
Åsenhagen skole i Skedsmo hadde enorme problemer med grus og søle 
som elevene dro med seg inn i korridorer og klasserom. Konsekvensene 
var dårlig innemiljø og mistrivsel. Renholdssoner ble redningen.

n jan tveita

jan@askmedia.no

– Hva kan vi gjøre for å få bukt med all 
søla og skitten vi drar med oss inn i hu-
set? spurte fortvilte brukere og renholdere 

på Åsenhagen skole i Skedsmo. Smuss og 
fuktighet skapte et dårlig inneklima, og 
grusen var i ferd med å ødelegge gulvene 
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tema: renhold og innemiljø

Holder skitt 
    og fuktighet ute

Renholdssone satt i system 
på Åsenhagen skole: Ren-
holdsonen er 12 – 15 meter 
lang, og består av overbygg, 
matter og rister. Mattene 
skiftes ut hvert fjerde år. På 
bildet er renholder Musa 
Keser i ferd med å støvsuge 
mattene. (Foto: Jan Tveita)

”Det som er bra 
for astmatikere 
og allergikere, 
er bra for alle 
andre. 



i nybygget på skolen, forteller fagsjef ren-
hold Heidi Sollien og renholdskonsulent 
Tone Nygaard i Skedsmo kommune.  

– Hva kunne vi gjøre? Vi ville jo ikke 
skifte ut gulvet heller, sier de to.

Stopp skitten ved døra

Dette var i 2008. De renholdsansvarlige 
i kommunen visste at nabokommunene 
Lørenskog og Nittedal hadde tatt i bruk 

løsninger for å stoppe skitten ved døra. 
Nå ville også Skedsmo komme i kontakt 
med leverandøren av disse systemene: 

– Hva kunne slike løsninger bidra med 
på Åsenhagen skole?

De renholdsansvarlige gikk i dialog 
med rektor Anne Soltveit på skolen for 
å få hennes samtykke i å gå videre med 
saken. Deretter satte de seg i forbindelse 
med firmaet Renholdssoner i Bærum, 

som sendte sine folk til skolen. Nå var 
løpet i gang.

Letter vedlikeholdet

– Det er et system det dreier seg om, et 
system der du går gjennom bygget og deler 
det inn i soner, forklarer Heidi Sollien. 
Hun understreker at renholdssoner ikke 
har som mål å spare så mye som mulig på 
renhold: – Men at det får svært positive 
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Holder skitt 
    og fuktighet ute

– Renholdssoner har gitt alle på Åsenhagen skole en bedre hverdag, sier fagsjef renhold Heidi  
Sollien (t.v.) og renholdskonsulent Tone Nygaard i Skedsmo kommune. 

Skepsisen raskt snudd 
– Jeg var nok noe skeptisk 
til dette nye i begynnelsen, 
innrømmer rektor Anne Soltveit 
ved Åsenhagen skole. 

Men etter noen uker med renholds-
soner på et par utvalgte steder på 
skolen forsvant rektors skepsis helt, 
og nå spurte hun de renholdsansvar-
lige: – Hvor mye mer kan vi få av 
dette?

For rektor Soltveit vil gjerne ha ren-
holdssoner flere steder på skolen. 

– Renholdssoner har også betydd en ny og bedre hverdag for alle på skolen, både 
ansatte og elever har fått et bedre innemiljø, sier Soltveit. 

– For renholderne har det betydd store positive endringer, tilføyer hun. De har fått 
bedre rutiner, bedre utstyr og sykefravær er blitt lavere, fordi det blir mindre skitt og 
søle innendørs. Dette letter både det rutinemessige og det periodiske, tunge renhol-
det. Og lavere sykefravær betyr penger spart for rektor Soltveit.

– Renholdssoner er kort sagt gull verdt for oss. Ja, vi kan faktisk snakke om en tid 
før og etter, understreker rektor Anne Soltveit ved Åsenhagen skole i Skedsmo.

Anne Soltveit.

»»



konsekvenser for renhold og vedlikehold 
også, er en annen sak, sier hun. Innføring av 
renholdssoner letter arbeidet betraktelig for 
renholderne, tungt periodisk renhold blir 
atskillig lettere, og kjemikalieforbruket går 
kraftig ned, noe som er positivt for miljøet, 
sier Sollien.

– Fordi støvet og fuktigheten trekker inn 
i mattene som inngår i systemet, får du et 
atskillig bedre innemiljø, tilføyer Nygaard.  

– Lettere renhold og bedre inneklima har 
faktisk ført til at sykefraværet blant ren-
holderne på skolen har gått drastisk ned, 
opplyser Sollien. 

Reduserer støyen

– En annen ting er at støyen blir mindre – 
en av de viktigste sideeffektene av renholds-
soner er støyreduksjon innendørs. Det er 
mye støy i skoler og barnehager, men denne 
dempes effektivt av mattene, sier de to 
renholdsansvarlige.

Nå har nesten alle skoler, barnehager, 
idrettshaller, og flere andre kommunale 
bygg i Skedsmo innført renholdssoner. Til 
sammen dreier det seg om rundt 30 kom-
munale bygg.

– Sykehjemmet Skedsmotunet har tatt 
det i bruk, og de tre øvrige sykehjemmene 
i kommunen står på lista for å få renholds-
soner, sier Sollien. 

Tilbakemeldingene er de samme overalt: 
– Renholdssoner har gitt alle en bedre 

hverdag, sier Heidi Sollien og Tone Nygaard 
i Skedsmo kommune.

tema: renhold og innemiljø

Utfordringen: Barn i lek som tar med seg grus og 
sand innendørs på skoler og barnehager. 
Men barn skal få leke, og smuss og fuktighet kan 
stoppes utenfor inngangsdøra.

– Renholdet begynner 10–15 
meter utenfor bygget med 
feiing, avskrapingsrister og 
grovere typer matter, forklarer 
Heidi Sollien. Dette er matter 
i hardplast med sklisikkert 
belegg. De er også brann-
godkjent med tanke på giftige 
avgasser. Tekstildelen av 
systemet innendørs tar seg av 
fuktighet og finere smuss.
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Schweigaardsgt. 34F, 0191 Oslo • Tlf: 417 31 000 • Faks: 22 17 44 35
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MIL
JØMERKET

Hygienemopp
100% microfiber

Fordeler:
Rimelig og effektivt:
Vasking av mopper koster fra 2-3 kr. I tillegg kommer transportkostnadene, deriblant timelønn til en 
ansatt som leverer og henter mopper. Kostprisen på en blandnings mopp er ca 14,- og en microfiber mopp 
ca 70-150,- dermed reduseres svinn av mopper. Svært lite tid brukes på vasking og håndtering.

Redusert kjemikalieforbruk:
Fordi man reduserer forbruket av kjemikalier, sparer man miljøet for utslipp. Det sparer også miljøet for 
det vannet, kjemikaliene og energien som brukes ved vasking av tradisjonelle mopper.

Renhold og hygiene:
85 % av gulvrenhold kan foregå ved tørt renhold. Tørt renhold går raskere enn våt, og gir mindre 
belastning. Moppen kan brukes våt og tørr og kan holde overraskende store mengder støv og skitt.  
Ingen fare for bakterievekst i mopper. Egner seg meget godt til smitterenhold.

Ergonomi: 
Engangsmopper er lettere å moppe med, derfor er belastning  
på skuldre, nakke og rygg mindre enn ved tradisjonelle mopper.

Engangsmopp til alle overflater • Kan brukes tørt eller vått

Kan brukes sammen 
med Neutral Equalizer 
Svanemerket rengjøring

Renholdssoner ble testet i åtte år før systemet ble godkjent av 
Astma- og allergiforbundet.

– Det tok oss åtte år å få godkjenning av 
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), 
forteller Dag Hognerud, medgrunnlegger 
av Renholdssoner. 

– NAAF er først og fremst opptatt 
av helsen vår, og foreningen måler 
derfor resultatet av renholdssystemer, 
forklarer Hognerud. Parolen til NAAF 
er: Det som er bra for astmatikere og 
allergikere, er bra for alle andre.

Tilpasses brukerstedet

– Renholdssoner har som formål å stoppe 
mest mulig smuss og fuktighet i blant an-
net inngangspartier, garderober og resep-
sjonsarealer, sier Hognerud. Hver enkelt 
renholdssone blir tilpasset hvert enkelt 
sted ut fra belastning og trafikkmønster. 
Inkludert i konseptet følger det med mas-
kiner for rengjøring av renholdssonene, 

opplæring av renholdere og kontroll og 
oppfølging av renholdssonene.

Stopper 90 prosent

– Flere kommuner og andre brukere 
melder om en reduksjon på 90 prosent 
av smuss og fuktighet etter å ha innført 
renholdssoner, sier Hognerud, og under-
streker at dette er dokumentert. Ved å 
dele et bygg inn i soner, blir det lettere 
å holde det rent og enklere å holde 
ting ved like, fortsetter han. Som på 
Åsenhagen skole vil renholdssoner lette 
renholdernes hverdag betraktelig. 

– Flere aktører leverer renholdsmat-
ter, men det er få som har satt det i 
system slik vi har gjort. 

– Resultatet blir ganske enkelt et 
bedre innemiljø, sier Dag Hognerud i 
Renholdssoner på Rud i Bærum.

Dag Hognerud i Renholds-
soner, her sammen med Tone 
Nygaard (t.v.) og Heidi Sollien i 
Skedsmo kommune.

Anbefalt av Norges  
Astma- og Allergiforbund


