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Arbeidstilsynet                  

Postboks 4720, Sluppen                                                                                                                     

7468 Trondheim 

         Oslo, 11.09.2018 

 

Vedr; Svarbrev for «Høring 2018 – arbeidsmiljøforskrifter» 

 

Vi viser til tidligere kommunikasjon vedr. Arbeidsplassforskriften og nå til; «Høringsbrev 2018 – 

forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene». 

Vedlagt under kan man lese Noralarm sitt tilsvar til høringsdokumentet og § 2-13 samt §5-7 i 

Arbeidsplassforskriften. 

 

Vårt tilsvar gjelder § 2-13 i Arbeidsplassforskriften og den viser Arbeidstilsynets forslag til revidert 

tekst slik det vises i høringsbrevet, samt at den viser Noralarm sitt forslag til ytterligere revidering av 

denne i § 5-7, punkt 4. 

Det er også utarbeidet en argumentasjonsrekke på hvorfor vi foreslår ytterligere justering i forhold til 

høringsbrev 2018 for § 2-13 i Arbeidsplassforskriften. 

 

Tekstforslaget fra Arbeidstilsynet til Arbeidsplassforskriften §2-13, annet ledd. 

Sitat;                                                                                                                                                      

Rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødbelysning tilstrekkelig til å dekke behovet 

for i tilfelle svikt i den ordinære belysningen. 

 Forslag fra Noralarm til justeringer; 

Flukt- og rømningsveier samt nødutganger skal være utstyrt med nødbelysning tilstrekkelig til å 

dekke behovet for i tilfelle svikt i den ordinære belysningen.   

 

Argumentasjon;                                                                                                                                                         

I dagens standarder for nødbelysning (NEK EN 50172 og NS-EN 1838) er en bygning delt opp i 

fluktveier (tidligere «Åpne områder/Antipanikk») og rømningsveier. I mange tilfelle vil dagens 

bygninger ha fluktveier som kan være lange og komplekse, før de ender opp i selve rømningsveien. I 

slike tilfelle vil det være vesentlig for personers rømningssikkerhet at også fluktveien er utstyrt med 

nødbelysning. 
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Arbeidsplassforskriften §5-7, avsnitt 4 

Noralarm er også opptatt av at det ikke bare er belysning (nødbelysning) av flukt- og rømningsvei 

som oppdateres i Arbeidsplassforskriften, men at man også ser på skilting av disse og at det gjøres 

enhetlig.                                                                                                                                                              

Dette kan gjennomføres både som belyste skilt og som gjennomlyste skilt på samme måte som 

beskrevet i NS-EN 1838. Vi foreslår at man også revidere teksten i §5-7, avsnitt 4  

 

Dagens tekst;                                                                                                                                                

«Nødskilt er skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr. 

Nødskilt skal ha:                                                                                                                                                         

- rektangulær form eller kvadratisk form                                                                                                              

- hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal oppta minst 50% av skiltflaten                       

Nødskilt skal være som følger:» 

 

Noralarm sitt forslag til endring:                                                                                                             

«Nødskilt er skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr. 

Nødskilt skal ha:                                                                                                                                                         

- rektangulær form eller kvadratisk form                                                                                                              

- hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal oppta minst 50% av skiltflaten                              

- løsning som gjennomlyst skilt eller som belyst skilt                                                                                  

Nødskilt skal være som følger:» 

 

Argumentasjon;                                                                                                                                                             

På samme måte som i vårt forslag til §2-13 vil vi legge NS-EN 1838 til grunn. Denne gir anledning til å 

benytte skilter for rømning både som internt belyst eller eksternt belyst. Dette vil også gi de 

prosjekterende en anledning til å vege best sikkerhet i bygget ved at man kan få tilpassning i forhold 

til de lokale kontrastforhold ved rømning.     

 

Videre vil det også være nødvendig å oppdatere kommentarene til forskriften for § 2-13 og § 5-7, slik 

at forståelsen i markedet blir enhetlig.                                                                                                             

Her foreslår Noralarm følgende justering; 

Til § 2-13. Nødbelysning                                                                                                                                  

Første ledd; «Arbeidsgiveren må selv, eller gjennom kompenent person vurdere risikoen for fare som 

kan oppstå ved svikt i den kunstige belysningen.»  

Annet ledd; «Utover kravet til nødbelysning i rømningsvei, må kompetent person også vurdere 

kravet for dekning av nødbelysning i fluktveier.» 
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 Se også:                                                                                                                                                               

Publikasjon Nr. 7 fra Lyskultur: Nødlys/ledesystem                        

NS-EN 1838 Anvendt belysning - Nødbelysning   

 

Til § 5-7. Sikkerhetsskilter som skal brukes                                                                                                       

Til punkt 4                                                                                                                                                              

Ved valg av løsning med gjennomlyst skilt eller belyst skilt må løsning basert på gjeldende NS-EN 

1838 legges til grunn.  

Se også:                                                                                                                                                               

Publikasjon Nr. 7 fra Lyskultur: Nødlys/ledesystem                        

NS-EN 1838 Anvendt belysning - Nødbelysning   

 

Vi håper at våre forslag til endringer tillegges vesentlig vekt slik at Arbeidsplassforskriften gjenspeiler 

dagens løsninger for sikker rømning innenfor dette området, og derigjennom samsvarer med 

løsninger i alle CEN medlemsland.         

 

Med hilsen 

 

Jan Tore Borgen      

Styreleder Noralarm        
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