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Forord
Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av grenseverdier utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og partene i arbeidslivet (Næringslivets
hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge) i henhold til Strategi for utarbeidelse
og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Dette dokumentet er utarbeidet ved
implementering av kommisjonsdirektiv 2017/164/EU fastsatt 31. januar 2017.
EU-rådets direktiv 98/24/EC (Vern av helse og sikkerhet til arbeidstakere mot risiko i forbindelse med
kjemiske agenser på arbeidsplassen) av 7. april 1998 stiller krav om at EU- kommisjonen skal legge
frem forslag til indikative grenseverdier for eksponering av visse kjemikalier som medlemslandene må
innføre på nasjonalt nivå. De nasjonale grenseverdiene kan være høyere enn de som står oppført i
direktivet, dersom et medlemsland mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn,
men landene bør nærme seg den indikative grenseverdien. Direktivet stiller krav om at indikative
grenseverdier vedtas gjennom kommisjonsdirektiv.
I Norge ble de indikative grenseverdiene innført som veiledende administrative normer. Da nye
Arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1.1.2013 ble de veiledende administrative normene forskriftsfestet
i forskrift om tiltaks- og grenseverdier og fikk betegnelsen tiltaksverdier. I 2015 ble begrepet
«grenseverdi» for kjemikalier presisert og begrepet «tiltaksverdi» for kjemikalier ble opphevet i forskrift
om tiltaks- og grenseverdier. I vedlegg 1 til forskriften ble det innført en tydeliggjøring av
anmerkningene.
Arbeidstilsynet har ansvaret for revisjonsprosessen og utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for
stoffene som blir vurdert. Det toksikologiske grunnlaget for stoffene i denne revisjonen baserer seg i
hovedsak på kriteriedokumenter fra EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific
Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL). SCOEL utarbeider de vitenskapelige
vurderingene som danner grunnlaget for anbefalinger til helsebaserte grenseverdier, og disse legges
fram for kommisjonen.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer
(TEAN) bidrar med faglige vurderinger i dette arbeidet. TEAN vurderer og evaluerer de aktuelle
SCOEL dokumentene, presiserer kritiske effekter og vurderer behov for korttidsverdier ut i fra den
foreliggende dokumentasjonen. Videre søker og evaluerer TEAN nyere litteratur etter utgivelsen av
dokumentet. TEAN bruker kriteriene gitt i SCOEL’s metodedokument ”Methodology for the
derivation of occupational exposure limits: Key documentation (version 7, June 2013)”. Dette er
inkludert i TEANs Metodedokument del B (Prosedyre for utarbeidelse av toksikologiske vurderinger
for stoffer som skal implementeres i det norske regelverket for grenseverdier etter direktiv fra EUkommisjonen) utarbeidet for denne revisjonen.
Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, EXPO databasen ved
STAMI og eventuelle tilgjengelige måledata fra virksomheter/næringer. Beslutningsprosessen skjer
gjennom drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets hovedorganisasjon/Norsk Industri og
Landsorganisasjonen i Norge deltar, samt orienteringsmøter og offentlig høring. Konklusjonene fra
høringen med forskriftsendringer og nye grenseverdier forelegges Arbeids- og sosialdepartementet som
tar den endelige beslutningen.
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Innledning
Dette grunnlagsdokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av grenseverdi for
kalsiumhydroksid og kalsiumoksid. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee
on Occupational Exposure Limits (SCOEL) i EU for kalsiumhydroksid og kalsiumoksid, og
vurderinger og kommentarer fra Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN).

1. Stoffets identitet
Stoffene kalsiumhydroksid og kalsiumoksid og deres molekylformler, synonym av stoffenes navn,
stoffenes identifikasjonsnumre i Chemical Abstract Service Registry number (CAS-nr.), European
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS-nr. og/eller EC-nr.) og indeks-nr.
der disse er kjent er gitt i tabell 1. Strukturer av kalsiumhydroksid og kalsiumoksid er vist i figur 1.
Tabell 1.

Stoffenes navn og identitet.

Kjemisk navn
Molekylformel
IUPAC navn
Synonymer
CAS-nr.
Index-nr.
EC-nr.

kalsiumhydroksid
Ca(OH)2
Kalsiumhydroksid
Hydrert kalk, lesket kalk,
kalkhydrat, hydratkalk
1305-62-0
-

kalsiumoksid
CaO
Kalsiumoksid
Brent kalk, ulesket kalk
1305-78-8
-

Hverken index-nr. eller EC-nr. er oppgitt for kalsiumhydroksid og kalsiumoksid.

a)

b)

Figur 1. Struktur av a) kalsiumhydroksid (tilsvarende struktur som for Mg(OH)2 som illustrert av Smokefoot Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53991771) og modell b)
kalsiumoksid (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Benjah-bmm27).
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2. Fysikalske og kjemiske data
Begge stoffene kalsiumhydroksid og kalsiumoksid er hvite, faste stoffer i pulverform.
Kalsiumhydroksid er et tungtløselig salt. Kalsiumoksid er ved romtemperaturen alkalisk, krystallinsk og
etsende.
Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for kalsiumhydroksid og kalsiumoksid.
Tabell 2.

Fysikalske og kjemiske data for kaliumhydroksid og kalsiumoksid.

Kjemisk navn
Kjemisk formel

Kalsiumhydroksid
Ca(OH)2

Kalsiumoksid
CaO

Molekylvekt (g/mol)

74,09

56.08

Fysisk tilstand
(20 °C, 101,3 kPa)

Fast stoff (pulver)

Fast stoff (pulver)

Smeltepunkt (°C)

-

2572 1,2,3

Dekomponerer (°C)

580-600 1,2,3

2850 1,2,3

Kokepunkt (°C)

-

-

Løselighet i vann
1,85 (0 °C), 0,71 (100 °C) 4
(20 °C, 101,3 kPa) (g/l) 1,85 5
0,2 % (0 °C) 6
pH i vandig løsning
[(25 °C) pH=11,3 (0,1 g/l), 12,7
(1,8 g/l)] 4
[(20 °C) pH=12,4 (mettet
løsning)] 5
Damptetthet
(luft = 1) (g/cm3)
Omregningsfaktor
1 ppm = 3,08 mg/m3;
(20 °C, 101 kPa)
1 mg/m3 = 0,324 ppm

Eksoterm reaksjon med vann og
danner CaOH (aq)
-

1,9 1,2,3
1 ppm = 2,33 mg/m3;
1 mg/m3 = 0,429 ppm 3

http://www.caslab.com/Calcium_oxide_CAS_1305-78-8/
https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/6948/1
3 Tilføyelser til SCOEL-dokumentet.
4 SCOEL
1

2

5

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/6945

6

https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0092.html
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2.1

Forekomst og bruk

Kalsiumhydroksid dannes ved at kalsiumkarbonat (CaCO3) i kalkstein varmes opp. Ved tilstrekkelig høy
temperatur vil kalkstein omdannes til kalsiumoksid (CaO) og karbondioksid (CO2).
Kalsiumhydroksid blir brukt til mørtel og puss ved å lede klorgass ned i kalsiumhydroksid og da dannes
klorkalk som blir brukt til desinfeksjon.
Kalsiumoksid blir brukt til å justere pH, til avløpsrensing, for å stabilisere slam, til
smelteverksproduksjon og til papirproduksjon.

3. Grenseverdier
3.1

Nåværende grenseverdier for kalsiumhydroksid

Nåværende grenseverdi (8 timer) for kalsiumhydroksid i Norge er:
5 mg/m3 med anmerkning E (EU har fastsatt en grenseverdi).

3.2

Nåværende grenseverdier for kalsiumoksid

Nåværende grenseverdi (8 timer) for kalsiumoksid i Norge er:
2 mg/m3 med anmerkning T (Takverdi).

3.2.

Grenseverdier fra EU

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for kalsiumhydroksid og kalsiumoksid i sitt
kriteriedokument av februar 20081:
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 1 mg/m3 respirabelt støv
STEL (Short Term Exposure Limit) (15 min): 4 mg/m3 respirabelt støv
SCOEL foreslår ingen anmerkning verken for kalsiumhydroksid eller kalsiumoksid.

3.3.

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

Grenseverdier for kalsiumhydroksid og kalsiumoksid fra andre land og organisasjoner er gitt i
henholdsvis tabell 3 og 4 nedenfor.
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Tabell 3.

Grenseverdier for kalsiumhydroksid fra andre land og organisasjoner. Land og
organisasjoner som ikke har grenseverdier for kalsiumhydroksid er markert med -.

Land
Organisasjon

Grenseverdi
(8 timer)

Korttidsverdi
(15 min)

Sverige1

3 mg/m3

6 mg/m3

Danmark2

5 mg/m3

-

Finland3
Storbritannia4
Nederland5
ACGIH, USA6
OSHA6

-

NIOSH, USA6
Tyskland, MAK6

5 mg/m3
5 mg/m3
5 mg/m3
5 mg/m3
15 mg/m3
5 mg/m3
5 mg/m3
1 mg/m3

Tyskland, Myndighetene7

1 mg/m3

-

-

I (2)

Anmerkning
Kommentar
Inhalerbart støv
V, veiledende korttidsverdi
Note 2: svensk standard SS-EN
481, Arbetsplatsluft
E, stoffet har en EU
grenseverdi
Totalstøv
Respirabel fraksjon
Gjelder korttidsverdi:
Overskridelsesfaktor
I lokale irriterende effekter og
respiratorisk.
Forbindelse med systemisk
effekt
C, takverdi
H, hudopptak
Hudsensibiliserende
2 (I) Overskridelsesfaktor
E, inhalerbar fraksjon
Y, ikke fare for skade på foster
dersom grenseverdi overholdes
EU, EU har fastsatt grenseverdi

1 Arbetsmiljöverkets

Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7,
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf.
2 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007, https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1graensevaerdi-for-stoffer-og-mat.
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Helsingfors, 2016,
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTPvarden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf .
4 EH40 andre utgave, 2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf .
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx; http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017.
8 Baua, TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-TechnischeRegeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
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Tabell 4.

Grenseverdier for kalsiumoksid fra andre land og organisasjoner. Land og
organisasjoner som ikke har grenseverdier for kalsiumoksid er markert med -.

Land
Organisasjon

Grenseverdi
(8 timer)

Korttidsverdi
(15 min)

Sverige1

1 mg/m3

2,5 mg/m3

Danmark2
Finland3
Storbritannia4
Nederland5
ACGIH, USA6
NIOSH, USA6
Tyskland, MAK6

2 mg/m3
2 mg/m3
2 mg/m3
2 mg/m3
2 mg/m3
2 mg/m3
1 mg/m3

5 mg/m3
I(2)

Tyskland, Myndighetene7

1 mg/m3

-

Anmerkning
Kommentar
Inhalerbart støv
V, veiledende korttidsverdi
Note 2: svensk standard SSEN 481, Arbetsplatsluft
Utløpt 1.1.2007
Gjelder korttidsverdi:
Overskridelsesfaktor
I, lokale irriterende effekter og
respiratorisk.
Forbindelse med systemisk
effekt
C, takverdi
H, hudopptak
Hudsensibiliserende
2 (I) Overskridelsesfaktor
E, inhalerbar fraksjon
Y, ikke fare for skade på foster
dersom grenseverdi overholdes

1 Arbetsmiljöverkets

Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7,
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf .
2 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007, https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1graensevaerdi-for-stoffer-og-mat .
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Helsingfors, 2016,
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTPvarden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf .
4 EH40 andre utgave, 2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf.
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx; http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017.
8 Baua, TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-TechnischeRegeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2

3.4.

Stoffenes klassifisering

Hverken kalsiumhydroksid eller kalsiumoksid er klassifisert i henhold til CLP Annex VI (Forordning
EC No 1272/2008).
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3.5.

Biologisk overvåking

For å vurdere grad av eksponering for forurensning i luften på arbeidsplassen kan man anvende
konsentrasjonen av forurensningen i arbeidstakerens urin, blod eller utåndingsluft, eller annen respons
på eksponeringen i kroppen. EU har satt verdier for dette kalt biologisk grenseverdi (BLV).
SCOEL har ikke fremmet et forslag til biologisk grenseverdi for kalsiumhydroksid og kalsiumoksid.

4. Toksikologiske data og helseeffekter
4.1.

Anbefaling fra SCOEL

EUs vitenskapskomite (SCOEL) har utarbeidet kriteriedokumentasjon for kalsiumoksid og
kalsiumhydroksid datert februar 20081 hvor de anbefaler en grenseverdi for stoffene lik 1 mg/m3 og en
korttidsverdi lik 4 mg/m3, begge respirabel støvfraksjon, se Vedlegg 1.
Høy eksponeringsnivåer kan føre til forbrenning av hud og øyne. Absorpsjon gjennom hud anses
imidlertid ikke som relevant parameter, og dermed mener SCOEL at en hudnotasjon ikke er
nødvendig.

4.2.

Kommentarer fra TEAN

SCOELs kriteriedokument er fra februar 2008. Nyeste studie referert til i SCOEL-dokumentet er fra
2007. Det er publisert relevante studier i etterkant av SCOEL-dokumentet som vil bli beskrevet mer i
detalj.
SCOEL har basert sine vurderinger av helseeffekter knyttet til eksponering for CaO og Ca(OH)2
hovedsakelig til effekter sett ved eksponering for sementstøv. Bakgrunnen for dette er manglende
informasjon om CaO og Ca(OH)2 og at deres alkaliske egenskaper er sammenlignbare med sement.
Teoretisk består den mest vanlige sementtypen (Portland sement) av 65% CaO, men kjemisk foreligger
Ca som silikat og aluminat. Tilsetting av vann til sement gir en pH som kan være over 13, som er mer
basisk enn CaO og/eller Ca(OH)2 løst i vann. Sammenlignet med Ca(OH)2 frigjøres mer varme når
CaO reagerer med vann. CaO fører til frigjøring av noe mer OH--ioner pr vektenhet sammenlignet med
Ca(OH)2 pga lavere molekylvekt. SCOEL anser at denne ulikheten mellom CaO og Ca(OH)2 er uten
toksikologisk betydning, og har foreslått en felles grenseverdi for begge forbindelsene.
Ved korttidseksponering er den kritiske effekten sensorisk irritasjon. Effektene er vist hos mennesker
eksponert for sementstøv og for CaO-støv, både frivillige og i industri. Mekanismene for irritasjon er
knyttet til at stoffene reagerer kraftig alkalisk med vann. Det kan også føre til etseskader når de kommer
i kontakt med øyne og slimhinner. Både CaO og Ca(OH)2 kan gi alvorlige irreversible øyeskader og er
klassifisert i Kategori 1 i GHS-systemet. De kan også føre til sårskader, tørr og sprukket hud og
kontaktdermatitt.
En rekke studier har vist at langtidseksponering for sementstøv fører til redusert lungefunksjon, som
også er en kritisk effekt. I tillegg er det vist at effekter som økt slimdannelse i luftveiene, hoste,
tungpustethet og pustebesvær kan forekomme. Dose-effekt relasjonene i studiene varierer, men
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SCOEL anser at en grenseverdi på 1 mg/m3 respirabelt støv vil kunne forebygge negative effekter også
ved eksponering for CaO og Ca(OH)2.
Etter at SCOEL-dokumentet ble publisert, er det gjennomført en stor europeisk studie som har
undersøkt lungefunksjon hos arbeidere ved 24 sementproduksjonsanlegg i 8 ulike land.2 Det ble totalt
inkludert 4966 arbeidere ved oppstart. Lungefunksjon ble målt og de ansatte ble fulgt opp over 3,5 år.
Studien viste en sammenheng mellom eksponering og tap av lungefunksjon. Ved konsentrasjoner over
1,56 mg/m3 thorakalt støv ble det observert statistisk signifikant reduksjon i lungefunksjon, målt ved
forsert ekspirasjon over 1 sekund (FEV1).
Grenseverdi basert på måling av inhalerbar/thorakal/respirabel fraksjon.
I de fleste av studiene som SCOEL bruker for å sette grenseverdi relateres biologiske effekter til den
respirable fraksjonen av støv i arbeidsatmosfæren (sementstøv eller støv bestående av CaO eller
Ca(OH)2). En større ny studie viser også sammenheng mellom redusert lungefunksjon og økende
konsentrasjon av thorakalt sementstøv (Nordby et al) 2. Det er god evidens for at langvarig eksponering
for sementstøv kan gi nedsatt lungefunksjon. For CaO refererer SCOEL til en studie hvor det ble
funnet effekter av kalkstøveksponering på øvre luftveier, målt som redusert funksjon av slimheisen
(mucociliary clearance) hos eksponerte arbeidere (Torén et al 1996)3. Studien, som var en
intervensjonsstudie inkludert kun 15 arbeidere, men viste en forbedring hos de eksponerte etter
støvnivåene i fabrikken ble redusert. De personbårne prøvetakerne viste støvkonsentrasjoner på 1,2
mg/m3 (totalstøv). Hverken SCOEL eller MAK har hensynstatt effektene på øvre luftveiene som ble
observert i denne studien i særlig grad, men den underbygger allikevel at støv som inneholder CaO
påvirker hele respirasjonssystemet.
Undersøkelser av korttidseffekter på mennesker eksponert for støv fra CaO og Ca(OH)2 har vist
irritasjonseffekter hos de eksponerte. SCOEL siterer 2 studier (Cain et al, 2004 og 2008)4,5 hvor man
har studert akutte effekter av CaO-støv på mennesker i eksponeringskammer (Støvet hadde en
gjennomsnittlig aerodynamisk diameter som lå i utkanten av det respirable område, og doseområde var
1-5 mg/m3). De sensoriske effektene var i begge forsøkene høyest i nesen og lavere i svelget. Ved
eksponering for 5 mg/m3 var effekten tydelig.
Både CaO og Ca(OH)2 reagerer med vann under dannelse av OH- ioner. Det vil derfor skje en
alkaliseringsreaksjon i alle slimhinner stoffene kommer i kontakt med, også i de øvre luftveiene. Dette
er den viktigste mekanismen for de irritative effektene.
Vurdert ut ifra at det er funnet lungefunksjonsendringer ved eksponering for både respirabel og
thorakal sementstøvfraksjon, at det er funnet effekter på øvre luftveier hos arbeidere eksponert for
kalkstøv og at det er dokumentert irritasjonseffekter ved korttidseksponering av støv fra CaO og
Ca(OH)2 mener TEAN at grenseverdien bør referere seg til bestemmelse av inhalerbar fraksjon.
TEAN mener derfor at den foreslåtte grenseverdien (både for 8-timers og for korttidseksponering) for
CaO og Ca(OH)2 bør referere seg til inhalerbar fraksjon.
Sementstøv:
SCOEL går igjennom argumentene for å bruke sementstøv som en analog for støv fra CaO og
Ca(OH)2. TEAN gjør oppmerksom på at siden toksisiteten av sementstøv er høyere enn for
CaO/Ca(OH)2, kan ikke en grenseverdi for CaO og Ca(OH)2 benyttes direkte for sement. En rekke
land har innført egne grenseverdier for Portland sement. TEAN anbefaler at det utarbeides en egen
grenseverdi for sementstøv.
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5. Bruk og eksponering
I Norge blir kalsiumhydroksid og kalsiumoksid brukt i en rekke forskjellige produkter, og begge
stoffene inngår også i ett og samme produkt eksempelvis i sement, mørtel og betong, i pH-regulerende
midler, og i synteseråvarer og mellomprodukter, og i sparkelmasse samt i produkttypen fugefrie gulv.

5.1.

Opplysning fra Produktregistret

Produktregisterets Årsoppdatering for 2016 inneholder opplysninger om mengde og bruk av stoffene
kalsiumhydroksid og kalsiumoksid i 280 og 201 deklareringspliktige produkter i Norge, for henholdsvis
kalsiumhydroksid og kalsiumoksid. Total netto mengde av stoffene i disse produktene oppgis å være
255 591,6 og 105 876,5 tonn (avrundet), for henholdsvis kaliumhydroksid og kalsiumoksid.
Det henvises til tabell 5 og 6 for detaljert oversikt over bransjebeskrivelser med tilhørende bransjekode
for de produkter det kan rapporteres på (minimum 4 produkter) og total mengde i tonn (over 0,4 tonn)
for kalsiumhydroksid og kalsiumoksid.
Tabell 5.

Bransjekoder og beskrivelser bransjer hvor kalsiumhydroksid benyttes og total mengde
forbruk i tonn.

Bransjekode

Beskrivelse av bransjekode

Netto mengde
(tonn)

16.23

PRODUKSJON AV ANDRE BYGNINGSARTIKLER

2,06

20

2,75

24

PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE
PRODUKTER
PRODUKSJON AV BETONG-, SEMENT- OG
GIPSPRODUKTER
PRODUKSJON AV METALLER

37

OPPSAMLING OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN

42

ANLEGGSVIRKSOMHET

43
43.3
43.31
43.33
43.34
43.341
43.39
43.9

SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
FERDIGGJØRING AV BYGNINGER
STUKKATØRARBEID OG PUSSING
GULVLEGGING OG TAPETSERING
MALER- OG GLASSARBEID
MALERARBEID
ANNEN FERDIGGJØRING AV BYGNINGER
ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET
ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

23.6

43.99
45

446,45
231260,81
6532,97
52,71

HANDEL MED OG REPARASJON AV
MOTORVOGNER

12

680,67
350,72
213,57
5,94
2,26
6,19
167,32
3,45
216,11
31,51

45.2

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV
MOTORVOGNER, UNNTATT MOTORSYKLER
PRIVAT ANVENDELSE

PR.1

Tabell 6.

431,22

Bransjekoder og beskrivelser bransjer hvor kalsiumoksid benyttes og total mengde
forbruk i tonn.

Bransjekode
20

0,42

Beskrivelse av bransjekode

Netto mengde
(tonn)

24.101

PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE
PRODUKTER
PRODUKSJON AV JERN OG STÅL

42.9

BYGGING AV ANDRE ANLEGG

43
43.3
43.33
43.39
43.9

SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
FERDIGGJØRING AV BYGNINGER
GULVLEGGING OG TAPETSERING
ANNEN FERDIGGJØRING AV BYGNINGER
ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET
ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

344,19
113,90
174,20
289,11
1,12

PRIVAT ANVENDELSE

434,53

43.99
PR.1

2315,77
51456,18
2,29

40,12

Opplysninger om produkttypekode, produkttype og maksimal mengde i tonn er gitt i tabellene 7 og 8
for henholdsvis kalsiumhydroksid og kalsiumoksid.
Kalsiumhydroksid inngår i produksjon av bygningsartikler, kjemikalier og kjemiske produkter, betong-,
sement- og gipsprodukter og metaller. I tillegg benyttes kalsiumhydroksid i store mengder til
oppsamling og behandling av avløpsvann, og i spesialisert bygge- og anleggsvirksomheter,
stukkatørarbeid og oppussing, malerarbeid, til annen ferdiggjøring av bygninger, til annen spesialisert
bygge- og anleggsvirksomhet samt til handel med og reparasjon av motorvogner (unntatt motorsykler)
og i store mengder blir benyttet til privat anvendelse.
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Tabell 7.

Oversikt over produkttyper med beskrivelser som inneholder kalsiumhydroksid og
totale mengder for produktene.

Produkttypekode
B15120

Beskrivelse av produkttype

Netto mengde
(tonn)

G30100

DESINFEKSJONSMIDDEL OG ØVRIGE
BIOCIDPRODUKTER FOR PRIVAT ANVENDING OG
FOR ANVENDING INNEN DEN OFFENTLIG HELSE
OG SYKEPLEIE (PT2)
FUGEFRIE GULV

0,21

34,10

K35100

SEMENT/BETONG/MØRTEL

2165,27

K35900

ANDRE KONSTRUKSJONSMATERIALER

85,75

L05300

ANDRE LABORATORIEKJEMIKALIER

2,06

L10402

LIM (KLISTER) PULVERLIM HÅNDVERK
/KONSUMENT

4,69

P05100

PH-REGULERENDE MIDLER, GENERELT

7206,06

R30100

SYNTESERÅVARER OG MELLOMPRODUKTER

2,64

S45300

ANDRE SMØREMIDLER

0,59

S65100

STØPEMASSER, GENERELT

38,09

U05100

FUGEMIDLER

3,33

U05200

SPARKELMASSE

2,85331

Kalsiumoksid blir brukt til produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, og til produksjon av jern
og stål. Videre blir kalsiumoksid benyttet til bygging av anlegg, i spesialisert bygge- og
anleggsvirksomhet, ferdiggjøring av bygninger, til gulvlegging og tapetsering, og til annen spesialisert
bygge- og anleggsvirksomhet samt i store mengder til privat anvendelse.
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Tabell 8.

Oversikt over produkttyper med beskrivelser som inneholder kalsiumoksid og totale
mengder av produktene.

Produkttypekode

Beskrivelse av produkttype

Netto mengde
(tonn)

F45300

ANDRE FYLLSTOFFER

3108,65

G30100

FUGEFRIE GULV

K35100

SEMENT/BETONG/MØRTEL

K35900

ANDRE KONSTRUKSJONSMATERIALER

P05100

PH-REGULERENDE MIDLER, GENERELT

21754,37

R30100

SYNTESERÅVARER OG MELLOMPRODUKTER

54970,95

R30700

RÅVARER TIL FREMSTILLING AV METALL

S65100

STØPEMASSER, GENERELT

U05100

FUGEMIDLER

U05200

SPARKELMASSE

U05300

TETNINGSMIDLER

U05400

ANDRE FYLLINGSMIDLER

1,054

X05991

GRUNNER (PRIMERE), TIDLIGERE KODE M0560

4,463

266,82
1002,29
7,80

263,33
20,36
1,60
615,95
1,73

På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger ut over
informasjon gitt i tabellene 5-8.

5.2.

Eksponering og måledokumentasjon

5.2.1

Stasjonære målinger av kaliumhydroksid og kalsiumoksid

I STAMIs eksponeringsdatabase EXPO er det registrert 6 stasjonære eksponeringsmålinger for stoffet
kalsiumhydroksid. De stasjonære målingene er utført under bearbeiding og konservering av poteter
(tilsetting av kalsiumhydroksid til kokekar) samt saging, høvling og impregnering av tre (luting og
overflatebehandling). Eksponeringsverdiene ligger i intervallet 0,11-0,48 mg/m3, godt under dagens
grenseverdi (5 mg/m3).
Det er ikke utført stasjonære målinger av kalsiumoksid.
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5.2.2

Personbårne målinger av kalsiumhydroksid og kalsiumoksid

I STAMIs eksponeringsdatabase EXPO er det kun registrert 4 personbårne eksponeringsmålinger for
stoffet kalsiumoksid, og målingene er utført under innsamling av ikke-farlig avfall (pressing ved
avfallsbehandling) og under behandling og disponering av ikke-farlig avfall (transport i form av
krankjøring). Imidlertid er ikke måleresultatene registrert.
Det er ikke utført personbårne målinger for kalsiumhydroksid.
5.2.3

Prøvetakings- og analysemetode av kalsiumhydroksid og kalsiumoksid

I tabell 7 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av kaliumhydroksid og kalsiumoksid
presentert.
Tabell 7.

Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av kaliumhydroksid og kalsiumoksid.

Stoff
Kalsiumhydroksid
Kalsiumoksid
1
2

Prøvetakingsmetode

Analysemetode
Ca med ICP-OES1
Ca med ICP-OES1

Ingen spesifikk metode
Ingen spesifikk metode

Referanse
NIOSH 7304 2
NIOSH 7304 2

ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry: Induktivt koblet plasma emisjonsspektrometri)
NIOSH metoder: NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154

6. Vurdering
Toksikologiske data for kalsiumhydroksid og kalsiumoksid er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg
1, og kommentert av STAMI (TEAN) i kapittel 4.
For kalsiumoksid refererer SCOEL til en studie hvor det ble funnet effekter av kalkstøveksponering på
øvre luftveier, hos eksponerte arbeidere. Studien, som var en intervensjonsstudie inkludert kun 15
arbeidere, men viste en forbedring hos de eksponerte etter støvnivåene i fabrikken ble redusert. De
personbårne prøvetakerne viste støvkonsentrasjoner på 1,2 mg/m3 (totalstøv).
Det er ikke funnet effekter på åndedrettet blant arbeidstakere som arbeider ved ovn ved et
eksponeringsnivå på 1 mg/m3. Nivå på 1 mg/m3 anses som beskyttende for langvarig eksponering for
kalsiumhydroksid og kalsiumoksid, og resultatene støttes av eksponeringer for sementstøv som ha
liknende egenskaper som nedsatt lungefunksjon.
Undersøkelser av korttidseffekter på mennesker eksponert for støv fra kalsiumhydroksid og
kalsiumoksid har vist irritasjonseffekter hos de eksponerte. SCOEL viser til studier på mennesker i
eksponeringskammer hvor man har studert akutte effekter av eksponering for støv fra kalsiumoksid
med gjennomsnittlig aerodynamisk diameter utenfor det respirable området og for doseområde 1-5
mg/m3. Ved korttidseksponering for kalsiumoksid er den kritiske effekten sensorisk irritasjon. De
sensoriske effektene var i begge forsøkene høyest i nesen og lavere i svelget. Ved eksponering for 5
mg/m3 var effekten tydelig. Tilgjengelige data støtter å innføre en korttidsverdi (15 minutter) lik 4
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mg/m3 for begge disse stoffene. En korttidsverdi over 15 minutter vil erstatte nåværende takverdi (som
er verdi over en 8-timers periode som absolutt ikke kan overskride) for kalsiumoksid.
Eksponeringsverdiene som vist til i kapittel 5.2 ligger i intervallet 0,11-0,48 mg/m3 og er alle godt under
dagens grenseverdi og under foreslått grenseverdi av SCOEL. Siden det er svært få målinger som er
registrert i EXPO kan vi ikke gi detaljerte opplysninger om eksponeringsnivået.
Det skal ikke være måletekniske problemer for nivå for grenseverdi og korttidsverdi (se SCOEL
vedlegg).
Høye eksponeringsnivåer kan føre til forbrenning av hud og øye. Det er ikke tilgjengelige data som
tyder på at hudabsorpsjon, og dermed ingen anmerkning H (hudopptak) nødvendig.

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi
På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og
tekniske og økonomiske hensyn, foreslås en grenseverdi (8 timer) på 1 mg/m3 for respirabelt støv for
kalsiumhydroksid og kalsiumoksid. Dette betyr en lavere grenseverdi for begge stoffene enn nåværende
grenseverdi i Norge.
Tilgjengelige data støtter å innføre en korttidsverdi (15 minutter) lik 4 mg/m3 for begge disse stoffene.
Imidlertid er det ingen holdepunkter for å innføre anmerkningen H (hudopptak) for stoffene, men
anmerkningen E (EU har fastsatt en grenseverdi) opprettholdes for kalsiumhydroksid og innføres for
kalsiumoksid.

Anbefalt grenseverdi, korttidsverdi og anmerkning for kaliumhydroksid:
Grenseverdi (8 timer): 1 mg/m3, respirabelt støv
Korttidsverdi (15 min): 4 mg/m3, respirabelt støv
Anmerkning: E (EU har fastsatt en grenseverdi), S (korttidsverdi)
Anbefalt grenseverdi og korttidsverdi og anmerkning for kalsiumoksid:
Grenseverdi (8 timer): 1 mg/m3, respirabelt støv
Korttidsverdi (15 min): 4 mg/m3, respirabelt støv
Anmerkning: E (EU har fastsatt en grenseverdi, S (korttidsverdi)
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8. Nye grenseverdier
Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har vedtatt ny grenseverdi.
Anbefalt grenseverdi og anmerkning for kaliumhydroksid:
Grenseverdi (8-timer):
Anmerkning:
Anbefalt grenseverdi og anmerkning for kalsiumoksid:
Grenseverdi (8-timer):
Anmerkning:
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