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Presentasjonen bygger på et innlegg på ICOH 2022: Smedbold, HT. 
Concerns regarding the quality and number of Occupational Exposure 
Limit Values. 



Tidslinje - norske grenseverdier

1947

Etablering av Yrkeshygienisk
Institutt (senere "Statens
arbeidsmiljøinstitutt"  -
STAMI)

1964–1974

Karl Wülferts oversettelse
av ACGIHs TLV-liste til
norsk

1977

Ny arbeidsmiljølov

1978

Arbeidstilsynet (AT)
•Første administrative normer*

Nordisk ekspertgruppe
(NEG)
•Første kriterie dokument

1991

EU directive 91/322/EEC 
Binding and Indicative Limit 
Values (BLVs and ILVs)

1998

EUs kjemikalie direktiv
•Veiledende grenseverdier for 
yrkeseksponering (IOELVs)

•Bindende grenseverdier for 
yrkeseksponering (BOELVs)

•Bindende Biologiske
grenseverdier for 
yrkeseksponering (BBELVs)

2006

EU REACH-regelverk

2013

Norske administrative 
normer - juridisk status 
endret til Grenseverdier 
endret til tiltaksverdier

2015

Norske tiltaksverdiers -
juridisk status endret til 
Grenseverdier

Noen milepeler

* i hovedsak basert på ACGIHs TLV fra 50- og 60-tallet



Revisjon av norske grenseverdier
Revisjonsår for stoffer listet i Administrative normer (1978) (n=489)
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Revisjonsår 1978 1979-99 >= 2000 Totalt

Fullskift 8t 219 135 89 443

Takverdier 28 7 3 38

- * 9 9

Revisjonsårs for stoffer i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (2021) 
(n=710)

Revisjonsår 1978 1979-99 >= 2000 Totalt

Fullskift 8t 219 232 142 593

Takverdier 28 13 3 44

Korttidsverdi 61 61

- * 9 1 2 12

Þ 49% av grenseverdiene fra 1978 er ikke endret
Þ 74% av takverdiene fra 1978 er ikke endret

Þ I gjennomsnitt 5 nye grenseverdier pr år siden 1978
Þ 20% av grenseverdiene er nye eller reviderte siden

2000 

* Stoffer oppført uten grenseverdi



Grenseverdiindeks (GV-ind)
• et konstruert sett av sammenligningsverdier 

(indeks) basert på laveste fullskiftsverdier fra 
hhv. Tyskland og ACGIHs sine TLVer*. 

• verdier fra 2021 er benyttet

• bare stoffer med CAS nummer og i «Forskrift 
om tiltaks- og grenseverdier» er inkludert 
(n=453).

• det er ikke tatt hensyn til fotnoter

Index by Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free.org

* Flere av grenseverdiene som inngår i GV-ind er fra før 1978

http://www.nyphotographic.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://pix4free.org/


Norsk grenseverdier (NGV) vs GV-indeks (n=453)
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NGV vs GV-ind n %

< 129 28

= (+- 5%) 168 37

> 153 35

Foto:  Articulate 360 content library 

Omtrent 2/3 av de norske grenseverdiene var på 
samme nivå eller strengere enn GV-indekse.

-> 1/3 av de sammenlignede norske grenseverdiene 
må prioriteres for revisjon.



GESTIS - Internasjonale grenseverdier for kjemiske stoffer (ILVs)
GESTIS ILV inneholder en samling av yrkeshygeniske grenseverdier for farlige stoffer samlet fra
33 lister fra 28 land: ulike europeiske land (inkl. Norge), samt Australia, Canada (Ontario og
Québec), Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Folkerepublikken Kina, Tyrkia og
USA

Grenseverdier for 2 271 stoffer er oppført.

Stor variasjon mellom laveste og høyest oppførte grenseverdier for de samme 
stoffene
NOEN MULIGE ÅRSAKER

- Revisjonsår

- Endringer i kriteriene for å sette grenseverider

- Endringer i kunnskapsbasen som er lagt til grunn

- Forskjeller mellom land I vektlegging av:

- Valg av data

- Vurdering av usikkerhet

- Påvirkning av andre faktorer enn arbeidstakernes helse

- Alle arbeidstakere kontra friske arbeidstakere

- Ulike endepunkte

- Ulike måle- og analysemetoder

- Prøvetaking av støv - fraksjon (inhalerbar, “total”, thorakal, respirabel, ultrafin …)
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https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-internationale-grenzwerte-
fuer-chemische-substanzen-limit-values-for-chemical-
agents/index-2.jsp

https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-internationale-grenzwerte-fuer-chemische-substanzen-limit-values-for-chemical-agents/index-2.jsp


Raske endringer i samfunnet - krever rask utvikling av nye 
grenseverdier

Noen “nye” utfordringer: 

• Økt bruk av nanoteknologier
• Nye batteriteknologier og energibærere
• Ny teknologi for CO2-fangst
• Ny og økt bruk av marine produkter (bioaerosoler)

Og noen gamle utfordringer:
• Røyk fra varmt arbeid (matlaging, sveising, branner osv.)
• Aerosoler
• Bioaerosoler
• Eksponering for blandinger
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Foto: Articulate 360 content library 

Dagens prosess for grenseverdisetting er for omstendelig og er ikke 
tilpasset: 
- Dagens tempo for produktutvikling og introduksjon av nye produkter.
- Skifte fra volumprodukter til nisjeprodukter 



KONKLUSJON
For å kunne fortsette å beskytte arbeidstakere i et stadig mer globalt marked må grenseverdi arbeidet 
prioriteres og vi må bedre kvaliteten på og antallet tilgjengelige grenseverdier. 

Vi må:
- Utviklere bedre og raskere metoder for grenseverdisetting

- Bedre det internasjonale samarbeidet om grenseverdisetting

- Bedre håndhevelsen av grenseverdiene i Norge, samt etterspørre håndhevelse av grenseverdiene i hele 
leverandørkjeden

OG 

STARTE med å bruke GESTIS ILV og bruk de strengeste grenseverdien som er oppført i vårt arbeid.
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Takk til :

Arbeidstilsynet som har åpnet sine arkiver og
Norsk Yrkeshygienisk Forening for støtte til arbeidet


