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Denne rapporten omhandler det toksikologiske
grunnlaget og vurderinger, samt tekniske og
økonomiske hensyn for fastsettelse av grenseverdi
for karbonmonoksid (CO).
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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
karbonmonoksid. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL) i EU for karbonmonoksid (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer
fra Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN).

1. Stoffets identitet
Karbonmonoksid (CO) og dets molekylformel, synonymer av stoffets navn, stoffets
identifikasjonsnummer i Chemical Abstract Service (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. Strukturformel for karbonmonoksid er vist i figur 1.
Tabell 1.

Stoffets navn og identitet.

Navn
Synonymer
CAS-nr.
EC-nr.
Indeks-nr.

Karbonmonoksid
Karbonoksid, kullos
630-08-0
211-128-3
006-001-00-2

Figur 1. Strukturformel av karbonmonoksid.

2. Fysikalske og kjemiske data
Karbonmonoksid er en giftig gass uten farge eller lukt.
Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for karbonmonoksid.
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Tabell 2.

Fysikalske og kjemiske data for karbonmonoksid (CO).

Kjemisk formel
Molekylvekt (g/mol)
Fysisk tilstand (20 °C, 101.3 kPa):
Smeltepunkt (°C)
Kokepunkt (°C) (1013.25 hPa):
Løselighet i vann (20 °C)
Tetthet (0 °C) (g/l)
Eksplosjonsgrenser:

CO
28,01
Fargeløs gass, luktfri
- 205
- 192*
2,3 ml/100 ml
1,25
Nedre (UEL): 12,5 %
Øvre (LEL): 74 %
1 ppm = 1,144 mg/m3
1 mg/m3 = 0.874 ppm

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa)

* Tilføyelser til SCOEL-dokumentet: https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15368/4/4

2.1.

Forekomst og bruk

Karbonmonoksid oppstår i atmosfæren som følge av utslipp fra naturlige kilder blant annet ved
bakteriologiske prosesser i jordbunnen og i havet, men også ved ufullstendig forbrenning av fossile
brennstoffer og industrielle prosesser.
De viktigste kildene til yrkesmessig eksponering for karbonmonoksid er støperier, gassindustrien, koks
ovner, distribusjon og bruk av naturgass, bilproduksjon og bensinstasjoner.

3. Grenseverdier
3.1.

Nåværende grenseverdi

Nåværende grenseverdi (8 timer) i Norge for karbonmonoksid er: 25 ppm, 29 mg/m3 med fotnote 6,
fastsatt i 1984.
Fotnote 6: Kortvarige eksponeringer bør ikke overstige 100 ppm. Hvis dette kan forekomme, skal det utarbeides skriftlig instruks
for arbeid i CO-atmosfære.

3.2.

Grenseverdi fra EU

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for karbonmonoksid i sitt kriteriedokument
fra1995:
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 20 ppm, 23 mg/m3
STEL (Short Term Exposure Limit): 100 ppm, 117 mg/m3 som korttidsverdi
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I direktiv 2017/164/EU er det gitt en utvidet implementeringsfrist for de foreslåtte grenseverdiene til
karbonmonoksid, nitrogenmonoksid og nitrogendioksid for bransjene gruvedrift under jord og tunnel
virksomhet. Innføring av de nye grenseverdiene skal skje senest 21. august 2023 og dagens grenseverdier
er i mellomtiden gjeldende i disse bransjene.

3.3.

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

Nåværende grenseverdier (8timer) for karbonmonoksid fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 3
nedenfor.
Tabell 3.
Grenseverdier for karbonmonoksid fra andre land og organisasjoner. Land og
organisasjoner som ikke har grenseverdier eller korttidsverdier for karbonmonoksid er markert med -.
Land
Organisasjon
Sverige1
CO

Grenseverdi
(8 timer)

35 ppm, 40 mg/m3

Korttidsverdi
(15 min)

Anmerkning
Kommentar

100 ppm, 120 mg/m3 1974, BRV
B – kan forårsake hørselskade
R – reproduksjonsskadelig

Avgasser

20 ppm, 25 mg/m3

Danmark2

25 ppm, 29 mg/m3

Finland3

30 ppm, 35

mg/m3

V - Veiledende korttidsverdi
1990, Note 5
-

1996

75 ppm, 87

mg/m3

Buller
Buller – forsterker skadeeffekter av
støy på hørselen

Storbritannia4

30 ppm, 35 mg/m3

200 ppm, 232 mg/m3 BMGV

Nederland5

29 mg/m3

-

ACGIH,

USA6

25 ppm, 29

mg/m3

BMGV - Biological monitoring
guidance values: 30 ppm CO in endtidal breath – post shift

2007

-

-

NIOSH, USA6

35 ppm, 40 mg/m3

C 200 ppm, C 229 mg/m C - Takverdi

Tyskland, MAK6

30 ppm, 35 mg/m3

II(2)

3

Gjelder korttidsverdi:
II(2) – Overskridelsesfaktor
B - Ifølge nåværende tilgjengelig data,
er det grunn til å forvente skade på
embryo eller foster selv når MAK
verdien er overholdt.

Tyskland, Myndighetene7

30 ppm, 35 mg/m3

-

2(II) – Overskridelsesfaktor
Z – reproduksjonsskade kan ikke
utelukkes.

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 .
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4 EH40

andre utgave, 2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf

http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx;
http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx
5

6 Guide

to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017.
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
7 Baua,

3.4.

Stoffets klassifisering

Karbonmonoksid er i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No 1272/2008)1, tabell 3.1 (Liste over
harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier) klassifisert og merket i ulike fareklasser,
med faresetninger og koder, som gitt i tabell 4 nedenfor.
Tabell 4.

Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for
karbonmonoksid1

Fareklasse
Farekategori
Forkortelse
Gasser under trykk
Press. Gas
Brannfarlige gasser
Kategori 1
Flam. Gas 1
Akutt giftighet
Kategori 1
Acute Tox. 3
Spesifikk målorgantoksisitet –
gjentatt eksponering
Kategori 1
STOT RE 1
Reproduksjonstoksisitet
Kategori 1A
Repr. 1A
1

Merkekode

Faresetning

H220

Ekstremt brannfarlig gass

H331

Giftig ved innånding

H372

Forårsaker organskader ved
langvarig eller gjentatt
eksponering

H360D

Kan gi fosterskader

CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008), http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

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 fremmer ikke et forslag til biologisk grenseverdi for karbonmonoksid.
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4. Toksikologiske data og helseeffekter
4.1.

Kommentarer fra TEAN

SCOELs dokument for karbonmonoksid (CO) er fra oktober 1995. Det vitenskapelige underlaget for
vurderingene er således av eldre dato. Det er funnet følgende nyere kriteriedokumenter, som danner et
supplerende grunnlag for våre vurderinger:
-NEG (2012)
-ACGIH (2001)
-AEGL1 (2010, volume 8)
-ATSDR2 (2012)
Siden SCOEL-dokumentet er relativt gammelt, vil vi i særlig grad basere vår vurdering på NEGdokumentet. Det er ikke funnet nyere litteratur etter utgivelsen av NEG-dokumentet i 2012 som er av
vesentlig betydning for vår vurdering. Det finnes en rekke rapporter om enkeltkasus av akutt
forgiftning og oversikt over dødsfall som følge av eksponering for CO. Kunnskapen om CO
forgiftning betraktes som god.
Den viktigste mekanismen for toksisiteten til karbonmonoksid (CO) består i at CO bindes til
hemoglobin (Hb) i blod og danner COHb som derved fortrenger transport av oksygen. Dette vil
medføre hypoksi. Sammenhengen mellom CO i luft og COHb er godt kjent, og COHb brukes som et
uttrykk for CO-eksponering/konsentrasjon etter en matematisk omregning ved en differensialligning
som kalles Coburn-Forster-Kane (CFK). Denne omregningen brukes i de aller fleste sammenhenger,
og er også brukt av NEG (2012), samt også brukt av SCOEL i henhold til NAS/NRC (1977).
SCOEL vurderer effektene på både sentralnervesystemet og hjerte-kar, samt effekt på foster som
kritiske effekter. Det kan være vanskelig å fastsette kun en kritisk effekt, siden flere uønskede effekter
kommer omtrent ved samme grad av COHb eller CO eksponering. NEG på sin side vurderer nedsatt
fysisk prestasjonsevne hos friske frivillige, samt økt risiko for hjerteinfarkt (myocardial ischemi) hos
pasienter med koronarsykdom som de sannsynlige uheldige virkninger av eksponering for CO.
Nøkkelstudiet som både SCOEL og NEG velger som utgangspunkt for en grenseverdi, omhandler
nettopp disse effektene, og gir tilsvarende utgangspunkt for å bestemme grenseverdier (Horvath et.al.
1975). I denne studien ser en antydning til kliniske effekter ved COHb på 4,3%, som tilsvarer 8 timers
eksponering for 26 ppm CO i fysisk aktivitet, eller 33 ppm i hvile.
Et stort antall studier som omhandler utviklingseffekter av eksponering under svangerskaps- eller tidlig
postnatal periode er publisert og presentert av NEG. Både SCOEL og NEG peker på at eksponering
for CO kan utgjøre en risiko for gravide og for fosteret. Hos gravide kvinner er endogen COproduksjon høyere enn hos ikke-gravide kvinner, samt at hemoglobin hos fosteret har større affinitet til
CO. Disse forhold medfører at en anmerkning relatert til reprotoksisitet bør vurderes.
Effekt på hørsel ved kombinert eksponering for CO samtidig med støy har blitt gjennomgått i NEG
(2012), samt i et tidligere NEG dokument (Dok 142, 2010), hvor kombinert effekt av kjemikalier og
hørselstap ble diskutert. Kombinert eksponering til CO og støy kan potensere støy-indusert hørselstap.
Disse forhold medfører at en anmerkning relatert til hørsel bør vurderes.
På linje med SCOEL, mener TEAN at det er behov for en korttidsverdi for CO.
1
2

Acute Exposure Guideline Levels (AEGL)
Agency for Toxic Substanses and Disease Registry (ATSDR)
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5. Bruk og eksponering
Karbonmonoksid brukes som et reduksjonsmiddel for å redusere metalloksider til metaller og brukes i
Norge først og fremst i produksjon av jern og stål.

5.1.

Opplysning fra Produktregistret

Data fra Produktregisterets er innhentet oktober 2016, og inneholder opplysninger om mengde og bruk
av karbonmonoksid i 5 deklareringspliktige produkter. Netto maksimal mengde av karbonmonoksid i
disse produktene utgjør 334575 tonn.
Karbonmonoksid brukt i produksjon av jern og stål utgjør den største mengden, totalt 334542 tonn.
Opplysninger om produkttypekode, produkttype og maksimal mengde er gitt i tabell 5 nedenfor.
Tabell 5.

Oversikt over produkttyper som inneholder karbonmonoksid og maksimale mengder.

Produkttypekode

Produkttype

Maksimal mengde (tonn)

B55300

Annet brensel

333723,6

R05100

Reduksjonsmidler, generelt

7,6

R30100

Synteseråvarer og mellomprodukter

818,6

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

5.2.

Eksponering og måledokumentasjon

Eksponeringene i arbeidslivet oppgis å være blant annet i aluminium produksjon, støpning av jern,
bygging av veier, i gjenvinningsindustrien og produksjon av kjemikalier.
5.2.1. EXPO- data
Rapporterte målinger av karbonmonoksid er hentet fra STAMIs eksponeringsdatabase EXPO.
Eksponeringsmålinger av karbonmonoksid registrert i EXPO er utført over flere år (i perioden 1978 2016). Resultatene viser totalt 1270 prøver oppgitt med konsentrasjonsangivelse ppm.
I denne rapporten er måleresultatene fra 1996 til 2016 vurdert. I alt utgjør dette 313
eksponeringsmålinger, hvorav 263 er personbårne og 50 stasjonære.
Personbårne prøver
Det er utført 263 personbårne eksponeringsmålinger av karbonmonoksid i perioden (1996 – 2015) i
hovedsak under bygging av veier og motorer, støping av jern og produksjon av primær aluminium. I
tillegg er det 85 prøver som er målt lavere enn deteksjonsgrensen på < 0,2 ppm.
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I alt 102 av de personbårne prøvene er målt under bygging av veier og motorer, hvorav 99 prøver er
målt under grenseverdien på 25 ppm. Det er foretatt 22 målinger under støping av jern der totalt 8 av
de personbårne prøvene er målt med verdier over grenseverdien på 25 ppm.
Måledataene for 170 personbårne prøver er vist i figur 2.

Måledata fra EXPO for karbonmonoksid
Personbårne prøver (1996 - 2015)
Antall prøver, EXPO

60
50
40
30
20
10
0
0-5

5-10

10-20

20-30

30-50

Karbonmonoksid, ppm

Figur 2. Måledata fra EXPO for personbårne prøver av karbonmonoksid.
Stasjonære prøver:
Det er utført 50 stasjonære eksponeringsmålinger av karbonmonoksid i perioden 1996-2015, hvorav for
12 av disse er målerverdiene under deteksjonsgrensen på < 0,2 ppm.
15 stasjonære målinger ble foretatt under bygging av veier og motorer der kun 1 måling var over
grenseverdien. Gjennomsnittverdien for de 14 andre målingene lå på 6,6 ppm. Videre er det målt 5
stasjonære prøver der karbonmonoksid eksponering er målt i telt under militær øvelse. Alle disse
målingene var over grenseverdien på 25 ppm.
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Måledataene for 38 stasjonære prøver er vist i figur 3.

Antall prøver, EXPO

Måledata fra EXPO for karbonmonoksid
Stasjoneære prøver (1996 - 2015)
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Figur 3. Måledata fra EXPO for stasjonære prøver av karbonmonoksid.
5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode
I tabell 6 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av karbondioksid presentert.
Tabell 6.

Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av karbondioksid.

Prøvetakingsmetode
Direktevisende CO-sensor

Analysemetode
Elektrokjemisk sensor

Referanse
NIOSH 66041

1 https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/6604.pdf

6. Vurdering
Toksikologiske data for karbonmonoksid (CO) er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg 1, og
kommentert av STAMI (TEAN) i kapittel 4.
Fordi SCOEL dokumentet er fra 1995, har TEAN innhentet flere rapporter til sine vurderinger. De har
i sine vurderinger lagt vekt på dokumentet publisert av NEG i 2012.
Ved eksponering for karbonmonoksid absorberes den lett gjennom lungene og binder seg til
hemoglobin (Hg) i røde blodlegemer og danner COHg som reduserer transporten av oksygen i blodet.
Karbonmonoksid bindes lettere til blodet enn oksygen, noe som fører til oksygenmangel i cellene og
kan medføre alvorlige helseeffekter.
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I SCOEL dokumentet defineres de kritiske effekter av karbonmonoksid eksponering til å være på
hjernen, det kardiovaskulære systemet og på foster, mens NEG vurderer nedsatt fysisk prestasjonsevne
hos friske frivillige, samt økt risiko for hjerteinfarkt hos pasienter med koronarsykdom som sannsynlige
effekter av eksponering for karbonmonoksid.
Det har vært publisert et stort antall studier der effekter av karbonmonoksid eksponering av gravide har
vært vurdert. SCOEL fastslår at eksponering for karbonmonoksid kan representere en spesiell risiko for
gravide kvinner og fosteret. Dette bekreftes også av NEG. Fostre har en høyere risiko enn friske
voksne fordi deres hemoglobin har en høyere affinitet til karbonmonoksid. TEAN konstaterer at disse
forholdene gir grunnlag for å vurdere en anmerkning for reproduksjonsskade som Arbeidstilsynet
støtter seg til.
NEG beskriver både i sitt kriteriedokument om karbonmonoksid fra 2010 og 2012 om kombinert
eksponering for karbonmonoksid og støy der det ble funnet at eksponering for karbonmonoksid og
støy kan forsterke støy-indusert hørseltap. På bakgrunn av disse studiene anbefaler TEAN at en
anmerkning relatert til effekt på hørselen bør vurderes. SCOEL har i sitt metodedokument beskrevet
kriteriene for en anmerkning «noise». Denne anmerkningen er en advarsel om at hørselstap kan oppstå
selv ved eksponering nær eller under den anbefalte grenseverdien (OEL) hvis det også er eksponering
for støy. I Norge har vi ikke innført anmerkning for en slik effekt.
På grunn av manglene eller begrenset data har det ikke vært mulig å vurdere om karbonmonoksid har
gentoksisk eller kreftfremkallende potensial eller hvis karbonmonoksid forårsaker irritasjon og allergi.
SCOEL anbefaler en 8-timers grenseverdi på 20 ppm (23 mg/m3), som resulterer i en COHb
konsentrasjon på ca. 3%. De kommenterer i tillegg at ved denne verdien kan ikke helseeffekter
utelukkes for grupper med høyere risiko, som for eksempel personer med hjerte- og karsykdommer og
gravide.
SCOEL foreslår en korttidsverdi for å begrense opphoping av COHb, som støttes av TEAN.

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi
På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og
eksponeringsdata foreslås dagens grenseverdi for karbonmonoksid å bli senket og at fotnote 6 fjernes. I
tillegg foreslås en korttidsverdi med forlag til en fotnote for denne verdien og at anmerkning R
(reproduksjonsskadelig) og E (EU har fastsatt grenseverdi for stoffet) innføres.
Det er også vitenskapelig grunnlag for en anmerkning relatert til støy-indusert hørseltap. Det foreslås at
det innføres en anmerkning relatert til hørseltap for karbonmonoksid når dette er inkludert i
vurderingene gitt i Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren.
Forslag til ny grenseverdi, korttidsverdi, anmerkning og fotnote:
Grenseverdi (8-timers TWA): 20 ppm, 23 mg/m3
Korttidsverdi (15 min): 100 ppm, 117 mg/m3
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Anmerkning: S (korttidsverdi), R (Reproduksjonsskadelig) og E (EU har fastsatt grenseverdi
for stoffet)
Fotnote som gjelder korttidsverdien:
Enkelte bedrifter innen smelteverkindustrien vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde
denne korttidsverdien. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det
skal utarbeides skriftlig instruks for arbeid i CO-atmosfære.

8. Ny grenseverdi
Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har fastsatt den nye grenseverdien - altså etter drøftingene med
partene, høringen og endelig forslag fra Arbeidstilsynet.
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