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Forord 
Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av administrative normer utarbeides av 

Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt og arbeidslivets parter 

(Næringslivets hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen). Dette 

dokumentet er utarbeidet etter rutinen for fastsettelse av administrative normer for 

forurensning i arbeidsatmosfæren fastsatt 23.1.2006. 

 

Arbeidstilsynet har ansvaret for å drive revisjonsprosessen og utarbeide 

grunnlagsdokumenter for stoffene som blir vurdert. Beslutningsprosessen skjer 

gjennom en høring, orienteringsmøter og drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, 

Næringslivets hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen deltar. 

Konklusjonene fra drøftingsmøtene forelegges Direktøren i Arbeidstilsynet som tar 

den endelige beslutningen. 

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt ved Toksikologisk ekspertgruppe for administrative 

normer (TEAN) har ansvaret for å vurdere de toksikologiske data og helseeffekter, 

kvalitetssikring av materialet og foreslå kritisk effekt og eventuell anmerkning for 

stoffet. TEAN utarbeider kapittel 3 (Fysikalske og kjemiske data) og 4 

(Toksikologiske data og helseeffekter) i grunnlagsdokumentene 

 

TEAN innhenter relevante publiserte vitenskapelige studier, bearbeider og presenterer 

toksikologiske og andre relevante data for bruk i prosessen fastsettelse av 

administrative normer. Ikke-vitenskapelige rapporter kan benyttes, men disse skal 

tilfredsstille de samme faglige og vitenskapelige krav som stilles til fagfellevurderte 

publiserte studier. TEAN legger størst vekt på data basert på effekter på mennesker, 

men dersom slike ikke finnes benyttes data fra dyreforsøk. 

 

TEAN er kollektivt ansvarlig for den toksikologiske vurderingen av hvert enkelt stoff. 

Arbeidstilsynet kan ved utarbeiding finne mangler, feil og uklarheter, og i så fall tas 

dette opp med TEAN. Det er imidlertid TEAN som avgjør om disse manglene, feilene 

eller uklarhetene gir grunnlag for å skrive reviderte kapitler 3 og 4. 

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt leverer måledata fra eksponeringsdatabasen EXPO og 

bistår med opplysninger om prøvetakings- og analysemetoder for de stoffene det skal 

fastsettes normer for. 

 

Arbeidstilsynet ansvar for kapitlene 1 (Stoffets identitet), 2 (Grenseverdier), og den 

endelige vurderingen med konklusjoner og forslag til administrativ norm i kapitlene 6 

(Vurdering) og 7 (konklusjon og forslag til ny eller endret administrativ norm). 

Arbeidstilsynet angir i kapittel 8 (Ny administrativ norm) den endelige administrative 

normen for det vurderte stoff. 
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Innledning 
Dagens administrative norm ble fastsatt under revisjon i 1980/1981, men anmerkning 

A (Allergifremkallende) i tillegg til K (Kreftfremkallende) ble innført i 1984. 

Bakgrunnen for denne revisjonsprosessen er å redusere eksponering for seksverdige 

kromater av arbeidstakere i norske bedrifter. Dette med tanke på at kromforbindelser 

er kreftfremkallende stoffer, de er meget giftige, kan gi alvorlige kroniske 

skadevirkninger og kan skade arvestoffet. 

 

 

1. Stoffets identitet 
 

Navn Krom, Cr 

Cas-nr. 7440-47-3 

EINECS-nr. 231-157-5 

 

Det er kun treverdige og seksverdige kromforbindelser som er av spesiell interesse i 

forbindelse med potensielle skadevirkninger. I denne revisjonen er det seksverdige 

kromforbindelser som får størst oppmerksomhet. Treverdige kromforbindelser er tatt 

med da reduksjon fra seksverdig Cr, Cr(VI) til treverdig Cr, Cr(III) er av sentral 

betydning da reduksjonen griper inn i elektrontransportkjeder i levende celler.  

 

Forbindelser som omtales her er: barium-, bly-, kalsium-, jern-, kaliumdi-, natrium-, 

natriumdi-, sinkkromat-, og strontiumkromat, kromtrioksid, kromsyre, dikromsyre, 

kromklorid og kromkromat. Sistnevnte kromforbindelse er treverdig, mens de øvrige 

er seksverdige, se oversikt i Tabell 1. Kalsiumsink- og kaliumsinkkromat er også 

interessante seksverdige kromforbindelser, men de er registrert med samme CAS-nr., 

og heller ikke registrert i ESIS (European chemical Substances Information System), 

og er derfor ikke inkludert i Tabell 1. 
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Tabell 1 Data for krom(VI)- og krom(III)-forbindelser. 

 

Forbindelse/ 

Synonymer 

 

 

Molekylformel 

 

Oksidasjons-

trinn 

 

CAS-nr. 

 

EINECS-nr. 

Bariumkromat  

 

BaCrO4  VI 10294-40-3 233-660-5 

Blykromat 

 

PbCrO4 VI 7758-97-6 231-846-0 

Jernkromat 

 

FeCrO4 VI 12737-27-8 235-790-8 

Kalsiumkromat  

 

CaCrO4 VI 13765-19-0 237-366-8 

Kromtrioksid/ 

Krom(VI)oksid,  

Kromoksid 

CrO3 

 

 

VI 1333-82-0 215-607-8 

Kaliumdikromat 

 

K2Cr2O7 VI 7778-50-9 231-906-6 

Kromsyre 

 

H2CrO4 VI 7738-94-5 231-801-5 

Dikromsyre 

 

Cr2H2O7 VI 135306-8-2 236-881-5 

Kromklorid/kromyl 

diklorid 

Cl2CrO2 VI 14977-61-8 239-056-8 

Natriumkromat 

 

Na2CrO4 VI 7775-11-3 231-889-5 

Natriumdikromat 

 

Na2Cr2O7 VI 10588-01-9 234-190-3 

Sinkkromat 

 

ZnCrO4 VI 13530-65-9 236-878-9 

Strontiumkromat 

 

SrCrO4 

 

VI 7789-06-2 232-142-6 

Kromkromat/ 

dikromtris(kromat)/ 

krom(III)kromat 

2/3Cr∙CrH2O4 III 24613-89-6 246-356-2 
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          Blykromat (og tilsvarende strukturer for barium-, jern-, kalsium-, sink- og  

          strontium-kromat) 

  

Natriumkromat   Natriumdikromat (og tilsvarende

   struktur for kaliumdikromat) 

 

    

Kromtrioksid     Kromklorid 
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Kromsyre     Dikromsyre 

 

Cr3+  Cr2+ 

 

Kromkromat 

 

Figur 1 Strukturformler av utvalgte kromforbindelser 

 

 

2. Grenseverdier 

2.1 Nåværende administrativ norm 

Nåværende administrativ norm i Norge for seksverdige kromforbindelser, slike som 

kromater og kromsyre (beregnet som Cr), er: 0,02 mg/m3 og med anmerkningene A 

(Allergifremkallende) og K (Kreftfremkallende). 

 

Nåværende administrativ norm i Norge for to- og treverdige kromforbindelser 

(beregnet som Cr), er: 0,5 mg/m3. 

 

Nåværende administrativ norm i Norge for blykromat (beregnet som kromat), er: 0,02 

mg/m3 og med anmerkningene K (Kreftfremkallende) og R (Reproduksjonsskadelig). 

 

2.2 Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner er gitt i Tabell 2 nedenfor.  
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Tabell 2 Grenseverdier for krom(III)- og krom(VI)-forbindelser fra andre land og

    organisasjoner.  

Land/Organisasjon 

 

 

Kilde 

 

Grenseverdi 

inkl. 

anmerkning 

(mg/m3) 

 

Kommentar 

Sverige 

 

AFS 2005:171 

0,005 (8t), 0,015 

(15 min) 

 

0,5 

Cr(VI), C, S  

 

 

Cr(III) 

Danmark 

At-vejledningen C.0.1 

august 20072 

0,005 (8t) 

 

 

0,5 (8t) 

Cr(VI), K, 

Unntatt SrCrO4 

 

Cr(III) 

 

Finland 

HTP-värden 2007:203 0,05 (8t) 

 

0,5 (8t) 

Cr(VI), CrO4 

 

Cr(III), Cr 

Storbritannia 

EH40/20054 0,05 (8t) 

 

0,5 (8t) 

Cr(VI), C, S, BMGV 

 

Cr(III),  

 

Nederland 

Nederlandsk 

grenseverdiliste 20065 

0,05 (8t) 

 

0,06 (8t) 

0,01 (8t) 

Cr(VI), C 

 

Cr(III);  

Cr(III): Kromkromat 

 

NIOSH, USA 

ACGIH Guide to 

Occupational exposure 

Values 2009 

0,001 (8 t),  

 

 

0,5 (8t) 

0,5 (8t) 

Cr(VI) 

 

 

Cr(III) 

Cr(0) 

 

ACGIH, USA 

ACGIH Guide to 

Occupational exposure 

Values 2009 

0,05 (8 t),  

 

0,01 (8t) 

 

0,001 (8t) 

0,0005 

0,1 (15 min) 

0,5 (8t) 

0,5 (8t) 

Cr(VI), vannløselige, C,  

Cr(VI), vannuløselige, C, 

BEI 

Kalsiumkromat, C 

Strontiumkromat, C 

 

Cr(III) 

Cr(0) 

 

OSHA, USA 

ACGIH Guide to 

Occupational exposure 

Values 2009 

0,005(8t) 

0,1 (15 min) 

 

 

0,5 (8t) 

1 (8t) 

Cr(VI) 

Krom(VI)syre, C; 

sinkkromat 

 

Cr(III) 

Cr(0) 

Tyskland, MAK MAK (DFG, 2008)6 0,6 g/l BAR: Cr og dets 

uorganiske 

kromforbindelser. 

Cr(VI): C, klasse 2. Unntatt 

sinkkromat klasse 1. 

Tyskland, myndighetene TRGS900, 20087  

 

2 E 

Cr(VI) ikke inkludert i 

listen 

Cr(III), EU 

C, K: kreftfremkallende; S: sensibiliserende; E: Innånding; BAR: Biologisk Arbeidsstoff 

Referanseverdi 
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1 http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf 
2 http://www.at.dk/graphics/at/04-Regler/05-At-vejledninger/C-vejledninger/C-0-1-

Graensevaerdilisten/C-0-1-Graensevaerdilisten-2007.pdf     
3 http://www.ketsu.net/htp/HTP2007sve.pdf 
4 http://www.chcs.org.uk/eh40.htm   
5 http://www.ser.nl/en/grenswaarden/fluorwaterstof%20-als%20f-.aspx 
6 Deutsche Forschungsgemeinschaft, List of MAK and BAT values 2008, Commision for the 

Investigation of Health hazards of Chemical Compounds in the Work Area, report No. 44, 2008, 

Wiley-VCH. Cr(VI): Inhalerbar fraksjon med unntak for de som er uløselige i vann (blykromat, 

bariumkromat). Derimot, sinkkromat C klasse 1; Cr(III): Utilstrekkelig informasjon for å fastsette 

verdi. 
7 http://www.baua.de/nn_16806/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf 

 

 

3. Fysikalske og kjemiske data 
Den kjemiske betegnelsen for krom er Cr. Fysikalske og kjemiske data for krom er 

gitt i Tabell 3. 

 

Krom kan forekomme syv ulike oksidasjonstrinn, fra ikke-ionisk til seksverdig.   

Ikke-ionisk, toverdige, treverdige og seksverdig forbindelser er stabile, mens de andre 

oksidasjonstrinnene er ustabile.  Det er kun treverdige og seksverdig forbindelser som 

er av interesse i forbindelse med potensielle skadevirkinger av kromforbindelser. 

 

 

Tabell 3 Fysikalske og kjemiske data for krom. 

Kjemisk formel 1Cr 

Atomvekt 52 

Atomnummer 24 

Fysisk tilstand 2Fast stoff v/298 K 

Smeltepunkt (oC) 

 
1,857±

Kokepunkt (oC) 

 

2,672 

Relativ tetthet (g/cm3) 

 

7,2 

1Oksidasjonstrinn hovedsakelig 0, +2, +3, +6, er de stabile oksidasjonstrinnene. 
2Krystallinsk form stålgrå; kubisk, meget hard. 

I tillegg til den naturlig forekommende jernkromit (ferrous kromite), omtales 

kromater av barium, barium, natrium, kalium, kalsium, sink og strontium i dette 

dokumentet, dessuten kromklorid og kromsyre tåke (IARC). Se strukturformler av 

noen utvalgte kromforbindelser i Kapittel 1. 

 

Kromsalter forekommer som det ganske ustabile toverdig (chromous) ionet, som 

oksideres lett til treverdig, Cr(III) (chromic) form. Seksverdige, Cr(VI) 

kromforbindelser (kromater og dikromater) er oksiderte forbindelser.  Krom syre 

(”chromic”-) er også en seksverdig forbindelse.  Reduksjonen fra Cr(VI) til den 

Cr(III) status er av sentral betydning er sterkt knyttet til de toksiske virkingene av 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf
http://www.at.dk/graphics/at/04-Regler/05-At-vejledninger/C-vejledninger/C-0-1-Graensevaerdilisten/C-0-1-Graensevaerdilisten-2007.pdf
http://www.at.dk/graphics/at/04-Regler/05-At-vejledninger/C-vejledninger/C-0-1-Graensevaerdilisten/C-0-1-Graensevaerdilisten-2007.pdf
http://www.ketsu.net/htp/HTP2007sve.pdf
http://www.chcs.org.uk/eh40.htm
http://www.ser.nl/en/grenswaarden/fluorwaterstof%20-als%20f-.aspx
http://www.baua.de/nn_16806/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf
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Cr(VI)-forbindelser ved at reduksjonen griper inn i elektrontransportkjeder i levende 

celler. 

 

Krom i biologisk materiale er nesten alltid bundet til organisk materiale (proteiner) i 

treverdig form.  Etter eksponering for Cr(VI)-forbindelser kan det ta en stund før disse 

er redusert til treverdig forbindelser, trolig opp til noen timer noe avhengig av dosens 

størrelse, men hastigheten på reduksjonen er ikke godt dokumentert.  Så snart Cr(VI) 

er redusert til Cr(III) og er bundet til proteiner, så er krom detoksifisert og kan neppe 

lenger gjøre noen skade. 

 

Løseligheten til Cr(VI)-forbindelser varierer fra de som er lettløselige til de som 

praktisk talt er uløselige. I 1975 dokumenterte NIOSH kreftfremkallende effekt for de 

vannuløselige Cr(VI)-forbindelsene. Blant annet barium- og blykromat og 

krom(VI)oksid (kromtrioksid) er uløselige, kalsium-, strontium- og sinkkromat er 

tungtløselige og natrium- og kaliumkromater samt dikromat er lettløselige.  
 

 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1 Toksikokinetikk 

Det er uttalt forskjell mellom opptaksraten for Cr(III)- henholdsvis Cr(VI)-

forbindelse.  Om lag 0.5 % av svelget Cr(III)-forbindelser ser ut til å ble tatt opp i 

gastro-intestinal traktus (GI-traktus), mens en langt høyere andel av svelget Cr(VI)- 

forbindelser tas opp.  Det ser også ut til at opptaket av Cr(VI)-forbindelser er 

tilnærmet likt hos forsøksdyr og hos mennesket (Hopkins, 1965).  Cr(III)-forbindelser 

i organisk form tas lettere opp i GI-traktus enn hva uorganiske Cr(III)-forbindelser 

gjør (Langård, 1982).  Vannløsligheten av de ulike Cr(III)-forbindelser ser også ut til 

å styre graden av opptak i GI-traktus (Langård, 1982).  Hos mennesket veksler graden 

av opptaket i GI-traktus med hvordan Cr(III) er bundet i ulike næringsmidler (Mertz, 

1969).  Selv om det er mulig at enkelte Cr(VI)-molekyler kan passere gjennom 

slimhinnen og gå over i blodbanen, så antar en  at reduksjonskapasiteten i GI-traktus  

reduserer nærmest all Cr(VI)- til Cr(III)-forbindelser før de tas opp.  Molekyler som 

måtte bli transportert over i blodbanen, reduseres nærmest umiddelbart i plasma eller i 

de røde blodlegemene, som har meget stor reduksjonskapasitet.  

 

Opptak av Cr(VI)-forbindelser ved inhalasjon kan anses som å være av størst 

betydning i forhold til Cr(VI)-forbindelsers kritiske skadeeffekt; økt risiko for kreft i 

luftveiene, men det er kun få tilgjengelige rapporter om Cr-opptak gjennom lungene 

hos mennesker.  Det er noen rapporter om utskillelse av Cr gjennom urinen hos Cr-

eksponerte arbeidere, og disse gir indirekte informasjon om opptak av krom gjennom 

luftveiene (DeFlora et al, 1986).  Dette gjelder arbeidere eksponert for Cr2O3 

sveiserøyk som oppstår ved sveising på syrefast stål (Stridsklev et al, 1993; Stridsklev 

et al, 2004).  Også dyreforsøk har vist at Cr(VI)-forbindelser med intermediær eller 

høy løselighet i vann tas opp i luftveiene og at disse Cr(VI)-forbindelsene også tas 

opp i levende celler inkludert erytrocytter (Langård, 1982). 
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4.2 Toksikodynamikk 

4.2.1 Irritativ effekt 

Alle Cr(VI)-forbindelsene er sterkt slimhinneirriterende når slimhinner eksponeres for 

støv eller aerosoler som inneholder Cr(VI)-forbindelser.  Det skal mest sannsynlig en 

ganske høy konsentrasjon av Cr(VI) til å gi slimhinneskade, som er mest aktuelt i 

neseskilleveggen der støv og partikler deponeres.  Ved eksponering for Cr(VI)-

forbindelser i arbeid oppsto det tidligere ofte sår - ulcerasjoner - i den delen av 

neseslimhinnen som dekker skilleveggen, og denne skaden ledet ofte til perforasjon 

av neseskilleveggen.  Det har vært usikkert om disse etseskadene og tilhørende skadet 

blodtilførsel til neseskilleveggen - med påfølgende perforasjon av skilleveggen - 

oppsto som følge av deponering av større partikler som inneholdt Cr(VI).  Lindberg et 

al (1988) mente å kunne beregne at slike forandringer allerede observeres ved 

estimerte konsentrasjoner på ca. 2 μgCr(VI)/m3.  Ingen undersøkelser har reprodusert 

at disse skadene kan opptre ved så lave luftkonsentrasjoner. 

 

Cr(VI)-forbindelser er sterkt korrosive for slimhinner, og relativt små mengder 

deponert på slimhinner kan resultere i ulcerasjoner og blødninger dersom reduksjon til 

Cr(III)-forbindelser tar tid, men det er lite informasjon om dose-respons 

sammenhenger.  Det meste av litteraturen om dette er av eldre dato (Langård og 

Costa, 2007).  

 

4.2.2 Allergi og astma 

Hudallergi overfor ulike Cr-forbindelser hadde tidligere høy forekomst (prevalens) 

hos menn og noe lavere hos kvinner, men forekomsten kan se ut til å avta hos menn i 

vestlige land - der hyppighet og forekomst eksponering av hud avtar noe.  For 40 år 

siden var forekomsten av Cr-allergi hos menn i Norden 11-13% av dem med påvist 

hudallergi, mens motsvarende forekomst hos kvinner var 3,0-3,5%.  

Mann/kvinneforskjellen i forekomst er antatt og skyldes at menn oftere enn kvinner 

var eksponert for Cr(VI)-forbindelser i sitt arbeid.  Det er allment aksepterte at det er 

eksponering for Cr(VI)-forbindelser som utløser allergi, men senere eksponering for 

Cr(III)-forbindelser kan gjenkalle allergien (Magnusson et al, 1968). 

 

Astma knyttet til inhalasjon av Cr(VI)-holdig støv er beskrevet i litteraturen, men kun 

noen få tilfelle (Williams, 1969). 

 

 

4.3 Organeffekter 

4.3.1 Reproduksjonsskader 

 

Mennesker 

Det har aldri vært påvist at eksponering av menn eller kvinner for Cr(VI)-forbindelser 

har ført til skader hos foster hos mennesker, selv om denne muligheten har vært 

undersøkt ganske utførlig blant sveisere i Danmark (Bonde et al, 2003). 
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Forsøksdyr 

Etter intravenøs (i.v.) tilførsel av henholdsvis Cr(VI)- og Cr(III)-forbindelser, fant 

Visek et al (1953) lave konsentrasjoner av krom i rotteføtus.  Mekanismene for 

transport av krom over placentamembranen er ennå ikke klargjort.  Gilani og Maranco 

(1979) påviste, etter å ha injisert CrO3 i saltvann i høneegg med kyllingembryoer i 

ved doser på 0,002-0,05 mg per egg, en høy hyppighet (insidens) av malformasjoner, 

økt kroppsvekt, microophthalmia, for korte ekstremiteter og ektopisk hjerte.  Det 

relative antallet med tilsvarende malformasjoner var lavere i kontrolldyrene, men 

resultatet ble ikke adekvat statistisk analysert.  I dyreforsøk påviste Diab og Södemark 

(1972), ved bruk av helkropps autoradiografi, at Cr endte opp i hud og i knokler til 

føtuser 1 time etter i.v. dosering av isotonisk 51CrCl3 til gravide mus; 

organkonsentrasjonen var doserelatert. 

 

4.3.2 Effekter på mage-tarmkanalen 

Litteraturen gjengir enkelttilfeller der tilfeldig svelging av 0,5 til 2,0 gram av ulike 

Cr(VI)-forbindelser har ført til store ulcerasjoner i slimhinnen i mage- og 

tarmkanalen, og skader (cellenekrose) i lever- og i nyrer (tubulær nekrose) (Langård, 

1990).  Slike skader er aldri med sikkerhet dokumentert oppstått etter 

arbeidseksponering for Cr(VI)-forbindelser.  

 

4.3.3 Effekter på nyrene 

Tubulær nekrose er rapportert ved kromatintoksikasjoner hos mennesker.  Disse 

effektene er mest uttalte i tilfeller der kromat ble svelget og dosen ikke var dødelig, 

f.eks. doser på 1,5-2,0 g eller mindre.  Svelgede doser på 5 g kromat eller mer, fører 

til nyreskader innen ca. 12 timer, mens doser på 1-2 g hos voksne, kan medføre 

tubulær nekrose 1-4 dager etter svelging (Fristedt et al, 1965; Kaufman et al, 1970; 

Ellis et al, 1982).  Nefrotoksiske effekter er også blitt rapporter etter opptak av kromat 

(chromic acid) via huden (Schiffl et al, 1982).  Dartsch et al (1998), eksponerte 

epiteliale celler fra nyrene for Cr(III) og Cr(VI) forbindelser ved konsentrasjoner som 

varierte fra 0,01 µmol/L og høyere og fant at 5 mmol/L Cr(VI) førte til 50 % celledød. 

 

4.3.4 Effekter på lever 

Noen dødsfall er rapportert etter svelging av kromater der levernekrose har vært en 

medvirkende dødsårsak.  Disse skadene kan se ut til å opptre i hovedsak ved 

totaldoser på 1.5-2g eller noe mindre.  Disse leverskadene kan oppstå innen 1-4 dager 

(Fristedt et al, 1965; Kaufman et al, 1970; Ellis et al, 1982).  En eneste forfatter 

(Pascale et al, 1952) har rapportert centrolobulær levernekrose etter inhalasjon av om 

lag 2,5 mg Cr(VI)/m3 som lufttåke over krombad (chromic acid), men ingen andre 

forfattere har gjort tilsvarende observasjoner. 

 

4.4 Gentoksisitet 

Seksverdige kromforbindelser har vist seg å være mutagene i bakterie- og 

cellekulturer (IARC 1990).  Slike forbindelser er også vist å kunne gi 

kromosomaberrasjoner i cellekulturer og in vivo benmarg etter eksponering gjennom 

drikkevann (Sen og Costa, 1986; Ginter et al, 1989). C-vitaminer i mediet inhiberer 

Cr(VI)-forbindelsers evne til å indusere micronuclei hos guinea pigs som hadde fått 
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kromater i maten (Ginter et al, 1989), dette fordi vitamin C har stor evne til å redusere 

Cr(VI) in vivo til Cr(III)-forbindelser.  En studie indikerte at de aktuelle krom-

adductene på DNA kan være mutagene ved at de binder seg til fosfatgrupper på DNA 

(Blankert, 2003).  Kromatforbindelser er funnet å utløse DNA skade in vivo i 

dyreforsøk og i lymfocytter hos eksponerte arbeidere (Cheng, 2000; Costa, 1993). 

 

Cr(VI) er et direktevirkende gentoksisk stoff, men det er også data som tyder på at 

Cr(VI) blir omdannet via komplekse metabolske reduksjoner som gir mange reaktive 

former som frie radikaler og reaktive oksygen forbindelser. Disse antas å være både 

gentoksiske og mutagene (Ding et al, 2002; Leonard et al, 2002). Det er bred enighet 

om at Cr(VI)-forbindelser er cytotoksiske og gentoksiske hvilket medfører at en ikke 

kan sette en terskel (Bolt et al, 2004) for eksponering for Cr(VI)-forbindelser. Dette 

støttes delvis av kurvetilpassingsstudier utført av Park og medarbeidere (2004 og 

2006).   

 

4.5 Risiko for kreft i luftveiene hos forsøksdyr og mennesker 

Mange epidemiologiske studier har bekreftet at Cr(VI)-eksponering fører økt risiko 

for lungekreft og mest sannsynlig også for kreft i nese bihulene.  Selv om det av 

naturlige grunner - få eksponerte for hver enkelt substans - ikke er vitenskapelig 

dokumentasjon om økt risiko for kreft i luftveiene knyttet til eksponering for alle 

Cr(VI)-forbindelsene, har International Agency for Research on Cancer (IARC, 1990) 

gått ut fra at eksponering for alle Cr(VI)-forbindelsene gir økt risiko for kreft i 

luftveiene. 

 

Dokumentasjon på mulig økt kreftrisiko mangler for mange av Cr(VI)-forbindelsene 

fordi studier ikke er gjennomførbare når de eksponerte gruppene for hver enkelt 

substans innenfor et geografisk område ikke har vært tilstrekkelig store til å kunne 

gjøre valide undersøkelser.  Av samme grunn har vi best dokumentasjonen om økt 

kreftrisiko ved langvarig eksponering for de Cr(VI)-substansene som har vært mye 

brukt og/eller har vært produsert i store volum; som sinkkromat, blykromat og 

kalsiumkromat, mens det mangler humane kreftdata for menneske for f.eks 

strontiumkromat og kadmiumkromat. 

 

a. Dyreforesøk 

For kromater er de kreftdataene en har fra studier i grupper av Cr(VI)-eksponerte i 

arbeidsmiljøsammenheng jevnt over mer robuste m.h.t. årsakssammenheng enn hva 

en har kunnet påvise hos forsøksdyr.  Det er godt dokumentert hos mennesker at ulike 

kromater etter innånding kan ha kreftfremkallende virking i luftveiene.  Noen av de 

sentrale dyreforsøkene m.h.t. til kreftfremkallende virkning avd Cr-forbindelser er fra 

1950-årene.  Hueper (1958) omtalte et lite antall maligne tumorer hos rotter etter 

intramuskulær (i.m.) alternativt intrapleural (i.p.) administrasjon av rustet 

kromitmalm, mens Baetjer et al (1959) ikke klarte å indusere bronkial kreft hos rotter 

og mus etter 4 timer daglig eksponering 5 dager i uken for 2 mg/m3 blandet kromat 

støv i kammer; eksponeringen pågikk til dyrene døde eller ble avlivet grunnet 

sykdom.  Payne (1960) påviste at kalsiumkromat kunne indusere sarkomer på 

injeksjonsstedet hos mus, og Hueper og Payne (1962) påviste tre fibrosarkomer 2 år 

etter intratrakeal administrasjon av 10-12,5 mg kalsium- og strontium kromat til 218 

rotter. 
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Nettesheim et al (1971) påviste adenokarsinomer og adenomer i bronkialtreet blant 

1,090 mus eksponert for en aerosol av kalsiumkromat ved en konsentrasjon på om lag 

13 mg/m3 i inhalasjonskammer i 35 timer per uke hele livet.  Denne studien er den 

eneste som har vist kreft i luftveiene etter inhalasjon av kromater.   

 

En ganske nylig studie undersøkte krefteffekten av Cr(VI) iblandet drikkevannet til 

hårløse mus som også var utsatt for UV i sollys (Davidson et al 2004).  Dosen 

kaliumkromat musene var utsatt for i drikkevannet var i samme 

konsentrasjonsområdet som mennesker har vært utsatt for (1-5 ppm), men verken 

kromat eller UV strålingen førte til utvikling av tumorer, mens kombinasjonen av de 

to faktorene førte til sterk økning av insidensen av maligne epiteliale kreft.  

Bekreftende studier er ennå ikke publisert. 

 

b. Eksponerte mennesker. 

Hos mennesket er det ganske omfattende dokumentasjon på at langvarig eksponering 

for noen typer kromater fører til økt risiko for kreft i luftveiene, primært lungene, men 

også i noen grad i nese- og bilhulene (Langård 1990; IARC 1990; Langård og Costa 

2007). 

 

Senere har tallrike epidemiologiske studier påvist og bekreftet at enkelte Cr(VI)-

forbindelser har evnen til å øke risikoen for kreft i luftveiene etter langvarig inhalasjon 

(Costa, 1997; De Flora, 2000; IARC, 1990; Langård, 1990).  Det er imidlertid et 

begrenset antall Cr(VI)-forbindelser som har vært undersøkt i slike studier, ganske 

enkelt fordi mange kromater produseres kun i små mengder og det er kun få personer 

som på brukersiden anvender de aller fleste kromatene.  Disse studiene bekrefter at 

grupper av arbeidere med signifikant eksponering for kalsiumkromat, sinkkromat og 

kromsyre (Cr(VI)) er utsatt for økt risiko for kreft i luftveiene.  Selv om det av naturlige 

grunner ikke er gjort slike studier blant de ganske små gruppene som har vært utsatt for 

andre kromater, er det bedømt som mest sannsynlig at den kreftfremkallende effekten 

også gjelder slike lavvolum kromater. 

 

Noen av de mest uttalte krefteffektene som er observert hos eksponerte mennesker er 

gjort av Gross og Kölsch (1943) med åtte tilfelle av lungekreft hos arbeidere i tre 

andre pigmentproduserende fabrikker i Tyskland; fire blant arbeidere som produserte 

sinkkromat og de øvrige blant dem som produserte både sink- og blykromat.  Noe 

som gjør denne rapporten verd å merke seg, er at fire av de åtte som fikk lungekreft 

var i alderen fra 33 til 37 år ved diagnosetidspunktet.  Forfatterne ga uttrykk for at 

sinkkromat med stor grad av sikkerhet var den viktigste årsaksfaktoren.  En annen 

markant studie ble presentert ved First International Congress on Diseases of the 

Chest i Roma, der Imprescia (1952) rapporterte syv primære dødsfall (alder 45-62 år) 

av lungekreft blant 400 arbeidere i en kromatfabrikk i Kentucky. 

 

Det er i all hovedsak blant arbeidere i industrien som har produsert kromater at man 

har gjennomført studier av kreftinsidens og død (mortalitet) blant arbeiderne, men det 

er også gjort noen studier blant brukergrupper.  Et utvalg av disse studiene gjengis 

nedenfor. 

 

Produksjon av kromforbindelser 

De første epidemiologiske studiene av kreft blant arbeidere med eksponering for 

Cr(VI)-forbindelser ble publisert av Machle og Gregorius (1948), Baetjer (1950), 
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Mancuso og Hueper (1951) og Gafafer (1953).  Den siste av disse studiene, som bl.a. på 

grunn av lite utviklet epidemiologisk metodikk på den tiden, innbefattet arbeidere 

(pårørende) som hadde sendt inn krav om kompensasjon ved sykdom/dødsfall, som var 

sendt til sykekassen for én av syv ulike amerikanske fabrikker som produserte 

kromforbindelser.  Studien innbefatter også aktive mannlige arbeidere ansatt i tiden 

1940-50, som var medlem av sykekasseordningen.  Referansematerialet besto av alders- 

og rase-matchede amerikanske menns dødelighet i tiden 1940-48.  Studien innbefattet i 

alt 5,522 personår.  Det var 10 dødsfall av lungekreft blant hvite arbeidere mot 0,7 

ventet (RR=14,3), og 16 dødsfall av lungekreft blant svarte arbeidere - mot 0,2 ventet 

(RR=80,0).  Studien innholdt ikke informasjon om røykevaner. Bidstrup og Case 

(1956) rapporterte 12 lungekreft dødsfall mot 3,3 ventet, men røyking var en mulig 

forstyrrende faktor i denne studien.  Ohsaki et al (1978) refererte 14 tilfelle av 

lungekreft - hvorav 12 røykere - blant 133 mannlige arbeidere med 10 års+ arbeid i en 

japansk kromatproduserende fabrikk i tiden 1936-73 og anga at de hadde vært utsatt for 

krom trioksid, natrium dikromat, kaliumdikromat og vannløslig Cr(III)-forbindelser.  

Ansettelsestiden var fra 10 til 36 år og diagnosetidspunktet var fra 37 til 64 år 

(gjennomsnitt 50,3).  Elleve av 17 personer med lungekreft rapportert av Zober (1979) 

hadde arbeidet i alkalikromat produksjon, hvorav tre var angitt å ha vært utsatt kun for 

Cr(III)-forbindelser, men fravær av Cr(VI) er ikke dokumentert. 

 

Studiene utført av Taylor (1966) og Enterline (1974) viste sterk sammenheng mellom 

eksponering for Cr(VI)-forbindelser og lungekreft.   

 

En studie som omfattet 2357 personer ansatt mellom 1950 og 1985 ved en bedrift som 

produserte kromat ble først publisert av Hayes et al. i 1979 (Baltimore kohort) og er 

senere fulgt opp med eksponeringsestimater av Gibb et al i år 2000. Senere er 

sammenhengen mellom eksponering og lungekreftrisiko undersøkt i ulike 

risikomodeller med fokus på linearitet og terskelverdier (Park et al, 2004). Sistnevnte 

studie har ikke gitt holdepunkter for terskelverdier og at man derfor må ta 

utgangspunkt i at dose-respons kurven er lineær. En kumulativ eksponering for 1 

mg/m3 x år (målt som CrO3) ble estimert til relativ risiko for lungekreft på 2,44 (95% 

CI=1,54 – 3,83). Økt livstidsrisiko for å dø av lungekreft ved eksponering for 0,10 

mg/m3 ble estimert til 255 pr 1000 (95% CI=109 – 416). 

 

Mancuso (1975) rapporterte om dødelighet i en gruppe arbeidere pensjonert fra kromat 

produserende bedrift som han hadde studert en gang tidligere (Mancuso og Hueper, 

1951) (Painesville kohort).  Det spesielle i denne studien var at det fantes 

yrkeshygienemålinger fra 1949, som ble benyttet til estimere veide gjennomsnittlige 

luftkonsentrasjoner av henholdsvis vannløslige, ikke løselige kromforbindelser og total 

krom.  Dødelighetsraten for undergruppen rekruttert i tiden 1931-37 ble kalkulert i 

dose/tid kategorier.  Analysen ble begrenset til 41 dødsfall som følge av lungekreft som 

oppsto i denne gruppen i tiden 1931-74.  Gruppens Standardiserte mortalitetsrater 

(SMR) ble sammenlignet med tilsvarende for hele bedriftspopulasjonen.  Dødsfall av 

lungekreft ble samlet i en gruppe arbeidere med 27-36 år fra første dato for ansettelse.  

Dødelighetsratene for lungekreft økte fra SMR på 144,6 til 649,6 for fem 

eksponeringsgrupper som varierte fra 0,25-0,49 til 4,0+ mg/m3, og fra 80,2 to 998,7 ved 

eksponering som vekslet henholdsvis fra <0,25 to 2,0+ mg/m3 for uløselig Cr(III) og 

løselig Cr(VI).  Den motsvarende SMR for antatt eksponering for total krom 

konsentrasjoner økte fra 225,7 i 0.50-0,99 mg Cr/m3 kategorien til 741,5 i 6,0+ mg/m3 

kategorien.  Økende konsentrasjoner av total krom førte til økende mortalitetsrate for 
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lungekreft i fire av de fem eksponeringskategoriene.  For eksponering for total krom ga 

økende luftnivåer av uløselig krom avtagende mortalitetsrater fra lungekreft i tre av de 

fire kategoriene.  Forfatterne presenterte ikke en motsvarende analyse for den mulige 

sammenhengen mellom en gitt eksponering for total krom og økende konsentrasjoner 

av løselig krom. 

 

I 1997 gjennomgikk Mancuso (1997) ovenfor nevnte kohort en gang til, basert på de 

samme eksponeringsdata han anvendte forrige gang (Mancuso, 1975), med den følge at 

den nye studien innholdt noen av de samme begrensningene som studien i 1975.  En 

annen studie ble noe senere utført av Luippold et al. 2003, som også bygget på den 

samme arbeidstakergruppen som Mancuso (1975) - nå med oppfølging til 1997.  

Inklusjonskriteriene for deltakelse i denne studien var endret og forfatterne tok med kun 

de arbeiderne med mer enn 12 måneders arbeidsforhold etter 1940.  Disse forfatterne 

fant ingen eksponeringsdata for Cr(III)-forbindelser i de opprinnelige dataene, og 

forfatterne avdekket at økt hyppighet av lungekreft var å finne i gruppen som startet 

arbeid før 1960, da bedriften anvendte høyt innhold av kalkblanding i 

produksjonsprosessen, noe som var antatt å føre til eksponering for kalsium kromat. 

 

I en japansk studie Abe et al (1982) ble 20 tilfelle av lungekreft blant 

kromatproduserende arbeidere, hvorav alle unntatt fem hadde opptrådt blant 

storrøykere.  Tsuneta (1982) rapporterte om 25 tilfelle av lungekreft som hadde 

opptrådt blant mannlige arbeidere i en kromatproduserende fabrikk, som svarte til en 

insidens på 413 x 10-5/år, eller 16 ganger høyere enn i landets øvrige mannlige 

alderskorrigerte befolking.  Midlere ansettelsestid i bedriften var 21,5 år, mens tiden fra 

første eksponering for kromater til diagnose var gjennomsnittlig 25,4 år. 

 

Alderson et al (1981) utførte en studie av en kohort som innbefattet 2,715 kromat 

produserende arbeidere med ett år eller mer sammenhengende arbeid i tiden 1948-77, 

der 298 individer gikk tapt i oppfølgingen.  Produksjonen ble stoppet i én fabrikk i 1966 

og i en annen i 1967.  Betydelig reduksjon i eksponeringen ble iverksatt fra 1954 og 

utover.  "Lav kalk" prosessen var startet i 1957-59 bedriften som stengte i 1967.  Det 

var en bedrift som fortsatt produserte i 1981 og denne var ombygget I 1957-61 ved at en 

"ikke-kalk" prosess ble etablert.  Den tredje bedriften anvendte "høy-kalk" prosessen til 

stegningen i 1966.  I høy-kalk prosessen blir uløselig Cr2O3 omdannet til natriumkromat 

pluss noen forbindelser av kalsiumkromat med lav vannløslighet.  Dataene som gjaldt 

personer ansatt fra 1948 og utover og som deltok i røntgen screening fra 1956 og 

utover, ble analysert i 1981.  Det var noe lavere forekomst av storrøyking i denne 

gruppen enn i befolkningen ellers.  Forfatterne fant 602 dødsfall mot 445,3 ventet, 

hvorav 116 dødsfall grunnet lungekreft mot 48,0 ventet (p<0.001).  De avdekket 75 

dødsfall av lungekreft blant arbeiderne i én bedrift mot 26,3 ventet.  I denne gruppen 

fant de også to dødsfall av nesebihule kreft, mot 0,15 ventet (p=0.03).  Blant arbeiderne 

i bedriften som fortsatt var i drift i 1981 og som var ansatt etter ombyggingen av 

produksjonen viste en rate-rate (RR) for lungekreft på 1,8, mot 3.0 blant dem som ble 

ansatt tidligere.  Det samlede antall lungekreft dødsfall blant arbeiderne i denne 

bedriften var 36, mot 16,7 ventet (p<0,001).  Forfatterne anga at de oppfattet resultatene 

til å peke i retning av at eksponeringens varighet kunne være en sterkere determinant 

for lungekreft enn eksponeringsnivået. 

 

Satoh et al (1981) undersøkte en gruppe på 896 menn som produserte Cr-forbindelser i 

Tokyos nærhet i tiden 1918-75 og observerte disse arbeiderne i tiden 1918-78 m.h.t. 
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dødsfall og alders- og årsaksspesifikk dødelighet og anvendte japanske menn av same 

alder som referanse.  Forfatterne bedømte relativ eksponering for henholdsvis Cr(VI)- 

og Cr(III)-forbindelser på basis av relativt produksjonsvolum i tiden 1934-1975 da 84 

% var Cr(VI)- og 16 % Cr(III)-forbindelser.  Det var 26 var dødsfall som skyldtes 

lungekreft (RR=9.5), men ingen andre krefttyper viste økt dødsrate.  Det var fem 

(ventet 1,18) dødsfall av kreft i luftveiene i undergruppen med 1-10 års arbeidsvarighet, 

henholdsvis ni mot 1,2 ventet i 11-20 årsgruppen og 17 mot ventet 0,97 i gruppen med 

mer enn 21 års arbeid i produksjon. 

  

En studie i Italia blant 981 kromatproduserende arbeidere, ansatt i mer enn ett år 

mellom 1948 og 1985, viste 20 dødsfall av kreft i luftveiene (De Marco et al, 1988), 

herav var 14 dødsfall forårsaket av lungekreft, tre av pleura tumorer og tre av kreft i 

strupen.  Forfatterne anvendte alders- og kjønnskstandardisert dødelighet blant italiener 

som referanse.  Den standardiserte dødelighetsraten (SMR) for lungekreft var 212, 

mens SMR for en undergruppe ansatt i mer enn 10 år var 420. 

 

Kromat pigment 

Allerede i 1930-årene kom det rapporter fra Tyskland som indikerte at eksponering 

for høye konsentrasjoner av krom pigment kunne resultere i kreft i luftveiene.  En 

norsk studie blant en liten gruppe på 133 mannlige arbeidere som ble observert fra 

januar 1953 til utgangen av 1973 (Langård og Norseth, 1975) ble det avdekket en 

ganske klar sammenheng mellom eksponeringen og lungekreft.  I en liten 

undergruppe på 24 arbeidere med mer enn 3 års arbeid før 1972 ble det avdekket tre 

tilfeller lungekreft mellom 1951 og 1972 mot ventet 0,079 (p<0,1), som svarte til en 

absolutt risiko på ±1,500 x 10-5/år.  Eksponeringsnivået for Cr(VI) var ikke kjent for 

dette tidsrommet, men målinger av arbeidsluften i 1973 viste konsentrasjoner av 

Cr(VI) i arbeidsluften som varierte i området 0.01-1.35 mg/m3.  Forfatterne bedømte 

situasjonen dit hen at personene som hadde fått lungekreft mest sannsynlig hadde vært 

utsatt for nivåer i arbeidsluften på 0,5-1,5 mg Cr(VI)/m3 gjennom deres 6-8-årig 

ansettelse.  I en oppfølgingsstudie til og med 1980 (Langård og Vigander, 1983) ble det 

funnet seks (99 % CI = 1,5-15,7) tilfeller av lungekreft (absolutt risiko ±1,500x10-5/år) i 

undergruppen på 24 arbeidere, mot 0,135 ventet på basis av alderskorrigerte nasjonale 

rater, mens det var 0,08 ventet på basis av fylkesspesifikke rater.  Fem av de seks 

tilfellene ble bekreftet å ha vært røykere.  Ett tilfelle av lungekreft ble funnet blant de 

109 arbeiderne som hadde arbeidet mindre enn 3 år før 1972. 

 

Davies (1979) studerte dødeligheten blant arbeidere ved tre forskjellige bedrifter i 

Storbritannia som produserte krom pigmenter fram til midten av 1977.  Elevert 

dødelighet av lungekreft ble avdekket blant mannlige arbeidere i to bedrifter med 

eksponering for "høye" og "mellomhøye" luftkonsentrasjoner.  Arbeiderne i to av 

bedriftene (A og B) hadde også vært utsatt for sinkkromat.  I en senere oppfølging ble 

studiepopulasjonen fulgt opp fra 1930- eller 1940-årene og ut desember 1981 (Davies, 

1984a).  I alt sju dødsfall av lungekreft ble avdekket (E = 6,45) blant arbeiderne i 

bedrift C, som mest sannsynlig hadde vært eksponert kun for forbindelser som var 

generert i produksjon av blykromat.  En høy rate-rate (RR) for dødsfall av lungekreft, 

tre tilfeller mot ventet 0,84, ble funnet i en gruppe på 33 sterkt eksponerte arbeidere 

som var først ansatt før 1946.  Blant sterkt og mellomsterkt eksponerte arbeidere i 

bedrift A og B med observasjonstid kortere enn 30 år, varierte RR fra 1,0 til 5,5, den 

siste svarte til en absolutt risiko på 390 x 10-5/år.  Tre dødsfall av lungekreft (E = 2,32) 



 18 

ble funnet i gruppen som hadde vært mellomsterkt eksponert i mer enn 30 år og først 

ansatt i tiden 1932-45, som ga den høyeste absolutte risikoen på 575 x 10-5/år. 

 

Davies (1984b) gjorde også en studie av en gruppe på 57 blykromatarbeidere fra de 

samme bedriftene, personer som var innrapportert med blyforgiftning i tiden 1930-45.  

Dødsårsaker for denne gruppen ble innhentet for tiden frem til utgangen av 1981 og fire 

av arbeiderne var døde av bronkial kreft, mot 2.8 ventet og alle hadde inntrådt blant 

arbeidere som hadde vært behandlet for blyforgiftning før fylte 40 år.  Antallet 

observasjonsår for gruppen var 1,585 og den absolutte risikoen for død av lungekreft 

var dermed 252 x 10-5/år. 

 

Sheffet et al (1982) undersøkte arbeiderne ved en bedrift i New Jersey som produserte 

bly- og sinkkromat.  Studien innbefattet 1,296 hvite og 650 ikke-hvite menn som hadde 

vært ansatt i mer enn 1 måned mellom januar 1940 og desember 1969.  Ventede 

dødsfall av ulike årsaker var beregnet på basis av erfarte årsaksspesifikke dødsfall hos 

menn ellers i USA.  Forfatterne estimerte at det skulle ha vært om lag ni ganger så mye 

blykromat som sinkkromat i arbeidsatmosfæren i det aktuelle tidsrommet.  De fant 16 

dødsfall av lungekreft blant de hvite arbeiderne (RR=1,6; p<0.05) og 7 (RR=1,6; ikke 

signifikant) blant de ikke-hvite.  Blant hvite med mer enn 10 års ansettelse var RR 1.7 

(p<0,05) og blant de ikke-hvite 2,6 (ikke signifikant). Senere ble den samme 

rekrutteringskohorten observert i tiden 1940-82 av Hayes et al. (1989), som inkluderte 

1,879 mannlige arbeidere som hadde arbeidet i mer enn 1 måned i tiden 1940-1969 - og 

de anvendte den samme referansepopulasjonen.  De klarte å følge opp med sikkerhet i 

alt 1,737 arbeidere (92 %) og begrenset studien til disse personene.  "Luftbåren” Cr var 

målt i arbeidsluften sent i observasjonsperioden og viste om lag 0,5 mg/m3 i 

”eksponerte” jobber og nivåer over 2 mg/m3 for sterkt eksponerte arbeidsoppgaver.  

Forfatterne avdekket SMR på 93 O/E=101/108.8) for alle dødsfall av kreft, hvorav 41 

dødsfall skyldtes lungekreft (E=35,3), for arbeidere i arbeidssituasjoner som hadde 

medført eksponering for Cr(VI).  Lungekreft i hele gruppen tilsvarte en absolutt risiko 

på 81x10-5/år (E = 70x10-5).  SMRs for lungekreft blant de som ikke var eksponerte for 

Cr(VI), henholdsvis de med mindre enn ett år ansettelse i arbeid med krom 

eksponering, var 92 og 93.  SMRs for lungekreft blant de arbeiderne med akkumulert 

arbeidsperiode på 1-9 og 10+ år var henholdsvis 176 og 174.  Når de ekskluderte de 

med mindre enn 30 år fra første ansettelse blant de med mer enn 10 års ansettelse, ble 

SMR for lungekreft 321, men det var kun seks tilfeller i denne selekterte gruppen.   

 

Produksjon av ferrokrom 

En studie ble utført i Sverige (Axelsson et al, 1980) blant arbeidere som hadde 

produsert ferrokrom legeringer fra kromit.  Menn ansatt i mer enn ett år i tiden januar 

1930 til desember 1975 ble inkludert i studien og kategorisert etter arbeidssted- og 

varighet.  Informasjon om kreftdødsfall ble innhentet fra det svenske kreftregisteret.  

Forfatterne tok høyde for en “latenstid” på 15 år.  Totalt 1,876 arbeidere var inkludert i 

studien, hvorav 380 var avgått ved døden (383,3 ventet) hvorav 69 av kreft (76.7 

ventet).  Fem tilfeller av lungekreft (ICD 162-163) ble avdekket mot 7,2 ventet.  Når det 

gjelder kreft i mage- tarmkanalen (ICD 151-153) fant de 18 tilfeller mot 20 ventet.  

Vedlikeholdsarbeidere var den eneste gruppen med elevert hyppighet av kreft i 

luftveiene; fire tilfeller mot 1.0 ventet, men to av de observerte tilfellene var 

mesoteliom, som kunne indikere at asbest var en tilleggsårsak.  Et tilfelle av 

mesoteliom hadde også opptrådt blant ovnsarbeiderne der asbest ble anvendt for 
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varmeisolering.  Luft nivåene for Cr(III) varierte fra 0,0 til 2,5 mg/m3 og for Cr(VI) var 

nivåene fra 0,0 til 0,25 mg/m3.  Informasjon om røyking var ikke tilgjengelig. 

 

Parallelt med den svenske studien pågikk én studie i Norge - blant ferrokrom og 

ferrosilisium ovnsarbeidere (Langård et al, 1980).  Studien innbefattet arbeidere som 

hadde vært ansatt i mer enn ett år fra 1928 og utover.  Det ble tatt høyde for ”latenstid” 

ved å ved å utelate de som hadde begynt i bedriften etter 1960.  Observerte og ventede 

kreft-tilfeller og dødsfall blant de 976 mannlige arbeiderne ble begge hentet ut fra 

nasjonale data.  I alt 182 dødsfall hadde funnet sted med ventet 228,2, mens det var 64 

krefttilfeller mot 79,4 ventet på basis av nasjonale rater.  Ni tilfelle av lungekreft ble 

funnet (E=9,45) hvorav 7 (E=3,1) i ferrokrom gruppen (absolutt risiko = 92 x 10-5/år) 

(p=0,08).  Forventet antall tilfeller av lungekreft var redusert til 1,8 når en anvendte 

lokal referanserater (p=0,06).  Måling av luftkonsentrasjoner ble foretatt i bedriften i 

1975 og disse viste data både for Cr(III) og Cr(VI) i arbeidsluften, henholdsvis 0,01-

0,29 mg/m3 Cr, hvorav 11-33 % var vannløselig Cr(VI). 

 

En påfølgende studie ble utført med utgangspunkt i den samme arbeidstakergruppen 

med 8 år forlenget observasjonstid (Langård et al, 1990) og med uforandrede kriterier 

for inklusjon i studien - bortsett fra at de som hadde begynt i bedriften mellom januar 

1960 og desember 1964 ble tatt med - noe som utvidet gruppen til 1,235 personer.  Det 

ble presentert resultater både for den opprinnelige gruppen på 976 arbeidere og den 

utvidete gruppen.  Antallet tilfeller av kreft blant de 976 hadde økt til fra 64 (Exp=79,4) 

til 124 (Exp=144,9), hvorav 17 var lungekreft (Exp=17,8).  Insidensen av lungekreft var 

elevert i undergruppen ferrokromarbeidere; 10 tilfelle mot 5,7 ventet (95 % CI=4,8-

18,4).  Rate-raten for prostatakreft på (31/26,6) var blitt noe lavere enn i den første 

studien.  I populasjonen som inkluderte nyansatte i tiden 1960-64 (n=1,235) hadde 357 

avgått ved døden (E=440,6; SMR=91) og insidensraten (SIR) for alle kreftforekomster 

var 84 (O/E=132 / 157,3).  Det ble funnet en elevert risiko for lungekreft i 

ferrokromgruppen (n=379), O/E-ratio = 10/6,5 (SIR=154; absolutt risiko = 95 x 10-

5/år).  Rate-raten for lungekreft i ferrokromgruppen var 3,0 (99% CI = 1,1-6,4) når en 

anvendte de øvrige - ikke ferrokromarbeiderne - som intern referanse gruppe. 

 

Brukere av kromforbindelser 

 

a. Kromatholdig maling 

En gruppe forfattere (Boice et al 1999) undersøkte en gruppe på 3,634 sprøytemalere 

som hadde sprøytet sinkkromatholdig maling ved Lockheed-Marten fabrikken i 

California fra 1940-årene og utover.  Denne studien påviste ikke økt hyppighet av 

dødsfall som skyldtes lungekreft, men deres eksponering for Cr(VI) ble bedømt å ha 

vært ganske lav; eksponeringen var ikke tallfestet grunnet mangel på malinger fra den 

aktuelle perioden.  Forklaringen på at denne eksponeringen for kromatholdig 

sprøytemaling ikke ga økt risiko for lungekreft, kan være at Cr(VI) er sekvestrert 

(bundet) i malingen på en måte som ikke gjør Cr(VI) tilgjengelig for slimhinnen i 

bronkialtreet ved inhalasjon. 

 

b. Forkromming 

I Yorkshire i England ble en studie utført blant tidligere og nåværende forkrommere 

med mer enn 3 måneders arbeid i faget i én eller flere av 54 forskjellige 

forkrommingsverksteder (Royle, 1975a, b).  I studien var det inkludert 1,056 mannlige 

og 182 kvinnelige forkrommere hvorav til sammen 142 var døde ved mai 1974.  
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Referansegruppen ble matchet for alder, kjønn og røykevaner og ble hentet fra ikke-

forkrommere blant tidligere og nåværende arbeidere i to lokale industribedrifter.  

Arbeids- og røykehistorier ble samlet inn gjennom spørreskjema blant de 997 

forkrommerne og blant 1,117 levende personer i referansegruppen.  Hos forkrommerne 

ble det funnet en signifikant elevert samlet dødelighet av alle kreftformer; 51 observert 

mot 24 i referansegruppen (p<0,01), hvorav 24 lungekreft dødsfall hos menn - mot 13 

ventet (ikke signifikant).  Den gjennomsnittlige utviklingstiden fra første eksponering 

var 13,6 ås sammenlignet med 16.4 år for alle dødsfall samlet.  Det var også økning når 

det gjaldt kreft i mage- tarmkanalen; 8 observert mot 4 forventet (ikke signifikant).  En 

større fraksjon av referansepopulasjonen hadde tidligere arbeidet med å lage asbest 

produkter enn i studiegruppen.  Røykevaner ble rapportert tom nær lik hverandre hos 

forkrommerne og referansegruppen. 

 

En dødelighetsstudie blant 2,689 (menn/kvinner = 1,288/1,401) forkrommere i England 

ble utført av Sorahan et al (1987).  Deltakerne i denne studien hadde drevet med dette 

arbeidet i tiden 1946-83, i hovedsak forkromming av støtfangere.  Kohorten innbefattet 

arbeidere først ansatt i dette arbeidet i tiden 1946-75 og som hadde drevet med 

forkromming i 6 måneder eller mer.  Luftmålinger av Cr var blitt utført før 1973, og 

konsentrasjoner av Cr2O3 på henholdsvis 8,0 mg/m3, 1,6 mg/m3, og 0,4 mg/m3 ble målt.  

Etter 1973 var luftnivåene for det meste under 50 gCr/m3.  Alle kohortmedlemmene 

hadde i det minste en tid med arbeid assosiert med kromeksponering, men 

blandingseksponering med nikkelsulfat hadde funnet sted.  Dødeligheten ble 

sammenholdt med den for England og Wales.  Det var i alt 213 dødsfall av alle 

lokalisasjoner av kreft, mot 164.2 ventet - for begge kjønn samlet.  Av 72 dødsfall av 

lungekreft var 63 hos menn (E=40; p<0,001), og ni hos kvinner (E=8,1).  De høyeste 

RR var 13/3,8 (p<0,001) etter 10-14 år og 12/4,9 (p<0,01) etter 15-19 års arbeid ved 

krombad - for begge kjønn til sammen.  Det var til sammen 25 dødsfall (E=16,2) av 

magekreft, men elevert hyppighet kun hos menn. 

 

Det er flere små studier av kreft i luftveiene blant forkrommere, og noen gir en viss 

elevert hyppighet av lungekreft, bl.a. studien ved Okubo og Tsuchiya (1979) samt en 

studie ved Franchini et al (1983) i Italia, der 178 forkrommere var med i studien, hvorav 

62 var dekorasjonsforkrommere og 116 hadde drevet med forkromming av større ting.  

Det var sju dødsfall forårsaket av kreft i den siste gruppen, mot 2,7 forventet på basis av 

nasjonal dødelighet.  Tre av kreft dødsfallene var av lungekreft mot 0,7 forventet 

(p=0,03); absolutt risiko = 182 x 10-5/år.  Da de fjernet 10 år med “latenstid” gjensto det 

seks kreft dødsfall (E=2,2) og tre lungekreft dødsfall (E=0,6) (p=0,02).  

Luftkonsentrasjonen av Cr(VI) ved forkromming av store gjenstander var i 

gjennomsnitt 7 g/m3 i 1980, men forfatterne regnet med at eksponeringen tidligere 

hadde vært vesentlig høyere. 

 

c. Sveising på syrefast stål 

Syrefast stål (SS) inneholder generelt 8-10 % Nikkel (Ni) og 18-20 % Cr, og 

tilsvarende innholder elektroder som anvendes ved sveising på SS inneholder som 

oftest noe mer nikkel og krom enn basestålet.  Sveiserøyken fra sveising på SS 

inneholder krom, nikkel og mange toksiske gasser - som CO, NOx og O3.  Krom i 

basestålet er i inert ikke ionisk form, men som en konsekvens av den høye 

temperatturen (6.000oC+) i sveisebadet oksideres Cr(0) til høyere oksidasjonsnivåer, 

inkludert Cr(VI)-forbindelser.  Sveisere uten adekvat åndedrettsvern utsettes derfor 

for Cr(VI)-forbindelser under sveising på SS, men luftkonsentrasjonen kan være svært 
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forskjellig ved ulike sveisemetoder, generelt med de høyeste nivåene under 

buesveising. 

 

Sveisere sveiser gjerne på mange materialer over et gitt tidsrom, hvorfor de kan 

eksponeres for oksider av ulike metaller - som Mn, Fe, Al, og andre (Stern, 1981; 

Karlsen et al, 1996).  Denne blandede eksponeringen gjør det nesten umulig å 

gjennomføre epidemiologiske studier av grupper som har utført bare eller nesten bare 

sveising på syrefast stål.  Likevel er det noen som har lykkes nesten i å finne slike 

”rene” grupper av sveisere av SS.  Sjögren (1980) undersøkte en gruppe på 234 

personer som hadde sveiset kun på SS i mer enn 5 år mellom 1950 og 1965.  

Utvanning av resultatene ble forsøkt unngått ved å ekskludere personer som hadde 

sveiset SS i mindre enn 5 år.  Sammenlignet med andre studier var eksponering for 

sveiserøyk godt karakterisert i denne studien, dessuten tok forfatteren hensyn til antatt 

utviklingstid for sykdommen.  Forfatteren fant at røykevanene i undersøkelsesgruppen 

reflekterte ganske godt røykingen i hans referansepopulasjon - den generelle 

befolkningen.  Sjögren avdekket tre tilfelle av lungekreft i studiegruppen mot 0,8 

ventet.  Den samme forfatteren (Sjögren et al 1987) fulgte opp den samme kohorten 

gjennom en forlenget observasjonsperiode frem til utgangen av 1984 og da fant de 

5tilfeller av lungekreft mot 2,0 forventet. 

 

Becker et al (1985) gjorde en kohort studie blant 1,224 sveisere av SS som hadde 

sveiset med ulike metoder.  Den eneste av undergruppene i denne studien som viste 

elevert hyppighet av lungekreft var de som hadde utført MMA (manuel metal arc) 

sveising første gang for 20-29 år siden; 5 tilfeller mot 2,1 forventet, mens hele MMA 

gruppen viste 5 tilfeller mot 5,1 forventet.  En mulig svakhet ved denne studien var at 

observasjonstiden som studien dekket var relativt kort.  Forfatteren fulgte senere opp 

denne studien til og med 1995 (Becker, 1999) og avdekket da at den eleverte 

hyppigheten av lungekreft var forstyrret (confounded) av eksponering for asbestfibrer, 

bl.a. fordi det også var 7 dødsfall av mesoteliom - mot 0,6 forventet i populasjonen, 

noe som indikerer at asbest også kunne ha bidratt til dødsfall knyttet til lungekreft. 

 

I 1991 publiserte IARC en omfattende studie av 11092 sveisere (Simonato et al, 

1991).  Ni europeiske land bidro med grupper av sveisere som hadde begynt sveising 

hovedsaklig i 1960- og 1970-årene.  Samlet var det 116 dødsfall av lungekreft, mot 

86.8 ventet.  I undergruppen som hadde sveiset hovedsakelig på SS var det 39 

dødsfall av lungekreft mot 30,45 forventet, mens det i undergruppen med mer enn 10 

år sveising på SS, og hensyntagen til 20 års utviklingstid for sykdommen, var det 13 

dødsfall mot 9,1 forventet. 

Danielsen et al (1996) publiserte en historisk prospektiv studie som innbefattet en 

kohort på 2.957 kjelesveisere som begynte i arbeid i tidsrommet 1942-81.  

Observasjonstiden for gruppen var fra 1953 til utgangen av 1992.  I gruppen var det 

en undergruppe på 606 sertifiserte SS-sveiserer.  Både observerte og ventede tilfeller 

av kreft ble hentet fra alderskorrigert informasjon i det norske kreftregisteret; kun 4.9 

% av kohorten kunne ikke identifiseres og måtte derfor utelukkes fra studien. Det ble 

funnet 50 tilfeller av lungekreft mot 37,5 forventet i hele kohorten (SIR =133; CI 99, 

176) og 6 lungekreft mot 5,8 forventet i gruppen med SS sveisere.  Når forfatterne tok 

høyde for 15 års antatt utviklingstid fra første gangs eksponering, ble den moderat 

eleverte hyppigheten av lungekreft redusert til en lavere hyppighet enn forventet, 2 

observert mot 3,4 forventet, som indikerte at det ikke var noen økt hyppighet i den 

mest kritiske gruppen.  En mulig negativ forstyrrende faktor kan ha vært at denne 
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kritiske gruppen var velutdannet og trolig røkte mindre enn 

gjennomsnittsbefolkningen som gruppen ble sammenlignet med. 

 

4.6 Andre kreftlokalisasjoner med mulig Cr(VI)-assosiasjon 

Som angitt ovenfor er det noen studier som gitt en viss pekepinn i retning av at 

langvarig eksponering for kromater kan gi økt hyppighet av kreft i andre 

lokalisasjoner enn i luftveiene.  IARC (1990) har imidlertid konkludert med at det 

ikke er grunnlag for å tolke disse studiene i retning av at det finnes en 

årsakssammenheng mellom Cr(VI)-eksponering og kreft i andre organer.  En vil 

likevel nevne noen av rapportene som har gitt en viss indikasjon for sammenheng 

mellom langvarig og sterk Cr(VI)-eksponering og kreft i mage- tarmkanalen.   

Teleky (1936) pekte på en mulig sammenheng mellom Cr(VI)-eksponering og kreft i 

magen da han fant 5 tilfeller i en arbeidstakergruppe der 44 var avgått ved døden.  

Som nevnt ovenfor kunne Enterlines (1974) og Royles (1975b) studier også gi en viss 

pekepinn i den samme retningen.  Den omfattende litteraturen om Cr(VI)-eksponering 

og kreft, synes imidlertid ikke å gi støtte til en slik antagelse (IARC, 1990; Langård, 

1990; Costa, 1997; De Flora, 2000).  Skulle man kunne avdekke en slik sammenheng, 

måtte det være i gamle kohorter der kohortmedlemmene har vært sterkt utsatt for 

Cr(VI) over mange år, slik at svelging av ikke redusert Cr(VI) kan antas å ha vært 

betydelig.  De eneste studiene som kan antas å imøtekomme slike eksponeringskrav er 

studiene til Sorahan et al (1987) og Enterline (1974).  Royles studie (1975b) kunne 

også peke litt i samme retning, mens i hans studie gjaldt den økte dødeligheten kun 

menn.  Litteraturen - inkludert IARC - har likevel konkludert med at slik 

sammenhengen ikke er påvist. 

 

4.7 Dose responssammenhenger (kreft) 

Mange kohortstudier bekrefter at langvarig eksponering for Cr(VI)-forbindelser kan 

gi økt risiko for lungekreft, og noen studier gir støtte til økt risiko for kreft i nesens 

bihuler.  Ingen kohortstudier har tilstrekkelig eller egnet skille mellom den risikoen 

for lungekreft som er knyttet henholdsvis til røking og Cr(VI)-forbindelser (og i noen 

studier asbest). Det finnes 2 studier hvor luftmålinger av Cr(VI)er gjennomført i hele 

den perioden studiekohorten har vært ansatt i bedriften. Det har derfor hvert mulig å 

lage estimater av årlig gjennomsnittseksponering og for hver jobbkategori og 

kumulativ eksponering for hver ansatt. 

 

Den første studien omfattet 2357 personer som var ansatt mellom 1950 og 1985 ved 

en bedrift som produserte kromat (Baltimore kohorten). Studien ble først publisert av 

Hayes et al. i 1979 og er seinere fulgt opp med eksponeringsestimater av Gibb et al i 

år 2000. Senere er sammenhengen mellom eksponering og lungekreftrisiko undersøkt 

i flere risikomodeller med fokus på linearitet og terskelverdier (Park et al 2004). 

Sistnevnte studie har ikke gitt holdepunkter for terskelverdier og at man derfor må ta 

utgangspunkt i at dose-respons kurven er lineær. En kumulativ eksponering for 

1mg/m3 x år (målt som CrO3) ble estimert til relativ risiko for lungekreft på 2,44 (95% 

CI=1,54 – 3,83). Økt livstidsrisiko for lungekreft ved eksponering for 0,10 mg/m3 ble 

estimert til 255 pr 1000 (95% CI=109 – 416). Park et al, i 2006 gjorde ytterligere 

undersøkelser av muligheten for en terskeleffekt i denne kohorten ved å estimere ulike 

mål for kumulative eksponering hvor kun konsentrasjoner som oversteg visse antatte 

terskelverdier ble summert over tid. Til tross for usikkerheter, ble det også her 
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konkludert at det ikke finnes tilstrekkelige holdepunkter for å anta at det er en 

terskelverdi for lungekreft. 

 

Den andre studien omfatter også en kromatproduksjonsbedrift hvor kohorten bestod 

av 493 personer ansatt mellom 1940 og 1972 (Painesville kohorten). Kohorten ble 

fulgt opp frem til 1997 (Mancuso et al, 1997). Den utvidede studien ble første gang 

publisert av Luippold et al i 2003 og fulgt opp med eksponeringsestimater av Proctor 

et al, (2003) og kvantitativ risikovurdering av Crump et al (2003). Økt livstidsrisiko 

for å dø av lungekreft ble estimert til 0,00205 (90% CI = 0,00134 – 0,00291) ved 

eksponering for 1 μg/m3 over 45 år. Studien viste ingen signifikant økning av 

lungekreftrisiko når den kumulative eksponeringen lå lavere enn 1,0 mg/m3 x år. 

 

Det foreligger en risikovurdering for Cr(VI)-eksponering utført av Scientific 

Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) (2004). Denne 

risikovurderingen bygger på 10 relevante studier av Cr(VI) eksponerte arbeidere, se 

Steenland et al (1996)og beregningene delvis fra Sorahan et al (1998).  

 

4.8 Evaluering 

Helseskadene som forbindes med Cr(VI)-forbindelsene er først og fremst dens 

kreftfremkallende effekt, spesielt lungekreft, men Cr(VI)-forbindelser forårsaker også 

irritative og korrosive skader på hud, slimhinner, åndedrettsorganer og mage-tarm 

kanalen samt skader på nyrene. Cr(VI)-forbindelser er vist å være karsinogen for 

mennesker og klart gentoksisk både in vivo og in vitro og klassifisert av IARC som 

Gruppe 1: karsinogen for mennesker. Lungekreft vil derfor være den kritiske 

helseeffekten av Cr(VI)-forbindelser. 

 

Det er i den senere tid er det utført flere kvantitative risikovurderinger av dose-

respons for den kreftfremkallende effekten av Cr(VI)- forbindelser fra eldre 

undersøkelser som er beskrevet tidligere (Painesville og Baltimore kohortene). I tillegg 

har Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) utført en 

risikovurdering som bygger på 10 relevante studier som også bør tillegges vekt. 

 

Spesielt vanskelig har det vært å fastslå hvorvidt en kan påvise en terskeleffekt 

relatert til eksponering for Cr(VI)- forbindelser. Det er bred enighet om at Cr(VI)- 

forbindelser er cytotoksiske og gentoksiske hvilket medfører at en ikke kan sette en 

terskelverdi for eksponering for Cr(VI)- forbindelser. Dette støttes delvis av 

kurvetilpassingsstudier utført av Park og medarbeidere (2004; 2006). Ved en 

risikovurdering av Cr(VI)- forbindelser anbefales det dermed å betrakte disse som 

gentoksiske karsinogene stoffer uten holdepunkter for terskelverdier og at man bør ta 

utgangspunkt i at dose-respons kurven sannsynligvis er lineær.  

 

 

5. Bruk og eksponering 
Man kan bli eksponert for kromater(VI) ved produksjon av kjemikalier og kjemiske 

produkter, og produksjon av. Videre er man utsatt for eksponering for kromater innen 

overflatebehandling av metaller, ved bygging av skip, skrog og båter, ved produksjon 

og reparasjon av jernbane, sporvei, fly og romskip og ved bygging og reparasjon av 

oljeplattformer og moduler. I ulike prosesser innen forskning og utviklingsarbeid, 

samt i undervisning kan man også bli eksponert for kromsyre og kromater. 
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Kromforbindelser blir brukt som fargestoffer, varmeoverføringsmedier, 

rustbeskyttelsesmidler, treimpregneringsmidler, synteseråvarer, 

metalloverflatebehandlingsmidler, galvanotekniske midler, grunner og bore- og 

brønnkjemikalier. 

 

Eksponering for seksverdige kromforbindelser kan skje fra inhalering av damp (for 

eksempel ved maling, krombehandling av plater/platelegging), støv (fra eksempelvis 

uorganiske pigmenter), eller røyk (blant annet ved sveising av rustfritt stål), og fra 

kontakt med hud (eksempelvis ved arbeid med sement).  

 

5.1 Opplysninger fra Produktregisteret 

Produktregisteret (Årsoppdateringen for 2007) inneholder opplysninger om mengde 

og bruk av 4 av de totalt 12 seksverdige kromforbindelsene gitt i Tabell 1. De øvrige 

er ikke funnet i deklareringspliktige produkter i data fra 2007. 3 av 4 av disse 

kromforbindelsene er enten unntatt offentligheten eller maksimal mengde er under 0,4 

tonn. 

 

Bariumkromat (CAS-nr.: 10294-40-3) er oppført med 7 deklarasjoner, og med 

minimum og maksimum mengde lik 0,5 tonn. Bariumkromat inngår i produksjon av 

kjemikalier og kjemiske produkter hvor andre oksidasjonsmidler utgjør den største 

mengden. 

 

På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte 

opplysninger om hvilke bransjer og til hvilke produkter kromsyre og andre kromater 

brukes ut over informasjonen gitt for bariumkromat.  

 

5.2 Eksponering og måledokumentasjon 

Rapporterte målinger av kromsyre og kromater (seksverdige) er hentet fra STAMIs 

eksponeringsregister EXPO. 

 

Målinger tatt av kromsyre og kromater fra EXPO for perioden 1985-2008 er gitt i 

Figurene 2 og 3. Det er totalt 224 prøver fra 39 ulike bedrifter og organisasjoner som 

ligger til grunn for de analyserte prøvene. Stasjonære prøver er utført i 10 bedrifter og 

personbårne prøver er rapportert fra 29 bedrifter. I 7 bedrifter foreligger det både 

stasjonære og personbårne målinger. De personbårne prøvene tillegges mest vekt da 

disse gir best bilde av yrkeshygieniske eksponeringer.  

 

Resultater fra målinger er vist i Figurene 2 og 3, for henholdsvis stasjonære og 

personbårne prøver. Måleresultatene er fremstilt i tre intervaller: måleverdi < ¼ ADN 

(administrativ norm) (=0,005 mg/m3), måleverdi > ¼ ADN eller lik ADN samt 

måleverdi > ADN (Veiledning: Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske 

stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren, Arbeidstilsynet, 

best.nr.450). 

 

Resultatene fra Cr(VI) (stasjonære prøver) gitt i Figur 2 viser at 6 prøver (9,8 %) av 

totalt 61 målinger gir eksponering som ligger over dagens administrative norm (0,02 
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mg/m3), og 42 prøver (68,9 %) ligger under norm. Av prøvene som ligger under norm 

er 13 prøver (21,3 %) høyere enn ¼ ADN, men ikke over administrativ norm. 

 

Data fra EXPO - Cr(VI) målinger 1985-2008
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Figur 2 Seksverdig krom, dokumentasjon fra EXPO. Stasjonære prøver. 

   Prøvetakingstid >10 minutter. 

 

 

Resultatene fra Cr(VI) (personbårne prøver) i Figur 3 viser at 18 av totalt 163 prøver 

(11,0 %) gir en eksponering som er høyere enn dagens administrative norm i Norge. 

145 (89,0 %) av de personbårne prøvene viser konsentrasjoner lavere enn 0,02 mg/m3, 

og av disse ligger 115 (70,6 %) prøver under 1/4 ADN og 30 prøver (18,4 %) høyere 

enn ¼ ADN, men lavere enn administrativ norm. 

 

For stasjonære prøver er arbeidstakere som jobber med metallisering mest utsatt for 

eksponering (0,12 mg/m3) av seksverdig krom. Data er også her fra normale 

arbeidsforhold, og data er tatt opp over en periode på 40 timer/uke og med 

prøvetakingstid lik 11 minutter. 
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Data fra EXPO - Cr(VI) målinger 1985-2008 
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Figur 3 Seksverdig krom, dokumentasjon fra EXPO. Personbårne prøver.

   Prøvetakingstid >10 min. 

 

Arbeidstakere som arbeider med bygging og reparasjon av skip og båter er høyest 

eksponert for Cr(VI). Måledata (personbårne prøver) viser eksponeringsverdier i 

størrelsesorden 0,025-0,23 mg/m3 over administrativ norm. Arbeidsprosess som er 

brenning utgjør den største risikoen med svært høye verdier (0,15 og 0,23 mg/m3) for 

eksponering. Derimot gir sveising av rustfritt stål de laveste eksponeringsdataene 

(0,025 mg/m3) innenfor dette intervallet. Data er fra normale arbeidsforhold, og data 

er tatt opp i løpet av 330 og 280 minutter for henholdsvis eksponeringsverdiene 0,15 

og 0,23 mg/m3. 

 

 

5.3 Prøvetakings- og analysemetode  

I Tabell 4 er metoder for prøvetaking og analyser av kromsyre og kromater 

(seksverdige) presentert. Dette gjelder metoder og målinger hentet fra EXPO 

databasen, og målingene er utført av STAMI,  

 

Tabell 4 Metoder for prøvetaking og analyse av Cr(VI) fra EXPO  

 

Prøvetakingsmetode 

 

 

Analysemetode 

 

Referanse 

 

Aerosolkassett med 5µm PVC  

membranfilter 
 

 

Spektrofotometri 

Ionekromatografi 

 

NIOSH-metode 7600, 

NIOSH-metode 7604 

 

 

6. Vurdering  
Seksverdige kromforbindelser er kreftfremkallende, etsende, giftige og oksiderende. 
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Det finnes god dokumentasjon på at langvarig eksponering for noen typer kromater 

fører til økt risiko for kreft i luftveiene, spesielt i lungene, men det er også til en viss 

grad tilfelle i nese- og bihulene (jf avsnitt 4.5 pkt. b med referanser). I tillegg 

indikerer studier mulighet for at langvarig eksponering for Cr(VI)-forbindelser kan gi 

økt hyppighet av kreft i andre organer enn lungene, for eksempel i mage-tarmkanalen. 

Litteraturen og IARC konkluderer derimot med at slik sammenheng ikke er påvist for 

andre krefttyper enn lungekreft. 

 

I tillegg virker Cr(VI)-forbindelser (kromater, dikromater og spesielt kromsyre) 

irriterende på hud og kan gi etseskader på hud, slimhinne, åndedrett og mage-tarm 

kanalen samt på nyrene. Innvortes er Cr(VI)-forbindelsene farlige, både på grunn av 

oksidasjonsvirkningene og fordi de også har evnen til å gjøre proteiner uløselige i 

vann. De farligste Cr(VI)-forbindelsene viser seg å være de uløselige eller 

tungtløselige. I 1975 dokumenterte NIOSH kreftfremkallende effekt for de 

vannuløselige Cr(VI)-forbindelsene (barium- og blykromat samt krom(VI)oksid).  

 

Det er ikke påvist at eksponering for kvinner eller menn for Cr(VI)-forbindelser har 

ført til skader hos foster. Dyreforsøk (jf avsnitt 4.3.1 og Forsøksdyr) har påvist 

malformasjoner, økt kroppsvekt, for korte ekstremiteter og unormal hjerterytme (i 

høneegg med kyllingembryoer) og at hud og knokler inneholdt Cr (i føtuser til 

gravide mus). 

 

I produksjon av kromforbindelser, pigment av kromat (inkludert et norsk studie) og 

ferrokrom (også norsk studie) vises det i litteraturen en sterk sammenheng mellom 

eksponering av Cr(VI)-forbindelser og lungekreft og kreft i luftveiene. 

 

Det antydes at Cr(III)-forbindelser kan gjenkalle allergi, men det er ikke nok grunnlag 

til å tillegge Cr(III)-forbindelser en slik kritisk effekt. 

 

Gentoksiske effekter hos mennesker og dyr er rapportert (jf avsnitt 4.4). Seksverdige 

kromforbindelser er vist å være mutagene i bakterie- og cellekulturer (IARC 1990). 

Slike forbindelser er også vist å gi kromosomskade i cellekulturer og in vivo benmarg 

etter eksponering gjennom drikkevann, og at kromadducter på DNA kan være 

mutagene. Kromatforbindelser er funnet å utløse DNA skade in vivo i dyreforsøk og i 

lymfocytter hos eksponerte arbeidere. Cr(VI)-forbindelser er cytotoksiske og 

gentoksiske hvilket medfører at en ikke kan sette terskel for eksponering for Cr(VI)-

forbindelser (jf referanser og STAMI i avsnitt 4.4). 

 

Analyserte måledata fra EXPO (jf avsnitt 5.2) viser at så mye som 11og 9,8 % for 

henholdsvis personbårne og stasjonære prøver overskrider dagens administrative 

norm (0,02 mg/m3).  Resultatet er høyt særlig med tanke på at kritisk effekt er 

lungekreft. I tillegg viser måleresultatene at 18,4 (personbårne) og 21,3 % 

(stasjonære) ligger høyere enn ¼ av administrativ norm (0,005 mg/m3), men ikke over 

norm. Basert på disse data så vil en anbefalt reduksjon av grenseverdien for Cr(VI)-

forbindelser til 0,005 mg/m3 resultere i overskridelse av grenseverdien på ca. 20 %. 

 

Det gjøres oppmerksom på at blykromat står oppført med egen administrativ norm i 

Veiledningen Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003, 

Arbeidstilsynet, best.nr. 361. Denne er vurdert på linje med de andre kromatene og 

grenseverdien anbefales redusert tilsvarende med eksisterende anmerkninger. 
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Det er for øvrig ikke grunnlag for å endre dagens administrative norm for Cr(II)- og 

Cr(III)-forbindelser. 

 

 

7. Konklusjon med forslag til ny administrativ norm  
Forslag til norm baserer seg på en toksikologisk vurdering av de eksisterende data, og 

en reduksjon av administrativ norm for Cr(VI)-forbindelser er forventet å gi redusert 

risiko for lungekreft og luftveisirritasjoner.  

 

Cr(VI)-forbindelsene er giftige, etsende, oksiderende og kreftfremkallende. Kritisk 

effekt ved eksponering for Cr(VI)-forbindelser er lungekreft. Cr(VI)-forbindelsene er 

vist å være karsinogene for mennesker og klart gentoksisk (in vitro og in vivo), og er 

klassifisert av IARC som Gruppe 1: karsinogene for mennesker. 

 

Terskeleffekt relatert til eksponering for Cr(VI)-forbindelser har vært vanskelig å 

påvise. Det vektlegges derfor spesielt at Cr(VI)-forbindelser er ansett som 

cytotoksiske og gentoksiske, og at det ikke kan settes en terskelverdi for eksponering 

for Cr(VI)- forbindelser (jf kapittel 4.8) da selv svært lave eksponeringer kan 

forårsake skade. 

 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de 

toksikologiske dataene og eksponeringsdata foreslås dagens administrative norm å bli 

senket, men med anmerkninger A ”Allergifremkallende” og K ”Kreftfremkallende” 

som tidligere.  

 

Forslaget til ny administrativ norm vil også inkludere blykromat (egen oppføring i 

361), men med eksisterende anmerkninger. 

 

Det er ikke grunnlag for å endre administrativ norm for løselige kromsalter (II- og III-

verdige kromforbindelser), slik at dagens administrativ norm for Cr(II)- og Cr(III)-

forbindelser (beregnet som Cr) opprettholdes. 

 

Forslag til ny administrativ norm for Cr(VI)-forbindelser, slike som kromater og 

kromsyre (beregnet som Cr): 

0,005 mg/m3 med anmerkningene A for Allergifremkallende og K for 

Kreftfremkallende. 

 

Forslag til ny administrativ norm for blykromat (beregnet som kromat): 

0,005 mg/m3 med anmerkningene K for Kreftfremkallende og R for 

Reproduksjonsskadelig. 
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8. Ny administrativ norm 
På grunnlag av høringsuttalelser og drøftinger med partene ble ny administrativ norm 

for Kromsyre og kromater (beregnet som Cr(VI)) fastsatt til: 

 

0,005 mg/m3 med anmerkning A (allergi) og K (kreftfremkallende) 

 

Endring fra høringsforslaget: 

Høringsforslaget som ble lagt ut inneholdt grunnlaget for seksverdige 

kromforbindelser. I og med at kriteriedokumentet inneholdt tilstrekkelig toksikologisk 

informasjon for blykromat ble dette stoffet tatt ut og gitt egen administrativ norm. På 

grunnlag av høringsuttalelser og drøftinger med partene ble ny administrativ norm for 

Blykromat (Cr(VI)) fastsatt til: 

 

0,005 mg/m3 med anmerkning K (kreftfremkallende) og R 

(reproduksjonsskadelig) 
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