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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 2019/1831/EU fastsatt 24. 
oktober 2019 som inneholder den 5. liste med forslag til indikative grenseverdier for 10 stoffer.  

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.  

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). EU-kommisjonen kan også velge kriteriedokumenter fra andre 
vitenskapskomiteer, som ECHA sin vitenskapskomite Risk Assessment Committee (RAC). Statens 
arbeidsmiljøinstitutt ved toksikologisk ekspertgruppe for grenseverdier, TEAN, bidrar med toksikologiske 
vurderinger i dette arbeidet. 

Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, og tilgjengelige 
eksponeringsdata fra virksomheter i ulike næringer fås fra eksponeringsdatabasen EXPO ved STAMI.  

Beslutningsprosessen skjer gjennom drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets 
hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge deltar, orientering til Regelverksforum, og 
med påfølgende offentlig høring. 

Konklusjonene fra høringen med forskriftsendringer og nye grenseverdier forelegges Arbeids- og 
sosialdepartementet som tar den endelige beslutningen om forskriftsfastsettelse av grenseverdiene. 

 

 

 

 

 

 



5 Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi for trimetylamin 

 

Innledning 

Dette dokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av grenseverdi for trimetylamin. 
Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) 
i EU for dette stoffet (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer fra toksikologisk ekspertgruppe for 
grenseverdier, TEAN, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).  

1. Stoffets identitet 

Trimetylamin og dets molekylformel, stoffets identifikasjonsnummer i Chemical Abstract Service (CAS-nr.), 
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS-nr. el. EC-nr.) er gitt i tabell 1. 
Strukturformel av trimetylamin er vist i figur 1. 
 
 
Tabell 1. Trimetylamin og dets identitet. 

Navn 

Molekylformel 

Trimetylamin 

C3H9N 

Synonymer TMA 

N,N-Dimetylmetanamin 

CAS-nr. 75-50-3 

EC-nr. 200-875-0 

Indeks-nr. 612-001-00-9 

 

           

Figur 1. Strukturformel av trimetylamin (Wikipedia) 

 
2. Fysikalske og kjemiske data 

Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for trimetylamin. 
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Tabell 2. Fysikalske og kjemiske data for trimetylamin. 

Kjemisk formel       C3H9N 

Molekylvekt (g/mol) 59,11  

Fysisk tilstand Fargeløs gass med en karakteristisk ubehagelig lukt som minner om fisk 
ved lave konsentrasjoner og mer som ammoniakk ved høyere nivåer. 

Smeltepunkt (oC) -117  

Kokepunkt (101,3 kPa) (oC) 3,5  

Flammepunkt (oC) (closed cup) -7  

Tetthet (20 oC) (g/cm3) 0,67  

Damptetthet (luft = 1)  2 

Damptrykk (25 oC) (mm Hg) 1610  

Fordelingskoeffisient n-oktanol/luft (log Koa) 2,08 

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow)         0,16 

Løselighet i vann (mg/L ved 30 oC) 0,89  

Eksplosjonsgrenser: Nedre (LEL) (%) 

                                     Øvre (UEL) (%) 

       2 

       11,6  

Luktterskel (ppm) 2x10-4 

Omregningsfaktor (20 oC)         1 ppm = 2,46 mg/m3 

Data er gitt av TEAN. 

2.1 Forekomst og bruk  

Trimetylamin er et tertiært amin som forekommer naturlig i menneskelige kroppsvæsker og i forskjellig lagret 

mat, bl.a. i fisk. Trimetylamin er produsert og/eller importert i det Europeiske økonomiske 

samarbeidsområdet i 100 - 1000 tonn årlig.  

Trimetylamin brukes av profesjonelle arbeidstakere (utbredt bruk), i stoffblandinger eller ompakking, på 

industriområder og i produksjon. Det brukes i plastindustrien, i elektrisitetsverk, damp-, gass- og vannverk, 

kjøttproduksjon, helsevesenet, forskning og utvikling. I kjøttproduksjon brukes stoffet som aromastoffer i 

fôrtilsetning til alle dyrearter utenom verpehøns. I industrien er stoffet et mellomprodukt ved organisk 

syntese for fremstilling av desinfeksjonsmidler og flotasjonsstoffer (som bidrar i prosessen med separasjon 

av to faser). I kjemikalieproduksjonen brukes stoffet som hjelpestoff i prosesser på industrielle lokalisasjoner, 

som et intermediært trinn i videre produksjon av andre stoffer (bruk av intermediære stoffer), som pH-

regulatorer, vannbehandlingsprodukter, laboratoriekjemikalier, polymerer, laboratoriekjemikalier og 

vannmyknere. Det brukes i flytende maskinvaskemidler og rengjøringsmidler, bilpleieprodukter, dufter, 

maling og produkter som dekker, grunner og hefter. 

Stoffet kan slippes ut i ytre miljø ved industriell bruk. 
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3. Grenseverdier 

3.1 Nåværende grenseverdi 

Nåværende grenseverdi (8 timer) for trimetylamin i Norge er: 10 ppm (24 mg/m3) uten anmerkninger. 
Korttidsverdi for trimetylamin ikke fastsatt. Denne grenseverdien ble fastlagt som administrativ norm i 1990 
og ble forskriftsfestet i 2013 i den da nye forskrift om tiltaks- og grenseverdier. 

3.2. Grenseverdi fra EU 

Basert på anbefalinger fra den europeiske vitenskapskomiteen, SCOELs kriteriedokument av 8. februar 2017 
(«SCOEL/REC/179 Trimethylamine», vedlegg 1) har EU fastsatt grenseverdi for trimetylamin. Dagens 
veiledende grenseverdi, etter implementering av direktiv 2019/1831/EU, fastsatt 24. oktober 2019 (den 5. 
liste av veiledende (indikative) grenseverdier til direktiv 98/37/EC), er:          
 
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer TWA) er: 2 ppm (4,9 mg/m3) 
 
Korttidsverdi (STEL) er: 5 ppm (12,5 mg/m3).  

3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 3. 
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Tabell 3.  Grenseverdier for trimetylamin fra andre land og organisasjoner. 

Land 

Organisasjon 

Grenseverdi 

(8 timer)  

Korttidsverdi 

(15 min)  

Anmerkning 

Kommentar 

ppm mg/m3 ppm               mg/m3 

Danmark1 5 12 - -  

Finland2 5 12 15 37 Hud 

Sverige3 2 4,9 5 12,25  

England5 10 25 15 37 UK Advisory Committee on Toxic Substances er bekymret for at 
disse grenseverdiene muligens ikke beskytter helse tilstrekkelig, 
pga tvil om at grensen ikke er solid basert. Disse grenseverdiene 
var inkludert i den publiserte UK 2002 listen og dens 2003 
supplement, men ble utelatt fra listen publisert i 2005 

Nederland4 - 1 - -  

Tyskland7 2 * 4,9 * 4 * 

5 *, **, 
*** 

9,8 * 

12,25 *, **, 
*** 

* The reaction with nitrosating agents can lead to the formation 
of the corresponding carcinogenic N-nitrosamines. ** 15 min 
gjennomsnittlig verdi.  *** Takverdi.  

Frankrike6   10 25  

ACGIH6 5  15  Øvre luftveier, øye og hudirritasjon 

1 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007 https://at.dk/media/5941/c-0-1-graensevaerdilisten-2007-t.pdf   
2 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Helsingfors, 2016, 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160972/STM_10_2018_HTPvarden_2018_WEB.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y   
3https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs-2020-6.pdf 
5EH 40 fjerde utgave, 2020, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf  
4  http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx; https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Grenswaarden-gevaarlijke-
stoffen/Grenswaarden/   
7  DGUV (German Social Accident Insurance), GESTIS International limit values, https://limitvalue.ifa.dguv.de/   
6 ACGIH, TLVs and BEIs, Treshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices, 2020 

3.4. Stoffets klassifisering 

Trimetylamin er klassifisert og merket i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No 1272/2008)1, tabell 3.1  
(Liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier). Trimetylamin er klassifisert og  
merket med koder i henhold til fareklasse, kategori og faresetninger, som gitt i tabell 4.  
 
Tabell 4. Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for trimetylamin.1,2  

Fareklasse 

Farekategori 

Forkortelse Merkekode Faresetning 

Brannfarlige gasser  

Kategori 1A  

Flam. Gas 1 

H220 Ekstremt brannfarlig gass 

Etsende/irriterende for huden  

Kategori 2 

Skin Irrit. 2 

H315 Irriterer huden 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon 

Kategori 1 

Eye Dam. 1 

H318 Gir alvorlig øyeskade 

Akutt giftighet 

Kategori 4 

H332 Farlig ved innånding 

https://at.dk/media/5941/c-0-1-graensevaerdilisten-2007-t.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160972/STM_10_2018_HTPvarden_2018_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160972/STM_10_2018_HTPvarden_2018_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs-2020-6.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf
https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Grenswaarden-gevaarlijke-stoffen/Grenswaarden/
https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Grenswaarden-gevaarlijke-stoffen/Grenswaarden/
https://limitvalue.ifa.dguv.de/
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Acute Tox. 4  

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering 

Kategori 3 

STOT SE 3  

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene 

1 CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008) https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database  
2 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf 

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 kan sette verdier for dette kalt biologisk grenseverdi (BLV).  
 
SCOEL har ikke fremmet et forslag til biologisk grenseverdi for trimetylamin. 

3.6 Andre reguleringer 

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har samlet 40 regelverk i en database med informasjon om hvordan 
kjemiske stoffer er regulert, og regelverk for de stoffene er søkbare: ECHA-søk. I tillegg til regelverk for 
grenseverdi og klassifisering som er omtalt i dette dokumentet, kan man søke andre gjeldende regelverk her: 
trimetylamin 
 
Trimetylamin er ikke identifisert som et stoff med svært betenkelige egenskaper (SVHC) og står ikke på EUs 
kandidatliste. Trimetylamin er heller ikke oppført på listen over stoffer med krav til autorisasjon (Reach, 
vedlegg XIV) eller på listen over stoffer som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø (Reach vedlegg 
XVII).  
 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1 Anbefaling fra SCOEL 

SCOEL anbefaler grenseverdi for (8-timers TWA) på 2 ppm (4,9 mg/m3) og korttidsverdi (15-minutters STEL) 

på 5 ppm (12,5 mg/m3). Se vedlagt SCOEL -dokument (vedlegg 1). 

4.2 Kommentarer fra TEAN  

SCOEL-dokumentet [1] er datert februar 2017 og er basert på ACGIH (2004), AIHA (2005), BIBRA (1993), 
Henschler (1983), Greim (2004) og JCIPC (2002), og referanser brukt i disse.  

TEANs kommentar er basert på SCOEL-dokumentet, og i tillegg er kriteriedokumentene fra MAK (2018) [2] 
og ANSES (2015) [3] gjennomgått. Det ble også gjort litteratursøk i PubMed, PubChem og ECHA. Ingen nyere 
litteratur av betydning for konklusjonene til SCOEL ble funnet. 

 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf
https://echa.europa.eu/legislation-finder
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.000.796
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Toksikokinetikk 

Trimetylamin forekommer naturlig i menneskelige kroppsvæsker. Det produseres av tarmfloraen under 
metabolismen av nitrogenholdige makromolekyler i mat, men kan også inntas direkte gjennom mat som 
inneholder trimetylamin. 

Den viktigste metaboliseringsveien er N-oksidasjon av trimetylamin (TMA) til trimetylaminoksid (TMAO) 
katalysert av FMO3-enzymet. Ved høye doser kan små mengder trimetylamin demetyleres til dimetylamin 
(DMA). Etter oralt opptak er absorpsjonen av trimetylamin i mage-tarm-kanalen nesten fullstendig. Etter 
orale doser av TMA-hydroklorid opp til 970 mg/kg (tilsvarer 600 mg/kg TMA) til frivillige forsøkspersoner ble 
86 prosent utskilt i urinen innen 24 timer. 

Opptak gjennom menneskehud er undersøkt i in vitro. I løpet av 24 timer penetrerte 5 prosent av de påførte 
doser huden. Små, men påviselige mengder TMAO ble dannet under den perkutane transporten. Ingen 
studier med gjentatt hudeksponering er tilgjengelig. 

Toksikokinetikken til trimetylamin hos dyr er lik den hos mennesker.  

Opptak gjennom rottehud er undersøkt i in vitro. I løpet av 24 timer penetrerte 21 prosent av alle de påførte 
doser huden. Små, men påviselige mengder TMAO ble dannet under den perkutane transporten. 

Ingen data ble funnet i litteraturen angående absorpsjon, metabolisering eller utskillelse av 
trimetylamin ved innånding hos verken mennesker eller dyr.  

Helseeffekter 

Akutt toksisitet 
Flertallet av humane data som er sitert er av eldre dato. I disse ble det ikke funnet toksiske effekter etter 
enkeltvise eller gjentatte orale doser på opptil 2,3 gram trimetylaminhydroklorid (ca. 20 mg/kg kroppsvekt 
TMA) gitt til frivillige eller pasienter. Ved høyere doser klaget forsøkspersonene over en fiskelignende lukt i 
pust, svette og urin.  

LC50 for rotter eksponert for trimetylamindamp i fire timer ble bestemt å være rundt 3500 ppm. Ingen dyr 
døde etter eksponering for 2000 ppm, men hos alle så man neseutflod og irritasjon i nese og bihuler.  

Orale LD50-verdier for rotte er i området 397-820 mg/kg og dermal LD50 i rotter mer enn 5000 mg/kg 
kroppsvekt ved påføring av en 45 %-trimetylaminløsning. Symptomer ved høye konsentrasjoner var blant 
annet vanskelighet med å puste, inaktivitet, kramper, irritasjon av slimhinner, neseutflod og nevrologiske 
effekter (manglende respons på lyd). 

Oral administrering av 1000 mg/kg kroppsvekt ga oppkast og diaré hos hunder. Den samme dosen forårsaket 
oppkast, lammelse og død hos griser. Tap av matlyst, økt spyttsekresjon, hypotermi og økt hjertefrekvens ble 
rapportert hos hunder utsatt for en enkelt oral dose på 100 eller 200 mg/kg kroppsvekt trimetylamin. 

Repetert eksponering 
Trimetylamin er irriterende for menneskets luftveier, hud og øyne. Sannsynligvis skyldes dette stoffets 
alkaliske egenskaper (pKa 9,8 ved 25°C).  

Trimetylaminkonsentrasjoner i området 0,1–8 ppm ble målt i industri i løpet av 8-timers arbeidsdager, der 
luftkonsentrasjonen de fleste dagene var mindre enn 5 ppm. "Rutinemessig medisinsk og biologisk 
overvåking" (ikke nærmere beskrevet) viste ingen toksiske effekter hos arbeiderne. I rapporten ble det ikke 
oppgitt om irritasjon oppsto ved 0,1–8 ppm, men “moderat” irritasjon i øvre luftveier forekom ved ≥ 20 ppm 
(eksponeringstid er ikke spesifisert).  
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Høye trimetylaminnivåer på 940 ppm og mer enn 2000 ppm (sammen med DMA) er målt under lossing av 
fiskebåter. Fiskerne klaget ofte over ubehag i øynene, eksem og nervesykdommer. Øyekontakt med væske 
eller gasser fra fisk ga irritasjon, rødhet og gråaktig hornhinne. Forekomsten av nervesykdommer i denne 
sammenhengen tilskrives ikke bare trimetylamin, men også til samtidig eksponering for andre giftige stoffer. 
Likevel er sykdommer som resulterer i forhøyede trimetylaminnivåer i blod (uremi, hypertyreose), kjent for 
å være assosiert med nevrotoksiske symptomer (Henschler 1983). 

Dyreforsøk med gjentatt eksponering av hannrotter via inhalasjon 6 timer/dag, 5 dager/uke over 2 uker (75, 
250 og 750 ppm) ga en LOAEC for respiratorisk irritasjon på 75 ppm basert på lett luftveisirritasjon, hyperemi 
og degenerative forandringer i nese- og luftveisslimhinner. Etter en restitusjonsperiode på 2 uker var disse 
effektene forsvunnet for den lavest eksponerte gruppen, men for de to høyest eksponerte gruppene var 
skadene irreversible. Irritasjonen ved 75 og 250 ppm var begrenset til neseslimhinnen. Rotter utsatt for 750 
ppm viste betydelig reduserte kroppsvekter, en betydelig økning av erytrocytter og nøytrofile og en betydelig 
reduksjon av antall lymfocytter, leukocytter og blodplater (Kinney 1990).  

Med bakgrunn i denne studien og med støtte i andre studier vurderer SCOEL at NOAEC for respiratorisk 
irritasjon hos menneske er 4 ppm basert på subkronisk inhalasjon i rotter (LOAEC 75 ppm, med ekstrapolering 
fra LOAEC til NOAEC og subkronisk til kronisk med hhv faktorene 3 og 6).  

Irritasjon og etsning 
Hos mennesker er det rapportert om utilsiktede eksponeringer for trimetylaminløsninger i ulike 
konsentrasjoner som har forårsaket etseskader, rødhet og små blødninger i huden og reversibel skade på 
hornhinnen.  

En studie viste at en konsentrert løsning ga kraftig etsning og rødhet av huden. Små blødninger under huden 
utviklet seg selv når løsningen ble vasket av få minutter etter påføring. Det utsatte området forble ømt i 1-2 
timer, og det oppstod svak uttørring av huden. En annen studie viste at to daglige okklusive eksponeringer 
(30 minutter hver) i 4 påfølgende dager for en 1,5 %-trimetylamidløsning ikke irriterte huden til 20 frivillige. 

Dyrestudier bekrefter humane funn på hud og i øyne hos kanin. En 45 %-trimetylaminløsning forårsaket 
alvorlige etseskader på kaninhud. Påføringen av 1 %-trimetylaminløsning (en dråpe annenhver time, fire 
ganger) på kaninøyet ga alvorlig konjunktivitt, keratitt og opasitet i hornhinnen. Én dråpe 5 %-
trimetylaminløsning forårsaket hemoragisk konjunktivitt, ødem og opasitet i hornhinnen. 

Sensibilisering 
Ingen data er tilgjengelige for sensibiliserende effekt av trimetylamin. 

Gentoksisitet og karsinogenisitet 
Det finnes ingen humane eller dyreeksperimentelle studier av gentoksisiteten av trimetylamin. 

In vitro studier med trimetylamin er negative (Salmonella og Escherichia coli), med unntak av én enkelt studie 
med lungeceller fra hamster der eksponering for trimetylamin induserte kromosomavvik. Konsentrasjonene 
som ble brukt i studien forårsaket en forskyvning av pH i kulturmediet til verdier >8, slik at økningen i 
kromosomavvik kan ha vært forårsaket av endringen i pH. 

Det finnes ingen humane eller dyreeksperimentelle studier om karsinogenisitet av trimetylamin.  

Det har vært en viss bekymring for dannelsen av kreftfremkallende nitrosaminer som følge av en reaksjon av 
TMA, TMAO eller DMA med nitritt. In vitro- og in vivo-studier har vist at DMA kan reagere med nitritt til N-
nitrosodimetylamin i magesaft. Imidlertid er nitrittkonsentrasjonen i menneskets mage normalt lav og den 
endogene demetyleringen av TMA til DMA liten, så den praktiske relevansen kan være ubetydelig. SCOEL 
anser at en mulig risiko for denne effekten ikke kan evalueres for øyeblikket.  
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Reproduksjonsskade 
Det finnes ingen humane studier om reproduksjonsskadelige effekter av trimetylamin.  

Det finnes ingen dyreeksperimentelle inhalasjonsstudier om reproduksjonsskadelige effekter av 
trimetylamin.  

SCOEL refererer til screeningstudiet fra JCIPC (2002) der det etter oral eksponering for trimetylamindoser 
opp til 200 mg/kg kroppsvekt/dag (utført i hht OECD guideline 422) ikke ble funnet effekter på fertilitet hos 
rotter. NOAEL for reproduksjonstoksisitet og utviklingstoksisitet anses å være henholdsvis 200 mg/kg 
kroppsvekt/dag hos både hunn-, hannrotter og avkom. 

I studien fra JCIPC (2002) ble det ikke funnet utviklingseffekter hos avkom til rotter eksponert oralt for 
trimetylamindoser opptil 200 mg/kg kroppsvekt/dag. I denne studien ble ikke dyrene undersøkt for viscerale- 
eller skjeletteffekter. Dette ble imidlertid undersøkt i et utviklingsstudie på mus (Guest og Varma 1993), og 
ingen effekter ble funnet.  

Hjerte-og karsykdommer 
I de senere årene er det publisert en mengde artikler som knytter høye plasmanivåer av TMAO til en høyere 
risiko for utvikling av aterosklerose og med det hjerte- og karsykdommer. Studiene har i all hovedsak 
undersøkt kosthold og kostholdskilder som fører til et høyt TMOA-nivå, særlig fra inntak av rødt kjøtt.  

Verken SCOEL eller andre vitenskapskomiteene for grenseverdier omtaler dette, og det er ikke funnet studier 
der aterosklerose omtales i sammenheng med yrkesmessig eksponering for trimetylamin. TEAN kan derfor 
ikke uttale seg nærmere om dette. 

Biologisk monitorering 
Den kritiske effekten av eksponering for trimetylamin er lokal irritasjon i øvre luftveier, hud og øyne samt 
etsning av hud, og biologisk monitorering er derfor ikke hensiktsmessig. Med hensyn til mulige systemiske 
effekter har SCOEL ikke funnet tilstrekkelige data som kan brukes for å utlede en biologisk grenseverdi. 

Kritisk effekt 

SCOEL bedømmer at kritisk effekt av eksponering for trimetylamin er irriterende effekter i øvre luftveier, hud 
og øyne, og at det er etsende på hud. LOAEC for respiratorisk irritasjon hos menneske ble beregnet å være 
er 4 ppm basert på subkronisk inhalasjon i rotter. Det var vist at “moderat” irritasjon i øvre luftveier forekom 
ved ≥ 20 ppm og at ingen toksiske effekter forekom under 5 ppm. I tillegg brukte SCOEL en musestudie (Alarie 
RD50-test) som antok at sensorisk irritasjon ville være neglisjerbar for mennesker ved 2 ppm. SCOELs 
anbefaling er basert på disse studiene, SCOEL tar også i betraktning at trimetylamin har en ubehagelig lukt 
av råtten fisk, og at luktterskelen antas å være under 1 ppm. 

SCOEL anser at en hudanmerkning ikke er berettiget, basert på at hudopptak er lavt for TMA-hydroklorid hos 
mennesker (5 prosent i løpet av 24 timer) og at trimetylamin foreligger som en gass der væskesøl ikke kan 
påregnes. 

Andre vitenskapskomiteers vurdering 

De franske og tyske vitenskapskomiteene for fastsettelse av grenseverdier anbefaler at grenseverdiene for 
trimetylamin settes annerledes enn SCOELs anbefaling: 

ANSES (2016) [4] anbefalte ikke en 8-timers grenseverdi fordi de mente at det ikke kunne trekkes 
konklusjoner fra de få tilgjengelige dataene i litteraturen om subkronisk eller kronisk systemisk toksisitet av 
trimetylamin hos mennesker. De anbefalte derfor kun en 15 min-korttidsverdi på 7 mg/m-3 (≈ 3 ppm). 
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I 2018 anbefalte MAK [3] en takverdi på 5 ppm for trimetylamin. Grenseverdien for trimetylamin var tidligere 
satt til 2 ppm med analogi til sykloheksylamin. Da MAK anbefalte en takverdi for sykloheksylamin i 2017 på 
grunn av stoffets lokale irriterende effekt på respirasjonsepitel i nesen til rotter, ble dette også anbefalt for 
trimetylamin i 2018 av samme grunn. 

TEAN støtter SCOELs anbefaling. 

TEANs vurdering 

TEAN er enig i SCOELs vurdering av at kritisk effekt av eksponering for trimetylamin er irritasjon i øvre 
luftveier, på hud og øyne, samt at det kan være etsende på hud. At trimetylamin har en lav luktterskel og en 
svært ubehagelig lukt er av betydning for arbeidstakere som er eksponert for stoffet. 

Norsk grenseverdi for trimetylamin er per i dag 10 ppm (24 mg/m3), og den anbefalte grenseverdi for 
trimetylamin vil medføre en reduksjon av Norges nåværende grenseverdi. TEAN er enig i SCOELs anbefaling 
om en grenseverdi på 2 ppm (4,9 mg/m3). 

Norge har per i dag ingen korttidsverdi for trimetylamin. TEAN er enig i SCOELs anbefaling om en korttidsverdi 
på 5 ppm (12 mg/m3), for å beskytte mot irritative effekter og ubehagelig lukt.  

5.  Bruk og eksponering 

5.1. Opplysning fra Produktregisteret 

Det foreligger ikke data fra produktregisteret for trimetylamin.  

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

5.2.1. EXPO-data 
 
Det foreligger ikke eksponeringsdata for trimetylamin i STAMIs eksponeringsdatabase EXPO.  
 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 
I tabell 8 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av trimetylamin presentert.  
 

Tabell 8. Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av trimetylamin. 

Prøvetakingsmetode  Analysemetode  Referanse 

10% fosforsyre behandlet 

XAD-7 rør 

 Gasskromatografi, FID OSHA metode PV20601 

1 Beskrivelse av metode: https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/partial/pv2060/2060.html  

https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/partial/pv2060/2060.html


14 Grunnlag for fastsettelse av grenseverdi for trimetylamin 

 

6.  Vurdering 

TEAN er enig i SCOELs vurdering av at kritisk effekt av eksponering for trimetylamin er irritasjon i øvre 
luftveier, på hud og øyne, samt at det kan være etsende på hud. Den viktigste eksponeringsformen i 
arbeidslivet er som gass. Derfor settes det ikke hudanmerkning. Trimetylamin har lav luktterskel og en svært 
ubehagelig lukt som er av betydning for arbeidstakere som eksponeres for stoffet.  

I dag er norsk grenseverdi for trimetylamin 10 ppm (24 mg/m3) og SCOELs anbefalte grenseverdi er 2 ppm 
(4,9 mg/m3) for å beskytte mot irritative effekter og etsing. Dette vil medføre en reduksjon av Norges 
nåværende grenseverdi.  

I dag har Norge ingen korttidsverdi for trimetylamin. SCOEL anbefaler en korttidsverdi på 5 ppm (12 mg/m3) 
for å beskytte mot irritative effekter og ubehagelig lukt.  

Det foreligger ingen eksponeringsdata fra EXPO, eller andre opplysninger som indikerer at norske 

virksomheter av økonomiske eller praktiske årsaker, ikke kan redusere grenseverdiene som foreslås. 

Arbeidstilsynet har ingen informasjon som tilsier en annen vurdering enn det som er foreslått av TEAN og 

SCOEL. Arbeidstilsynet støtter ny grenseverdi (8-timers TWA) på 2 ppm (4,9 mg/m3), innføring av 

korttidsverdi (STEL) på 5 ppm (12 mg/m3) og innføring av anmerkninger:  

7.  Konklusjon med forslag til ny grenseverdi  

På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom toksikologiske data, helsebasert 

vurdering og data om forekomst og bruk (dvs. tekniske og økonomiske hensyn) av trimetylamin i Norge, 

foreslås redusert grenseverdi, innføring av korttidsverdi og innføring av anmerkningene E (EU har en 

veiledende grenseverdi for stoffet) og S (Korttidsverdi):  

Grenseverdi (8-timers TWA): 2 ppm (4,9 mg/m3)  

Korttidsverdi (15 min STEL): 5 ppm (12 mg/m3) 

Anmerkninger: E (EU har en veiledende grenseverdi for stoffet)   

                            S (Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i  

                                pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode.  

                                Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt)  

8.  Ny grenseverdi 

Dette kapittelet utarbeides etter at ASD har fastsatt den nye grenseverdien – altså etter drøftingene med 

partene, høringen og endelig forslag fra Arbeidstilsynet. 
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Vedlegg 1: SCOEL 
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