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Denne rapporten omhandler det toksikologiske
grunnlaget og vurderinger, samt tekniske og
økonomiske hensyn for fastsettelse av grenseverdi
for svoveldioksid (SO2).
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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
svoveldioksid. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL) i EU for svoveldioksid (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer fra
Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN).

1. Stoffets identitet
Svoveldioksid 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 av stoffet er vist i figur 1.
Tabell 1.

Stoffets navn og identitet.

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

Svoveldioksid
SO2
7446-09-5
231-195-2
016-011-00-9

Figur 1. Strukturformel av svoveldioksid.

2. Fysikalske og kjemiske data
Svoveldioksid er en fargeløs, giftig, ikke brennbar gass med stikkende og irriterende lukt.
Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for svoveldioksid.
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Tabell 2.

1

Fysikalske og kjemiske data for svoveldioksid (SO2).

Molekylvekt (g/mol)

64,06

Fysisk tilstand (20 °C, 101.3 kPa):

Gass, giftig

Smeltepunkt (°C):

-75,6 til -72 (Gjennomsnitt: 73,4)1

Kokepunkt (°C)

-10,0

Selvantennelsestemperatur (°C):

Ikke brennbar

Damptetthet (luft = 1, 0 °C):

2,26

Damptrykk (20 °C) (hPa)

3271

Løselighet i vann (20 °C)

11,28 g/100 ml

Løselig i andre løsemidler:

Alkohol, eddiksyre, svovelsyre, eter, kloroform
og andre polare løsemidler

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa)

1 ppm = 2,66 mg/m3
1 mg/m3 = 0,375 ppm

https://comptox.epa.gov/dashboard/dsstoxdb/results?utf8=%E2%9C%93&search=7446-09-5

2.1.

Forekomst og bruk

Svoveldioksid (SO2) er en naturlig del av luften som følge av utslipp fra naturlige kilder og industriell
virksomhet. Svoveldioksid dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel. De viktigste
kildene til svoveldioksid i luft er forbrenning av kull og oljer som inneholder svovel, kjemisk- og
metallurgisk industri, men også fra naturlige prosesser som vulkanutbrudd. Svoveldioksid brukes i stor
utstrekning i treforedlingsindustrien og som en råvare i annen kjemisk industri.

3. Grenseverdier
3.1

Nåværende grenseverdi

Nåværende grenseverdi (8 timer) i Norge for svoveldioksid er: 0,8 ppm, 2 mg/m3 med fotnote 12,
fastsatt i 2007.
Fotnote 12: Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde denne verdien. Det er disse bedriftenes
ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har eller er tilsluttet bedriftshelsetjeneste,
og at eksponerte arbeidstakere gjennomgår egnet helseundersøkelse.

3.2.

Grenseverdi fra EU

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår:
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 0,5 ppm, 1,3 mg/m3
STEL (Short Term Exposure Limit): 1 ppm, 2,7 mg/m3 som korttidsverdi.
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3.3

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

Nåværende grenseverdier for svoveldioksid fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 3 nedenfor.
Tabell 3.
Grenseverdier for svoveldioksid fra andre land og organisasjoner. Land og
organisasjoner som ikke har grenseverdier eller korttidsverdier for svoveldioksid er markert med -.
Land
Organisasjon

Grenseverdi
(8 timer)

Korttidsverdi
(15 min)

Anmerkning
Kommentar

Sverige1
Danmark2
Finland3
Storbritannia4

2 ppm, 5 mg/m3
0,5 ppm, 1,3 mg/m3
0,5 ppm, 1,3 mg/m3
-

5 ppm, 13 mg/m3
1 ppm; 2,7 mg/m3
-

1987
1996
2016

Nederland5
ACGIH, USA6
NIOSH, USA6
OSHA, USA6
Tyskland, MAK6

2 ppm, 5 mg/m3
3 ppm, 15 mg/m3
1 ppm, 2,7 mg/m3

0,7 mg/m3
0,25 ppm, 0,65 mg/m3
5 ppm, 13 mg/m3
I(1)

1 ppm, 2,7 mg/m3

C 1 ppm, C 2,7 mg/m3
-

2008
Gjelder korttidsverdi:
I(1) - Overskridelsesfaktor
C - toppeksponering/takverdi
11/2011
1(I) - Overskridelsesfaktor
Y - ikke fare for skade på foster

Tyskland, Myndighetene7

Storbritannia har ikke en fastsatt
grenseverdi, men viser til:
“Control of Substances
Hazardous to Health
(COSHH)”8

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

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,

8

http://www.hse.gov.uk/pubns/chan34.htm
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3.4

Stoffets klassifisering

Svoveldioksid er i henhold til CLP Annex VI, (Forordning EC No 1272/2008) 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 svoveldioksid

Fareklasse
Farekategori
Forkortelse
Gasser under trykk
Press. Gas
Etsende/irriterende for huden
Kategori 1B
Skin Corr. 1B
Akutt giftighet
Kategori 3
Acute Tox. 3
1

Merkekode

Faresetning

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og
øyne

H331

Giftig ved innånding

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 svoveldioksid.

4 Toksikologiske data og helseeffekter
4.1.

Kommentarer fra TEAN

SCOELs kriteriedokument er fra 2009 med siste litteraturreferanse fra 2008. Det er ikke funnet nyere
studier som er relevante for vår vurdering.
SCOEL har vurdert irritasjon i øvre luftveier og øyne, og redusert lungefunksjon, målt ved FEV1 eller
luftveismotstand, som de vesentligste negative helseeffekter av SO2. De fleste studier som har relevans
for arbeidsmiljø er utført som provokasjonsstudier av unge, friske individer, eller individer med atopi
eller astma. Et gjennomgående funn er at astmatikere er mer sårbare for effekter av SO2 enn friske.
Sårbarheten kan påvirkes av faktorer som tilleggs eksponeringer eller fysisk aktivitet. Opptaket av SO2
øker ved fysisk aktivitet, men fysisk aktivitet kan også forverre bronkial irritasjon hos astmatikere.
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Negative helseeffekter av SO2, som nese- og halsirritasjon, redusert lungefunksjon og økt
luftveismotstand er ofte observert ved akutte toppeksponeringer, og SCOEL er av den oppfatning at
disse bør forebygges, og det anbefales derfor en STEL.
Ifølge SCOEL er det hos astmatikere observert negative helseeffekter ved 0.5 ppm, mens effekter hos
friske vanligvis ikke oppstår ved nivåer under 1.0 ppm. SCOEL har som utgangspunkt at OEL-verdier
skal settes for friske personer, og anbefaler derfor en OEL på 0.5 ppm, som vil beskytte ikke–
astmatikere mot negative helseeffekter av SO2. I tillegg setter SCOEL en STEL på 1.0 ppm. I og med at
denne grenseverdien ikke beskytter alle astmatikere mot reaksjoner på SO2, anbefaler SCOEL at
astmatikere ikke blir eksponert for mer enn 0.2 ppm.
Det er i litteraturen ikke tilstrekkelig data til at man kan trekke konklusjoner vedrørende gentoksiske,
reproduktive eller kreftfremkallende effekter av SO2.
ACGIH (2008) har foreslått en lavere grenseverdi enn SCOEL, basert på en uttalt målsetning om å
unngå negative helseeffekter hos astmatikere.
TEAN finner ingen grunn til å bestride SCOELs vurderinger av det vitenskapelige grunnlaget
angående helseeffekter av SO2. Det er imidlertid grunn til å gjøre oppmerksom på at SCOELs forslag
til grenseverdi ikke tar sikte på å beskytte astmatikere mot uønskede helseeffekter av eksponering.

5. Bruk og eksponering
Svoveldioksid brukes i stor utstrekning i produksjon av papir og som en råvare i annen kjemisk industri.
I Norge er industri og bergverk de største utslippskildene til svoveldioksid.

5.1.

Opplysning fra Produktregistret

Data fra Produktregisteret er innhentet i oktober 2016.
Det er funnet opplysninger om mengde og bruk av svoveldioksid i 16 deklareringspliktige produkter i
Norge. Total mengde av stoffet i disse produktene oppgis å være 35360 tonn.
På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger om i
hvilke bransjer og i hvilket produkttyper svoveldioksid inngår.

5.2.

Eksponering og måledokumentasjon

I arbeidsmiljøsammenheng forekommer svoveldioksid både som råvare og som en forurensning.
5.2.1. EXPO- data
Rapporterte målinger av svoveldioksid er hentet fra STAMIs eksponeringsdatabase EXPO.
Eksponeringsmålinger av svoveldioksid registrert i EXPO er utført over flere år. STAMI har siden
1984 kartlagt arbeidsatmosfæren på ulike arbeidsplasser der blant annet svoveldioksid kan være et
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arbeidsmiljøproblem. Målinger av svoveldioksid for perioden 1984-2015 viser 755 prøver fra ulike
bedrifter og næringer.
Grenseverdien for svoveldioksid ble revidert og ny grenseverdi fastsatt i 2007. Eksponeringsmålinger
registrert i EXPO frem til 2007 ble da vurdert og var med å danne grunnlaget for den nye
grenseverdien. Eksponeringsmålinger som fremstilles i denne vurderingen inneholder derfor målinger
registrert etter den nye grenseverdien ble innført.
Det er registrert 14 målinger av svoveldioksid i perioden 2007 – 2010, hvorav 11 er personbårne prøver
og 3 er stasjonære prøver. De personbårne prøvene er foretatt under produksjon av ferrolegeringer
hvorav 8 av disse er målt under ovnstapping. Målingene viste toppverdier fra 3,2 ppm til 26,4 ppm, der
den høyeste middelverdien lå på 0,26 ppm.
Ved 2 av de stasjonære prøvene ble det målt svoveldioksidverdier på henholdsvis 1,1 ppm og 5,1 ppm.
Disse ble målt under produksjon av raffinerte petroleumsprodukter.
5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode
I tabell 5 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av svoveldioksid presentert.
Tabell 5.

Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av svoveldioksid.

Prøvetakingsmetode
Direktevisende gass-sensor
Direktevisende gass-sensor
Filter (0.8 µm cellulose ester membran)
+ treated filter (cellulose + Na2CO3)
Filter (5.0 mm PVC) + filter
impregnert med KOH

Analysemetode

Referanse

Elektrokjemisk sensor
FTIR spectrometri1
Ionekromatografi

NIOSH 38002
NIOSH 60043

Ionekromatografi

STAMI

Fourier Transform Infrared Spectrometry
NIOSH 3800 https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/3800.pdf
3 N 6004 henviser til metode i NIOSH Manual of Analytical Methods, 3rd ed., NIOSH, Cincinnati, Ohio, USA, 1984, med
oppdateringer: http://www.cdc.gov/niosh/nmam/
1
2

6. Vurdering
Toksikologiske data for svoveldioksid (SO2) er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg 1, og
kommentert av STAMI (TEAN) i kapittel 4.
Svoveldioksid er lettløselig i vann og danner svovelsyrling når den reagerer med vann. Ved eksponering
for svoveldioksid absorberes den således lett i de øvre luftveiene. Den kritiske effekten av
svoveldioksideksponering er irritasjon i øvre luftveier og øynene, samt redusert lungefunksjon og økt
luftveismotstand.
Flere studier har vist at det er stor forskjell på effekt av eksponering for svoveldioksid mellom
lungefriske personer og personer som har redusert lungefunksjon, som astmatikere. Astmatikere er
spesielt følsomme og reagerer med irritasjonseffekter ved langt lavere verdier enn lungefriske. De
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negative effektene på lungefunksjon i friske individer oppstår ved eksponering på 1 ppm eller høyere,
mens hos astmatikere oppstår negative effekter allerede ved kortvarig eksponering på 0,5 ppm eller
lavere.
Med utgangspunkt i at SCOEL setter grenseverdier (OEL) basert på friske personer, anbefaler de i sitt
kriteriedokument en 8-timers grenseverdi på 0,5 ppm (1,3 mg/m3). De kommenterer i tillegg at ved
denne verdien vil de fleste være beskyttet, men ikke personer med bronkial astma eller kronisk bronkitt
og anbefaler derfor at disse arbeidstakere ikke eksponeres for mer enn 0,2 ppm svoveldioksid.
For å forebygge negative helseeffekter som nese- og halsirritasjon, redusert lungefunksjon og økt
luftveismotstand som følge av kortvarige toppeksponeringer, foreslår SCOEL en korttidsverdi på
1 ppm (2,7 mg/m3).
Det er ikke funnet tilstrekkelig data som tilsier at svoveldioksid er sensibiliserende ved gjentatte
eksponeringer, og ingen gode studier som indikerer at svoveldioksid har en kreftfremkallende effekt, er
gentoksisk eller reproduksjonsskadelig.
Et lavt antall målinger er gjort av svoveldioksideksponering og registrert i EXPO etter at den gjeldende
grenseverdien for svoveldioksid ble fastsatt i 2007. Men de personbårne målingene foretatt under
produksjon av ferrolegeringer ved ovnstapping gir holdepunkter for at det kan være utfordrende for
denne bransjen å overholde en enda lavere grenseverdi for svoveldioksid. Det er grunn til å tro at dette
vil gjelde for flere næringer i Norge.

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi
På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og
eksponeringsdata forslås at dagens grenseverdi senkes, og at fotnote 12 bortfaller. I tillegg foreslås en
korttidsverdi for stoffet, at anmerkningene S (korttidsverdi) og E (EU har fastsatt grenseverdi for
stoffet) og en fotnote innføres.
Forslag til ny grenseverdi, korttidsverdi, anmerkning og fotnote:
Grenseverdi (8-timers TWA): 0,5 ppm, 1,3 mg/m3
Korttidsverdi (15 min): 1,0 ppm, 2,7 mg/m3
Anmerkning: S (korttidsverdi) og E (EU har fastsatt grenseverdi for stoffet)
Fotnote:
Enkelte bedrifter vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde grenseverdiene. Det er disse
bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det forutsettes at bedriften(e) har en plan
for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere verdier over tid. Arbeidstilsynet,
ansattrepresentanter og verneombud skal konsulteres og informeres om årlige planer og oppnådde
resultater.
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8. Ny grenseverdi
Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har fastsatt den nye grenseverdien.
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