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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 direktiv 2019/130/EU fastsatt 16. januar 2019, og er 

den andre endringen av karsinogen-mutagen-direktivet 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved 

å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer (arbeidsmiljødirektivet).  EU har som mål 

å fastsette juridisk bindende grenseverdier for 50 kreftfremkallende stoff gjennom fire endringsdirektiv til 

karsinogen-mutagen-direktivet. Når bindende grenseverdier er vedtatt i EU må medlemslandene/EØS-

landene innføre samme verdi eller lavere. De bindende grenseverdiene tar hensyn til tekniske, økonomiske 

vurderinger i tillegg til de helsebaserte vurderingene.  

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, samt orienteringer i møte med 

Regelverksforum eller per e-post, 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. 
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Innledning 

Dette dokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av grenseverdi, korttidsverdi og 
anmerkninger for trikloreten. 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 

Trikkloreten 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. 
Strukturformler av et utvalg av seksverdige kromforbindelser er vist i figur 1. 

Tabell 1. «Stoffnavn» og dets identitet. 

Kjemisk navn       Trikloreten 

Molekylformel C2HCl3 

Synonymer Trikloretylen 

TCE 

«Tri» 

CAS-nr 79-01-6 

Indeks-nr 602-027-00-9 

EINECS-nr 201-167-4 

 

 

Figur 1. Strukturformler av trikloreten. 

 

 

2. Fysikalske og kjemiske data 

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

Molekylformel C2HCl3 

Molekylvekt (g/mol) 131,38 

Fysisk tilstand Fargeløs veske med kloroform lignende lukt 

Smeltepunkt (°C) -83,5  

Kokepunkt (101,3 kPa) (°C) 87   

Selvantennelsestemperatur (°C) 420   

Tetthet (20 °C) (g/cm3) 1,44  

Damptetthet (luft = 1) 4,5 

Damptrykk (20 °C) (mmHg) 69  

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow) 2,42 

Løselighet i vann (mmol/l) 8,37  

Eksplosjonsgrenser (%): 

Nedre (UEL) 

Øvre (LEL) 

 

8 

10,5 

Luktterskel (ppm) 21,4 

Omregningsfaktor (20 °C) 1 pmm = 5,46 mg/m3  

 

 2.1 Forekomst og bruk 

Trikloretylen (TRI) er et organisk løsemiddel som har tidligere vært brukt til industriell avfetting av metaller. 
Stoffet har også vært brukt i lim innenfor industrisektoren. I dag er bruken kraftig redusert. Fra 1995 til 
2017 er utslippene redusert med nesten 100 prosent [1, 2]. I tillegg til dets industrielle anvendelser, ble 
trikloretylen brukt fra omkring 1930 som et anestesimiddel og som smertestillende medisin i millioner av 
pasienter, før dets toksiske egenskaper ble påvist [3]. 

3. Grenseverdier 

3.1 Nåværende grenseverdi 

Nåværende grenseverdi (8 timer) i Norge med anmerkninger for trikloreten er: 10 ppm, 50 mg/m3 med 

anmerkning K (kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende).  

Denne grenseverdien ble revidert og fastlagt som administrativ norm med anmerkning K i 1997 og senere 

forskriftsfestet i 2013 i den da nye forskrift om tiltaks- og grenseverdier. 

Norge har i dag ikke korttidsverdi. 
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3.2. Grenseverdi fra EU 

Basert på anbefalinger fra den europeiske vitenskapskomiteen, SCOELs kriteriedokument fra 2009 har EU 

fastsatt bindende grenseverdi. Dagens grenseverdi i EU, etter implementering av direktiv 2019/130/EU 

fastsatt 16. januar 2019 (andre endring av karsinogen-mutagen-direktivet 2004/37/EC) er:  

BOELV (Binding Occupational Exposure Limit Value):  

• 8-timers TWA: 10 ppm (54,7 mg/3) 

• Anmerkning: “skin” 

• Korttidsverdi: 30 ppm (164,1 mg/m3) 

3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

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

Tabell 3.  Grenseverdier for trikloreten fra andre land og organisasjoner. 

Land 

Organisasjon 

Grenseverdi (8 timer) 
 

Korttidsverdi (15 min) 

 

Anmerkning 

Kommentar 

Sverige1 10 ppm, 54 mg/m3 25 ppm, 140 mg/m3 C (kreftfremkallende), H (hudopptak) (2018) 

Danmark2 10 ppm, 55 mg/m3 - K (kreftfremkallende) (1994) 

Finland3 10 ppm, 50 ng/m3 - Hud (2007) 

Storbritannia4 100 ppm, 550 mg/m3 150 ppm, 820 mg/m3 Carc (kreftfremkallende), Skin (hudopptak) 

ACGIH5 10 ppm 25 ppm A2 (mistenkt humant karsinogen),  

BEI (biologisk grenseverdi) (2006) 

 
1 Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7,  
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2018-1.pdf 
2 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007 https://at.dk/media/5941/c-0-1-graensevaerdilisten-2007-t.pdf.  
3 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 
4 EH40 andre utgave, 2013, https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf 
5ACGIH (2020). TLVs and BEIs 

 

3.4. Stoffets klassifisering 

Trikloreten er klassifisert og merket i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No 1272/2008), tabell 3.1  
(Liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier). Trikloreten er klassifisert og  
merket med koder i henhold til fareklasse, kategori og faresetninger, som gitt i tabell 4.  
International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassifisert trikloreten som et gruppe 1-karsinogen 
(sikkert kreftfremkallende) [5]. 

 
 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2018-1.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2018-1.pdf
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.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf
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Tabell 4. Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for trikloreten 1,2  

Fareklasse 

Farekategori 

Forkortelse Merkekode Faresetning 

Etsende/irriterende for huden, kategori 
2 (Skin Irrit. 2) 

H315 Irriterer huden 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, 
kategori 2 (Eye Irrit. 2) 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelt 
eksponering, kategori 3 (STOT SE 3) 

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet 

Kjønnscellemutagenitet, kategori 2 
(Muta. 2) 

H341 Mistenkes å kunne forårsake genetiske skader 

Kreftfremkallende egenskaper, 
kategori 1B (Carc. 1B) 

H350 Kan forårsake kreft 

Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 
3 (Aquatic Chronic 3) 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv in vann 

1 CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008), http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf 
2 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 har fremmet et forslag til biologisk grenseverdi for trikloreten. Forslaget er 20 mg TCA 
(trikloreddiksyre) / liter urin, men EU innfører ikke en biologisk grenseverdi. 

3.6 Andre reguleringer 

Trikloreten er identifisert som et stoff med svært betenkelige egenskaper (SVHC) og står på EUs 
kandidatliste. Stoffene på kandidatlista er kandidater for videre regulering. Leverandører av kjemikalier og 
produkter som inneholder stoffer på kandidatlista har informasjonsplikt til sine kunder og til det europeiske 
kjemikaliebyrået ECHA [1]. 
 
Trikloreten er ført opp på listen over stoffer med krav til autorisasjon (Reach, vedlegg XIV). Det er ikke tillatt 
å bruke stoffene på denne lista hvis ikke EU-kommisjonen, etter omfattende søknad fra virksomhetene, har 
godkjent hver enkelt bruk av stoffet. Trikloreten er også oppført på Reach vedlegg XVII som inneholder 
stoffer som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene på denne listen er helt eller delvis 
forbudt [2,4]. 
 
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 for trikloreten her: trikloreten. 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/legislation-finder
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.001.062
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4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1 Anbefaling fra SCOEL 

SCOEL anbefaler en grenseverdi lik 10 ppm (54,7 mg/m3) (8-timers TWA) og en korttidsverdi lik 30 ppm (164,1 

mg/m3) (15-minutters STEL)», se vedlagt SCOEL-dokument (vedlegg 1). 

SCOEL har i tillegg fremmet et forslag til biologisk grenseverdi for trikloreten. Forslaget er 20 mg TCA 

(trikloreddiksyre) / liter urin. 

4.2 Kommentarer fra TEAN  

Grunnlag for bindende grenseverdi for trikloreten (TCE) 

Trikloreten oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftfremkallende (kategori 1B) i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1272/2008 og er derfor definert som et kreftfremkallende stoff i henhold til direktiv 
2004/37/EF. 
 

Bakgrunnsdokumenter: 
SCOELs kriteriedokument om TCE kom i 2009 [6]. Dette dokumentet er grunnlaget for den bindende 
grenseverdien som er vedtatt i henhold til EU 2019/130.  

 

I tillegg har TEAN gjennomgått følgende: 

Det ble etter bestilling fra ECHA i 2014 utført en dose-responsvurdering av den kreftfremkallende virkningen 
av TCE (ECHA project SR13) [7]. 

EPA utga i 2019 en omfattende risikovurdering av TCE, som foreløpig er ute på høring, og altså ikke endelig 
vedtatt [8]. 

Det er ikke funnet ytterligere litteratur med betydning for vurderingen. 

 

Kreft-klassifisering 

IARC klassifiserte trikloretylen som kreftfremkallende (gruppe 1) i 2014 (monograf 106), med spesifiseringen 
at TCE forårsaker kreft i nyrene, og at positive assosiasjoner er observert med Non-Hodgkin lymfom (NHL) og 
kreft i lever [9].  

SCOEL gruppe C (gentoksisk karsinogen, hvor studier av mekanismer og/eller toksikokinetikk støtter en 
praktisk terskel) [6]. 

NTP Report on Carcinogens, 14. Edition (2016) [10]: Known to be a human carcinogen. 

Kreftrisiko og mekanismer 

TCE forårsaker kreft i nyrene. Det er også vist sammenheng mellom TCE-eksponering og kreft i lever, samt 
Non-Hodgkin lymfom. Det er generell enighet om at den viktigste mekanismen for TCEs kreftfremkallende 
virkning i nyrene er at det dannes gentoksiske og celletoksiske metabolitter i et reduktivt, glutation- (GSH)-
avhengig metabolsk forløp. Denne GSH-avhengige metabolismen er et alternativ til den ordinære, oksidative, 
CYP-avhengige metabolismen. SCOELs oppfatning er at GSH-avhengig metabolisme oppstår ved høye 
eksponeringsnivåer, etter en overbelastning av den oksidative metabolismen, og at man derfor kan anta at 
det er en sublineær terskelmekanisme for kreftutvikling. Denne mekanistiske forklaringen støttes også av 
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epidemiologiske studier, særlig case-kontrollstudier som viser en økning av nyrekreft etter rapportering av 
høye, kortvarige eksponeringsnivåer (peak exposure). 

EPA har i sin risikovurdering (2019) [8] observert at CYP-avhengig og GSH-avhengig metabolisme har 
forskjellig dominans hos forskjellige dyrearter, og antar at det kan være individuelle forskjeller hos 
mennesker med hensyn til om oksidativ eller reduktiv metabolisme vil dominere. EPA velger derfor, for å 
beskytte sårbare individer, å anta at det er en lineær ikke-terskelmekanisme for kreftutvikling. 

I ECHAs dose-responsvurdering fra 2014 [7]er det redegjort grundig for hvilke mekanismevurderinger som er 
gjort i tidligere kriteriedokumenter. Det fremkommer der at bortsett fra SCOEL og det tyske AGS har alle 
instanser, på grunn av metabolittenes gentoksiske virkning, klassifisert TCE som gentoksisk, med én lineær 
dose-responskurve for en ikke-terskel mekanisme.  

AGS (2008) [11] har valgt en annen tilnærming. De mener også at på grunn av de gentoksiske metabolittene 
må TCE anses som uten terskel for kreftutvikling. Imidlertid vil det ved et visst nivå av eksponering dannes 
en rekke celletoksiske metabolitter som vil kunne gi nyreskade, noe som medfører en betydelig økning av 
kreftrisikoen. AGS presenterte derfor en dose-responskurve med to lineære dose-responssammenhenger; 
en lineær dose-responskurve i de lavere eksponeringsnivåer, og en brattere lineær dose-responskurve i 
nivået over terskelen for celletoksisitet. 

 

I ECHA 2014 [7] blir AGSs tilnærming vurdert som den som har det beste vitenskapelige grunnlaget, og denne 
ble lagt til grunn for den videre dose-responsvurderingen. 

 

 

 

 

Figuren, som er hentet fra ECHA 2014 [7], viser de to alternative tilnærmingene basert på data fra Charbotel 
2006 [12], som av både SCOEL, EPA og AGS ble vurdert som det beste grunnlaget for å utlede en dose-
responskurve.   

 

Andre helseeffekter 

TCE er hudirriterende. Ved gjentatt bruk vil fettlaget i huden fjernes, med rødhet og tørrhet som resultat. 
Noen casestudier rapporterer også hudsensibilisering. 
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Det er vist en sammenheng mellom TCE-eksponering og endring i immunologiske reaksjoner, også ved 
relativt lave eksponeringsnivåer, og autoimmune sykdommer som lupusnefritt er påvist i dyreforsøk. 

Narkotiske effekter er vist ved høye eksponeringsnivåer. Andre akutteffekter, som hjerterytmeforstyrrelser, 
lever- og nyretoksisitet er rapportert ved kortvarige, høye eksponeringsnivåer.  

Effekter på avkom hos dyr er vist ved høye eksponeringsnivåer, og tilsvarende, ikke-signifikante, 
sammenhenger er sett i studier av mennesker. 

 

Dose-responsvurderinger  

SCOEL klassifiserer TCE som et gentoksisk karsinogen, hvor toksikokinetiske og gentoksiske studier 
sannsynliggjør en "praktisk" terskel. Grunnen til dette er at celletoksiske og gentoksiske metabolitter dannes 
etter en metning av den ordinære oksidative metabolismen, ved høye konsentrasjoner (dvs. ved 
overskridelse av tidligere OEL, 50 ppm, og toppeksponeringer på flere hundre ppm). Det er ikke vist noen 
overhyppighet av nyrekreft ved stabile, lavere eksponeringsnivåer. SCOEL antar derfor at et eksponeringsnivå 
som beskytter mot nyreskade vil beskytte mot nyrekreft. De har derfor i dose-responsvurderingen benyttet 
studier av sammenheng mellom eksponering og NAG, en proteinmarkør i urin som indikerer tidlig nyreskade. 
Utfra disse studiene er det fastsatt en LOAEL på 30 ppm, og en NOAEL på 6-10 ppm.   

På dette grunnlaget foreslår SCOEL en OEL (8 timer TWA) på 10 ppm. 

Ettersom høye toppnivåer av TCE er beskrevet som kritiske i utviklingen av nyrekreft, vil en korttidsverdi 
representere en ytterligere beskyttelse mot potensielt nyretoksiske overeksponeringer. Korttidsverdien (15 
minutter) foreslås på grunnlag av LOAEL, 30 ppm. 

 

Dose-responsvurdering utført på oppdrag fra ECHA:  
Basert på de samme biomarkørstudiene som SCOEL benyttet (NOAEL 6-10 ppm) ble det satt en terskel for 
nyretoksisitet ved 6 ppm. Over terskelen ble det estimert en lineær dose-respons-kurve basert på 
epidemiologiske undersøkelser av nyrekreftforekomst. Under terskelen ble det også beregnet en lineær 
dose-responskurve, men hvor risikoen er nedskalert med 1/10 i forhold til kurven over terskelen: 

 

8t TWA trikloreten konsentrasjon i 40 år 1 Økt risiko for nyrekreft  

 

mg/m3 Ppm  

400 73 481: 10 000 

300 55 351: 10 000 

100 18 91,0: 10 000 

60  11 39,0: 10 000 

55 10 2 35,8: 10 000 

40 7,3 13,0: 10 000 

33  6,0 3 4,0: 10 000 

20 3,6 2,4: 10 000 

10 1,8 1,2: 10 000 

5 0,9 0,6: 10 000 

1 0,18 0,12: 10 000 

0,1 0,018 0,012: 10 000 

1 Tabell basert på ECHA SR13 

2 Bindende grenseverdi i henhold til EUs 2. direktiv 2019/130 

3 Knekkpunkt for sub-lineær dose-responskurve 
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EPA og WHO har utviklet dose-responssammenhenger basert på livstidseksponering 24 timer i døgnet i 78 
år. Disse modellene kan ikke uten videre brukes i en arbeidsmiljøsammenheng. 

 

Biologisk monitorering  

Monitorering av TCA i urin som en kontroll av eksponering er ifølge SCOEL veletablert, og det er fastslått at 
10 ppm TCE korresponderer med 20 mg/L urin TCA. TCA har lang halveringstid, og det anbefales derfor at 
biologisk monitorering utføres på slutten av siste arbeidsskift i en arbeidsuke eller skiftperiode. 

I industriell praksis kan eksponeringsmålinger og biologisk monitorering suppleres med målinger av 
biologiske markører for lett eller subklinisk nyreskade, som NAG eller beta2-mikroglobulin. 

 

Hudanmerkning 

TCE opptas effektivt via alle hovedruter, også hud. Det er av den grunn satt en hudanmerkning. 

 

TEANs vurdering 

Det foreligger flere modeller for dose-responssammenhengen mellom TCE-eksponering og utvikling av 
nyrekreft. Dagens bindende direktiv bygger på SCOELs modell. Ifølge en noe mer konservativ modell 
presentert av AGS i 2008, og i 2014 støttet av en ekspertgruppe nedsatt av ECHA, vil eksponering for dagens 
grenseverdi/EUs bindende grenseverdi medføre en øket risiko for nyrekreft på 3,6/1000 gjennom et 40 års 
yrkesliv.  

På grunn av risiko for nyreskade ved kortvarige høye eksponeringer for TCE bør det settes en korttidsverdi. 

På grunn av betydelig hudopptak av TCE vurderer TEAN at en hudanmerkning er berettiget. 

5.  Bruk og eksponering 

Trikloretylen er et organisk løsemiddel som har tidligere vært brukt til industriell avfetting av metaller. I dag 
er bruken kraftig redusert. Fra 1995 til 2017 er utslippene redusert med nesten 100 prosent. 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Produktregisteret inneholder ingen opplysninger om trikloreten. 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

5.2.1. EXPO-data 
 
Rapporterte målinger av trikloreten er hentet fra STAMIs eksponeringsdatabase EXPO.  

Eksponeringsmålinger av trikloreten registrert i EXPO som er vurdert er utført i perioden 2000-2008. 

Resultatene viser totalt 40 prøver oppgitt med konsentrasjonsangivelse mg/m3. Av disse prøvene er 11 

personbårne og 29 stasjonære.  

Resultatene er fremstilt i tabell 5 og viser lave verdier, hele 91 % av de personbårne målingene ligger under 

¼ av grenseverdien på 50 mg/m3. 100 % av de stasjonære prøvene ligger under grenseverdien.  
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Tabell 5. Oversikt over næringer hvor det er foretatt målinger av trikloreten i perioden 2000-2008 for personbårne prøver og 2000-

2006 for stasjonære prøver og måleresultater for disse målingene. Næringer hvor det er registrert færre enn 4 målinger er utelatt fra 

tabellen. GV = grenseverdi, 50 mg/m3 

Næringskode  Antall 

virksom-

heter  

Antall 

prøver  

Gj.snitt 

mg/m3  

Andel  > 

GV  

Andel  < 

GV  

Andel > 

¼ GV og 

< GV  

Andel < 

1/4 GV  

 Personbårne målinger 2000-2008 

Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og 
utstyr og Innsamling av farlig avfall 

 

5 11 9 1* 

9 %  

 

 10 

91 %  

 0 

0 %  

10 

 91 %  

 Stasjonære målinger 2000-2006 

Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og 
utstyr og Innsamling av farlig avfall 
 

7 29 4,4 0 % 100 % - - 

* Høy verdi- overflatebehandling (beising) i bransje produksjon av kraner 

 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 
I tabell 6 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av trikloreten presentert.  

 

Tabell 6. Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av trikloreten. 

Prøvetakingsmetode  Analysemetode  Referanse  

Samles opp på kullrør, 

ekstraheres med CS2 

 GC-FID1 NIOSH metode 10222 

1 GC-FID: gasskromatografi med en flammeionisasjonsdetektor                                                                                                                                                          

2 NIOSH metode 1022: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/1022.pdf 

6.  Vurdering 

Trikloreten er et stoff som er underlagt strenge restriksjoner gjennom REACH, og som er mindre og mindre i 

bruk både i europeisk og norsk arbeidsliv.  

Det foreligger ikke data fra Produktregisteret, så hvor mye som finnes på norske arbeidsplasser har vi ikke 

data på.  

Norge har allerede samme grenseverdi som EU-direktivet på 10 ppm (50 mg/m3). Eksponeringsdata fra EXPO 

viser at resultatene er lave, og vi antar at innføring av en korttidsverdi for de fleste norske virksomheter ikke 

vil by på utfordringer.  

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/1022.pdf
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Arbeidstilsynet slutter seg til anbefalingen om anmerkning for hudopptak, basert på anbefalingen fra SCOEL 

og TEAN. 

EUs konsekvensvurdering konkluderer med at innføringen vil medføre minimale kostnader [13].  

Arbeidstilsynet mener at den foreliggende dokumentasjonen fra SCOEL og TEAN taler for at grenseverdien 
bør senkes ytterligere. TEAN viser til at eksponering for dagens grenseverdi/EUs bindende grenseverdi vil 
medføre en øket risiko for nyrekreft på 3,6/1000 gjennom et 40 års yrkesliv. En reduksjon av grenseverdien 
til 6 ppm vil redusere denne restrisikoen til 4/10000. Gitt de lave eksponeringsnivåene som er registrert i 
EXPO antas det at en grenseverdi på 6 ppm ikke vil medføre tekniske eller økonomiske utfordringer for 
norske virksomheter. 
  

 Arbeidstilsynet kan derfor ikke se at det foreligger tekniske eller økonomiske hensyn som tilsier at det vil 

være utfordrende for norske virksomheter å holde eksponeringsnivåene under den foreslåtte grenseverdien 

på 6 ppm.  

7.  Konklusjon med forslag til ny grenseverdi 
og anmerkning 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjonen og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og 
eksponeringsdata (dvs. tekniske og økonomiske hensyn) for trikloreten, forslås det at dagens grenseverdi 
reduseres og anmerkning K (kjemikalier som kan tas opp gjennom huden) beholdes. Det innføres en 
korttidsverdi, samt anmerkning H for hudopptak og anmerkning G (EU har fastsatt en bindende grenseverdi 
for stoffet). 

 
Grenseverdi, korttidsverdi og anmerkning for trikloreten:  

 

• Grenseverdi (8-timers TWA): 6 ppm (33 mg/m3) 

• Korttidsverdi: 30 ppm (164 mg/m3) 

• Anmerkninger: H (kjemikalier som kan tas opp gjennom huden), K (kjemikalier som skal betraktes 

som kreftfremkallende.) og G (EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet) 

 

8.  Ny korttidsverdi og anmerkning 

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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Vedlegg 1: SCOEL-dokumentasjon 
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