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Støvmålinger, hvorfor og hvordan?

• Luftveiene, inhalasjon og eksponering
• Støv som når ulike deler av luftveiene
• Hvilke støveksponeringer har helsemessig 

betydning i bygge- og anleggsbransjen
• Yrkeshygienisk risikovurdering med måling av 

støvkonsentrasjoner
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En partikkels aerodynamiske diameter=
Diameteren på en sfærisk partikkel som har en tetthet på 1 og som 
faller like raskt i luft som den aktuelle partikkelen
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Luftveiene, oppbygging og funksjon
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Effektiv partikkelstørrelse, helserelaterte 
støvfraksjoner (CEN - EN 481)

After W.Eduard, 2006
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Måling av ulike helsedefinerte aerosolfraksjoner

GSP-sampler

BGI 2.69-sampler              
no 1 @ 2l/min

BGI 2.69-sampler 
no 2@ 4.2l/min
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http://alaskahealth.info/inflammation/
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Støvbetinget luftveissykdom i bygge- og anleggsbransjen, eksempler

• Kols
– Kvarts, Asfaltrøyk, Sveiserøyk, Steinstøv, Sementstøv, Trestøv, Oljetåke

• Lungekreft
– Asbest,  Kvarts,  Sveiserøyk

• Mesoteliom
– Asbest

• Kreft i nese og bihuler
– Trestøv, støv dannet ved nikkelframstilling 

• Støvlunge
– Kvarts, (Asbest)

• Allergiske reaksjoner
– Støv som inneholder allergener
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Risikovurdering og måling av luftforurensning
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Vurdering av måleresultater

• Prøvene må tas etter 
– formål (utvalg av målesteder, antall målinger)
– Personbårne prøver gir best mål for hva arbeidstaker 

puster inn
– Velge støvmåler(e) ut fra hvilke komponenter i støvet 

man forventer har problematiske konsentrasjoner i 
arbeidsatmosfæren

– Sammenlikne med aktuelle grenseverdier
– Gjenta målinger ved endring i arbeidsprosess (f. eks 

for å vurdere effekt av støvreduserende tiltak) 
– Gjenta målingene periodisk hvis de viser gjennomsnitt 

på mer enn 25% av grenseverdi
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Noen aktuelle grenseverdier for støv i bygge- og anleggsbransjen

Korttidsverdi 15 min (STEL)

8-timerssverdi, EU-veil verdi
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