjernarkiv eller lager må fremskaffes!

• Skolen har miljøbevisste og 
kreative ansatte som bidrar 
til spennende og lærerike 
timer.

• Det er viktig at det 
tilrettelegges slik at 
materiell, emballasje, ved, 
bokser og annet som brukes 
i undervisningen 
oppbevares i et egnet lager 
utenfor arbeidsrommet.



Odd Egil fant et egnet rom som kan bli lager!

Skolen er heldig, og har muligheter til å 
få egnet lagerrom til nødvendig 
pedagogisk utstyr og materiell.
• Kanskje kan rommet ansatte og 

administrasjonen kan bruke til 
lager/fjernarkiv?

• Eller skal det lages et lagerrom i 
sløydrommet?

Det bør settes ned en hurtigarbeidende 
gruppe for å velge hvilke rom som er 
mest som lagringsplass.

Sløydsalen er ryddet og løse gjenstander plassert i skap. 
Rommet er delt av og vi har fått bedre plass til hjelpemidler.

Slik er det blitt!



Renhold, støv og inneklima

• I renholdsplanen bør 
det innarbeides rutiner 
før støvsuging av alle 
teglsteinsveggene. 

• Renholderne bør få 
utstyr slik at de kan 
rengjøre høyreliggende 
flater nedenfra.

• Aktivitetene skal 
innarbeides i skolens 
renholdsplan og utføres 
minst en gang i året.

Slik kan det bli!

Nye fine skap med dører bidrar 
til orden og effektivt renhold.



Brannsikkerhet – vi gjør noe med det!

• Det bør utføre en vernerunde på 
skolen der bruk av elektrisk utstyr, 
skjøteledninger og løse ledninger 
på gulv kartlegges.

• Etter kartlegging og identifisering 
av områder henges løse ledninger 
opp under arbeidsbord og pulter 
der det er mulig.

• Under vernerunden bør det være 
fokus på å redusere antall 
skjøteledninger med fast opplegg 
på vegg.

Elektrikeren har lagt opp flere 
stikkontakter (side 22 i 
rapporten)

Dette HMS-tiltaket gir økt sikkerhet og bedre inneklima



Her kan det kanskje være det vanskelig å støvtørre?

Det må etableres rutiner slik at ansatte tar 
ansvar for egen arbeidsplass/område. 
Gulv og horisontale flater som skal 
rengjøres/støvtørkes regelmessig skal 
være tilgjengelig for renholder.

Skolen bør etablere en miljødag der 
ansatte:

• rydder hyller gulv

• støvtørker horisontale flater

• lufter og støvtørker gardiner og 
tekstiler

• fjerner esker fra gulv slik at renholder 
kommer til

Dette er rutiner som bør innarbeides i 
renholdsplanen.

Etter rydding



På personalmøte fikk ansatte innføring i inneklima 



Samhandling om arbeidsmiljø, skole og barnehage

Nye muligheter oppnås, når ulike yrkesgruppene deltar på vernerunde 
og i HMS og inneklimaarbeidet!



Løsningsorientert arbeidsrapport ble oversendt 



Samarbeid og kommunikasjon, fra en skole

Samarbeid mellom renholdsansvarlig, driftsteknikere og 
hovedverneombud gir resultater



www.byggoghelse.no
- Støtteverktøy på internett 

http://www.byggoghelse.no/
http://www.naaf.no/no/subsites/bygg-og-helse/helse-og-prosjektering/
http://www.naaf.no/no/subsites/bygg-og-helse/helse-og-prosjektering/


Praktiske sjekklister, et verktøy for å oppnå dialog 
og samhandling med utbygger, arkitekt og 
rådgivere

Praktiske sjekklister 
med gjenkjennbare spørsmål 
og avkrysningsbokser kan bidra 
til  konstruktiv dialog rundt de 
ulike temaene.

Kilde Å bygge en arbeidsplass, 
Gyldendal 





Viktige momenter ved bygging og rehabilitering

Renholdsvennlig underlag og 
spylemulighet lett tilgjengelig.

Traller skal kunne trekkes lett inn 
på kjøkkenet i omsorgssenteret



God planlegging før bygging av varemottak

Inngangen til kjøkkenet på 
omsorgssenteret har adkomst 
uten forhøyning til lagerrom.
Vogner triller lett inn og ut av 
kjøkkenet uten bruk av kiler 
eller muskelkraft.
Et tiltak som vektlegger 
Renhold, ergonomi og 
sikkerhet. 
Kilde Å bygge en arbeidsplass



Renholdssentral – idé- og planfasen

Momenter som må vektlegges:
• Plass til bøtta under tappekran
• Belysning
• Mulighet for lagring av 

renholdsverktøy
• Renholdsvennlig
• Avtrekk/ventilasjon
• Varmt vann frem til tappepunkt
• Låsbart skap til renholdskjemi
• Døra skal kunne låses
• Innspill fra dere?
•

Plass til bøtta!



IK- bygg for effektiv dokumentasjon

IK-bygg støttes og fremmes som et nyttig og nødvendig
verktøy til systematisk internkontroll:

 Direktoratet for Byggkvalitet

 Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

 KLP Skadeforsikring

 Norsk Brannvernforening

 Arbeidstilsynet

 Helsedirektoratet

 NKF bygg og eiendom (tidligere FOBE)

IK-bygg eies av NKF og norske kommuner, og oppdateres og revideres jevnlig i 
samarbeid med tilsynene.



Dokumentere avvik med bilder og tekst

Vanskelig å rengjøre effektivt, 
og bruk av skjøtebrett som
utgjør brannfare.

Bruk mobiltelefonen i HMS-arbeidet!



Videreformidlet på konferansen
Healthy Buildings Europe 2015

Anerkjennelse for betydningen samarbeid, kommunikasjon og praktisk handling 
når inneklima i skoler og barnehager skal bedres.



Praktisk inneklima- og HMS-arbeid på jobben 
gir økt trivsel!

NB! Tillatelse for bruk av 
bildet er innhentet.

Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern



Noen bøker med praktiske ideer



NAAF har utviklet en rekke verktøy

Som kan brukes i virksomhetens inneklimaarbeid:

 www.friskjobb.no : Om å tilrettelegge for mennesker med 
astma, allergi og overfølsomhet.

 www.byggoghelse.no: Veileder for universell utforming av 
offentlige bygg som tar hensyn til mennesker med astma, 
allergi og overfølsomhet.

 Drift og helse: Nettstedet er under utvikling, og er et 
samarbeid mellom NAAF, SINTEF og Husbanken

 www.mittinneklima.no : Et web-basert verktøy for å 
kartlegge hvordan elevene  opplever inneklima ved sin 
skole.

 www.bedreinneklima.no: Enkle og praktiske råd for bedre 
inneklima i barnehagen

http://www.friskjobb.no/
http://www.byggoghelse.no/
http://www.naaf.no/no/subsites/drift-og-helse/
http://www.mittinneklima.no/
http://www.bedreinneklima.no/


Mer informasjon på www.naaf.no

Kai Gustavsen, fagsjef, inneklima, 
HMS og miljørettet helsevern  

E-post: kai.gustavsen@naaf.no

: 23 35 35 35 

: 900 78 555

Kontaktinformasjon:

http://www.naaf.no/
mailto:kai.gustavsen@naaf.no

