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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 EU-
kommisjonen) 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 

litiumhydrid. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limits (SCOEL) i EU for litiumhydrid (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer fra 

Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN). 

 
 

1. Stoffets identitet 

Litiumhydrid 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. Struktur av 

litiumhydrid er vist i figur 1. 

 

 

Tabell 1. Stoffets navn og identitet. 

 

 

Navn 

Molekylformel 

Litiumhydrid 

LiH 

Synonymer - 

CAS-nr. 7580-67-8 

EC-nr. 231-484-3 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figur 1. Struktur av litiumhydrid.  

 

 

 

2. Fysikalske og kjemiske data 

Litiumhydrid er et luktfritt, gråhvit til grått krystallinsk fast stoff eller et hvitt pulver. Litiumhydrid 
dannes ved å reagere litium med hydrogen ved 500-700 °C. I kontakt med vann spaltes litiumhydrid og 
litium hydroksid (LiOH) dannes under hydrogenutvikling. 
 

Luftbårne støvskyer av litiumhydrid kan eksplodere ved kontakt med varme. 
 

 

Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for litiumhydrid. 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXtdSHz6rZAhUBa1AKHdPXAzsQjRwIBw&url=https://www.webelements.com/compounds/lithium/lithium_hydride.html&psig=AOvVaw1dowZqrZnBen7Pb7RWJmJa&ust=1518876634784835
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Tabell 2. Fysikalske og kjemiske data for litiumhydrid (LiH). 

 

Molekylvekt (g/mol) 7,95 

Fysisk tilstand Hvit, gjennomskinnelig, krystallinsk masse eller pulver 

Smeltepunkt (°C) 680 

Kokepunkt Dekomponerer ved 900 °C 

Selvantennelsestemperatur (°C): 200 

Tetthet (g/l) (20 °C): 0,78 

Løselighet i vann (20 °C) Reagerer med vann. Dekomponerer til 

litiumhydroksid og hydrogengass (som er eksplosiv) 

ved kontakt med vann 

Løselighet i andre løsemidler (20 °C) Løselig i eter, uløselig i benzen og toluen 

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa) 1 ppm = 0,33 mg/m3 

1 mg/m3 = 3,024 ppm 

 

 

2.1 Forekomst og bruk 

Litiumhydrid har industriell betydning som hydrogenkilde, blant annet som komponent i drivstoff, 
tørkemiddel og som reduksjonsmiddel i organiske synteser, spesielt i form av dens derivater, 
litiumaluminiumhydrid og litiumborhydrid. 
 

 

3. Grenseverdier 

3.1 Nåværende grenseverdi 

Nåværende grenseverdi (8 timer) i Norge for litiumhydrid er: 0,025 mg/m3 fastsatt i 1978. 

 

 

3.2. Grenseverdi fra EU 

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for litiumhydrid i sitt kriteriedokument fra 2010: 
 
 
STEL (Short Term Exposure Limit): 0,02 mg/m3 (inhalerbar), som korttidsverdi 
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3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Tabell 3.  Grenseverdier for litiumhydrid fra andre land og organisasjoner. Land og organisasjoner 

som ikke har grenseverdier eller korttidsverdier for litiumhydrid er markert med -. 

 

Land 

Organisasjon 

Grenseverdi 

(8 timer) 

 

Korttidsverdi 

(15 min) 

Anmerkning 

Kommentar 

 

Sverige1  - 0,02 2011 
Oppført som: 
Litium* och föreningar (som Li), 
inhalerbart damm 

Danmark2  - 0,025 E - betyder, at stoffet har en EF-

grænseværdi. 

Finland3 0,025 mg/m3  0,075 mg/m3 2005 

Storbritannia4 0,025 mg/m3  -  - 

Nederland5 0,025 mg/m3  - 2007 

ACGIH, USA6  - 0,05 mg/m3 C - takverdi 

I – Målt som den inhalerbare fraksjon 

 

NIOSH, USA6 0,025 mg/m3   -  - 

Tyskland, MAK6  -  -  - 

Tyskland, Myndighetene7 0,025 mg/m3  - 12/2007 

E – inhalerbar 

EU – EU har fastsatt en verdi 

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-0-1-

graensevaerdi-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_HTP-

varden_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. 
7 Baua, TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-

Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-

900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2 

 

 

3.4. Stoffets klassifisering 

Litiumhydrid er ikke klassifisert i henhold til CLP (Forordning (EC) Nr. 1272/2008) Annex VI, tabell 

3.1 (Liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier). 

 

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf
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
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
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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 fremmer ikke et forslag til biologisk grenseverdi (BLV) for litiumhydrid. 

 

 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1. Kommentarer fra TEAN  

SCOEL-dokumentet er fra 2010. I tillegg har ACGIH publisert et dokument på LiH i 2015 [1]. Det er 
gjennomført litteratursøk i Pubmed og Toxnet databasene, og det er ikke funnet nyere relevant 
litteratur. Det er få publikasjoner som beskriver helseeffekter forbundet med eksponering for 
litiumhydrid.  
 
LiH er svært ustabilt, hygroskopisk og alkalisk. Disse egenskapene medfører at LiH er svært irriterende 
og kan også virke etsende i luftveiene ved at det reagerer med slimhinnen i respirasjonssystemet. De 
alkaliske egenskapene medfører også at LiH har etsende effekt på hud og øyne. SCOEL angir kritisk 
effekt ved eksponering for LiH til å være irritasjon i respirasjonssystemet.  
 
Det er noen studier som viser genotoksiske effekter av eksponering for høye nivåer av ulike 
litiumforbindelser (ikke LiH), men andre studier viser også det motsatte. Ut ifra de kjemiske 
egenskapene til litiumforbindelsene antar SCOEL at de ikke er direkte mutagene, men kan føre til 
genotoksisitet ved høye konsentrasjoner ved at litium kan hemme glykogensyntase kinase-3. Det er ikke 
funnet noen kreftstudier i litteraturen. 
 
Når det gjelder opptak av litium systemisk og effekter av dette, så brukes litiumsalter også som 
medikament til behandling av alvorlige bipolare lidelser. Disse pasientene vil ha mye høyere nivåer av 
litium systemisk sammenlignet med hva reelle høye luftkonsentrasjoner vil kunne bidra til.  
 
SCOELs anbefalinger for innføring av en korttidsverdi baserer seg på to ulike studier. I den ene studien 
ble det ikke funnet effekter ved eksponering under 0,025 mg LiH/m3. Irritasjoner i nese og hosting ble 
observert først ved konsentrasjoner over 0,1 mg/m3. Det ble vist forverring av symptomene med 
økende konsentrasjon (Beliles 1994). Den andre studien relaterer seg til eksponering i en fabrikk som 
produserer litiumforbindelser. I spørreskjema oppga arbeidere eksponert for litiumhydroksid og –
karbonat i konsentrasjoner over 0,02-0,05 mg/m3 effekter i øvre del av respirasjonssystemet (Salisbury 
and Keenlyside 1981). LiH omdannes til litiumhydroksid ved fuktighet i luften og SCOEL anser at 
litiumhydroksid har tilsvarende irriterende egenskaper som LiH. 
 
SCOEL har ikke funnet tilstrekkelig data som støtter opp om en 8-timers grenseverdi. 
 
TEAN finner ikke grunnlag til å endre vurderingene som er gjort av SCOEL og ser behovet for 
innføring av en korttidsverdi for LiH.  
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5. Bruk og eksponering 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Data fra Produktregisteret er innhentet oktober 2016.  

 

Litiumhydrid er ikke klassifisert i henhold til CLP (Forordning (EC) Nr. 1272/2008) Annex VI, tabell 

3.1 (Liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier), og produkter som 

inneholder litiumhydrid er derfor ikke deklareringspliktige i Produktregisteret. Det foreligger ingen 

opplysninger om mengde eller i hvilke typer produkter stoffet inngår i og ingen opplysninger om 

bransjeanvendelse fra registeret. 

 

 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

5.2.1. EXPO- data 
 

Det foreligger ingen måledata for litiumhydrid i STAMIs eksponeringsdatabase EXPO. 
 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 

I tabell 4 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av litiumhydrid presentert.  

 

Tabell 4.  Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av litiumhydrid.  

Prøvetakingsmetode 

 

Analysemetode Referanse 

Ingen spesifikk metode Li med ICP-OES1 NIOSH 73042 
 

1 ICP-OES (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry) 
2 https://www.cdc.gov/niosh/docs/2014-151/pdfs/methods/7304.pdf 

 

 

6. Vurdering 

Toksikologiske data for litiumhydrid er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg 1, og kommentert av 

STAMI (TEAN) i kapittel 4. 

 

Litiumhydrid har en svært irriterende og til og med etsende effekt på luftveiene, øyne og huden, 

hovedsakelig på grunn av stoffets alkaliske egenskaper. SCOEL angir den kritiske effekt ved 

eksponering for litiumhydrid for å være irritasjon i luftveiene.  

 

Det er ikke funnet irritative effekter for eksponeringer for litiumhydrid konsentrasjoner under 0,025 

mg/m3, mens ved nivåer høyere enn 0,1 mg/m3 oppstår irritasjon i nese og hosting. Med bakgrunn i 

disse funn foreslår SCOEL en korttidsverdi på 0,02 mg/m3. 

 

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2014-151/pdfs/methods/7304.pdf
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På grunn av utilstrekkelig datagrunnlag, foreslår SCOEL ikke en 8 timers grenseverdi for litiumhydrid, 

og SCOEL oppgir at erfaringer med pasienter behandlet med høye litium konsentrasjoner gir 

holdepunkter for at systemiske bivirkninger ikke vil forekomme på yrkesmessige eksponeringsnivåer. 

 

SCOEL har ikke anbefalt en anmerkning for hudopptak siden hudeksponering ikke forventes å gi 

opphav til vesentlige opptak.  
 

 

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon, forslås at dagens grenseverdi frafaller og i samsvar 

med SCOELs anbefaling innføres en korttidsverdi. I tillegg foreslås at anmerkningene S (korttidsverdi) 

og E (EU har fastsatt grenseverdi for stoffet) innføres. 

 

Forslag til ny grenseverdi og anmerkning: 

 

Korttidsverdi (15 min): 0,02 mg/m3 (inhalerbar) 

Anmerkning: S (korttidsverdi) og E (EU har fastsatt grenseverdi for stoffet) 

 

 

8. Ny grenseverdi 

Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har fastsatt den nye grenseverdien. 
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9. Referanser 
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