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• Inflamasjoner 
– Uspesifikt immunforsvar; slimhinneirritasjoner  

▪kløe og svie i øyne og nese (akutt) 
▪bronkitt, astma, KOLS (kronisk) 

– Spesifikt immunforsvar: allergi (kronisk - akutt) 
•Toksiske effekter (endotoksin. Akutt) 
– ODTS (organic dust toxic syndrome).Influensalignende 

plager, hodepine, tretthet, fall i lungefunksjon over dagen 
•Infeksjoner (Patogener) 
– Mage-tarm plager; diaré, kvalme (akutt) 
– Sykdom som krever behandling (sjelden) 

Rylander & Jacobs, 1994 Douwes et al., ACGIH. 2003, Bernstein  
et al., 1999), Doekes Gert, Course “Biological agents”, 1999. 

Helseplager ved å puste inn bioaerosoler 



Akutte virkninger av hydrogensulfid, H2S 
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Luktterskel 
Kraftig lukt 
Effekt hos astmatikere 
Økt produksjon av melkesyre ved trening 
Begynnende øyeirritasjon  
Grenseverdi 8h = 5ppm, takverdi = 10 ppm 
Øyeskader, luftveis-/lungeirritasjon 
Svekket, etter hvert lammet luktesans 
Lungeødem ved langvarig eksponering  
Bevisstløshet, ”knock down” , død innen 4-6 h 
Død, lammelse av pustesenteret  

 Savolainen, 1989, Guidotti, 1996, Bhambhani et al., 1991, 1997, Svendsen,2001 



Er det nok med oksygensensor? Nei! 

 



 
Arbeidstakere i renseanlegg er godt studert. 

 
 
– Hva med andre arbeidere som 

håndterer avløpsvann? 
– Hva med 

hydrogensulfideksponering? 
– Lungefunksjon over tid? 

 
 
 
LO, Fagforbundet, Norsk vann, Arbeidstilsynet  

 
 
 

 

Nye problemstillinger 
 
 



• Eksponering for bioaerosoler og hydrogensulfid 
• Lungefunksjonen (tetthet i luftveiene) 
• Betennelsesmarkører i blod 
• Symptomer fra sentralnervesystemet 
• Sammenheng mellom  

eksponering og helseeffekter 
▪ 149 arbeidstakere 
▪ Trøndelag og Oslo-området 
▪ Renseanlegg, septikk, nett, 

pumpestasjoner, gravelag,  
inspeksjon 

Blant arbeidere som håndterer avløpsvann 
ønsket vi å studere: 





  







Arbeid i grøfter 
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Hva finner vi? 
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I forhold til TV-bil/Gravelag  er småanlegg, septikk og arbeid med fett høyere; flere studier 



Endotoksiner, prosjektet 

Renseanlegg Avløpsnett 
 

Småanlegg/nett 

AM 35, Med 12 (0-304) AM 72, Med 37 (3-342) AM 53, Med 44 (2-271) 

Renseanlegg Nett 
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Utsatte arbeidsoperasjoner: 

ikke 1-3 ganger 
 

Mer enn tre ganger 

En tendens til høyere endotoksineksponering ved spyling  
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p<0.05 



Sykdomsfremkallende bakterier (patogener) 
• Det var ingen tegn til sykdomsfremkallende bakterier 

(Salmonella sp. Yersinia sp.) i lufta 
• Liten risiko for å få infeksjonssykdommer kun ved inhalasjon 

▪ Smitte ved direkte kontakt med avløpsvann 
• Hygiene viktig! 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://torontoemerg.files.wordpress.com/2010/01/mrsa.jpg&imgrefurl=http://torontoemerg.wordpress.com/2010/01/19/a-fix-for-mrsa/&usg=__nFA-1x57K_gHVEkaY7Qtx16C4zk=&h=276&w=460&sz=58&hl=no&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=6B5tjrGkB8Ey9M:&tbnh=77&tbnw=128&prev=/images?q=MRSA+bacteria&hl=no&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=B7RrTcumH86AswbT8unmDA
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Andel H2S målinger over 1 ppm 

 
 
 

 
Totalt 100 H2S målinger 
Renseanlegg: 28 
Avløpsnett: 37 
Små anlegg: 35 
 



Andel H2S målinger over 1 ppm ved spyling 

Spyling en utsatt arbeidsoperasjon! 
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H2S ppm, pumpesatasjoner 



Klare eksponerings-
forskjeller ved om det 
spyles eller ikke! 





Transport  av slam 



Pumpestasjon 



Flo og fjære i overløpsledninger utløser H2S 



Alarmer med gassensor 2014-2017 

 



Nevropsykologiske tester 

• Nevropsykologiske testresultater viste ingen forskjeller 
mellom arbeidere og referenter 
▪ Koordinasjon, skjelvetest, balansetest og reaksjonstid 

• Det var ingen umiddelbare tegn på at nervesystemet blir 
påvirket av eksponeringen. Vil likevel bli sett mer på. 

• Svar på Ørebroskjema om selvrapporterte plager omtrent likt 
mellom gruppene 



Lungefunksjon/Pusteprøve 

p<0,05, korrigert for røyk, BMI, alder 
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Ingen forskjell i 
lungefunksjon mellom 
arbeidere på renseanlegg og 
avløpsnett 

Lavere lungefunksjon i 
forhold til 
sammenligningsgruppen 



Kronisk obstruktive lungesykdommer (KOLS)? 

• Ingen unormal endring av lungefunksjonen etter tre år  
• Dette indikerer at det ikke er tegn til kronisk obstruktive 

påvirkninger på lungene 
• Liten undersøkelsesgruppe og noe  kort tid mellom målingene 

 



Lavgradig systemisk inflammasjon 

Renseanlegg 
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Sammenheng mellom lavere lungefunksjon og forhøyet CRP 
p<0.05, justert for alder, røyk og BMI 
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▪Moderat eksponering for endotoksin, noe høyere ved arbeid 
på renseanlegg i forhold til arbeid i avløpsnettet Risikoen for å 
bli eksponert for høye verdier er tilstede! 
▪Eksponering for støvpartikler var lav 
▪ Ingen funn av sykdomsfremkallende bakterier i arbeidslufta 
▪Eksponering for H2S opp mot takverdi (10 ppm) ved arbeid i 

pumpestasjoner, over 10 ppm ved tømming av septiktank  
▪Eksponering ved transport av septik/slam viste uakseptabelt 

høye verdier! 
 
 

 
 
 
 

 

Konklusjoner eksponering 



Konklusjoner Helse 

▪Mange rapporterer symptomer både fra luftveiene og sentral- 
nervesystemet.  Ingen av plagene kunne settes i sammenheng 
med eksponeringen 
▪Tegn på svake betennelsesreaksjoner i kroppen (CRP) og spesielt 

blant arbeidere på avløpsnett.  
▪ Ingen tegn på betennelsesreaksjoner i lungene 
▪Nevropsykologiske testresultater normale 
▪Noe nedsatt lungefunksjon blant arbeidere i forhold til 

sammenligningsgruppen.  
▪Sammenheng mellom eksponering for endotoksin og nedsatt 

lungefunksjon. 
▪Sammenheng mellom forhøyet CRP og nedsatt lungefunksjon  
▪ Ingen unormal endring av lungefunksjonen etter tre år 

 



Forslag til tiltak 1 
▪Generelt må arbeidsoperasjoner med tydelig aerosoldannelse 

overvåkes (støv eller væske) 
▪ Vann i bevegelse, Sprut  

▪ Spyling og rengjøring utsatte arbeidsoperasjoner 
▪ Overvåkes med periodevise målinger 
▪ Verneutstyr ved (høytrykk)spyling 

▪Bruk av elektrokjemiske sensorer med alarm må respekteres 
▪ Slås på i ren sone, gjerne før utkjøring (avhenger av type) 
▪ Nede/ inne i pumpestasjoner 
▪ All transport av septik/slam 

▪  Arbeidet må reorganiseres der alarmen går ofte 
▪ Septikkummer tømmes hvert år 
▪ Anlegg ev. bygges om/ mer ventilering 

 
 



Forslag til tiltak 2 
▪Prosedyrer må utarbeides  
▪ Rutiner for hygiene 
▪ Ren/skitten sone 
▪ Egne biler 
▪ Informasjon til innleid arbeidshjelp (risiko for H2S-

eksponering) 
▪Opplæring i riktig bruk av riktig verneutstyr 

▪Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk 
▪ (Årlig) lungefunksjonsmålinger 
▪ Fit-test av åndedrettsvern 
▪ Spør om symptomer fra sentralnervesystemet og luftveiene 
▪ Forebygge eksponering 
▪ Informasjonsdatablad i stoffkartoteket (partikler og gasser 

fra kloakk) 
 



Nødvendig verneutstyr, samlet vurdering TK 
• Generell ferdsel: 

– Gassmåler og god håndhygiene 
• Tillegg ved rengjøring 

– Åndedrettsvern B1P2 (benyttes ABE1P2). Fit-test 
– Vernebriller/ skjerm (sprut fare) 
– Helmaske ved H2S-nivå over 20-50 ppm, eller ved intens 

oppvirvling/ vanntåke. 
– Hansker 
– Støvler 
– Arbeidstøy 
– Kjemikaliedress/ helt regntøy ved sprutfare 

• Renseanleggene bruker også sterke syrer og baser 
• Særskilte forhold/ spesielle punkter: Friskluftforsynt 

åndedrettsvern, inkl øyevern 



Hygiene 

• Håndvask- og desinfeksjonsmulighet skal være 
tilgjengelig, også ved arbeid ute i felt 
– Våtservietter (vaske bort synlig skitt) og desinfeksjon 

• Ren og skitten sone i garderobene 
• Vaskepunkter rundt om i anleggene 
• (Brukt) arbeidstøy er bannlyst på spiserommene 
• Kabin på bilene bør være (tilnærmet) ren sone 



Konklusjon risikovurdering gravide TK 2009 
Det anbefales at gravide ikke utfører eller er til stede ved 

slamavvaning og aktivt arbeid med kloakk. Vi ser ikke 
grunn for å fraråde generell ferdsel, for eksempel 
besøkende. Med generell ferdsel menes at ikke noe 
arbeid med kloakk og/eller åpne basseng 
gjennomføres. 

På grunn av fosterets følsomhet for H2S i 1. trimester, 
gjelder anbefalingen også for kvinner som planlegger å 
få barn. 

Rådene må bekjentgjøres blant kvinnelige ansatte. 


	Eksponering og helseeffekter på luftveiene og sentralnervesystemet ved håndtering av avløpsvann��Resultater fra arbeidsmiljøprosjektet i avløpsbransjen
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Akutte virkninger av hydrogensulfid, H2S
	Er det nok med oksygensensor? Nei!
	Lysbildenummer 6
	Blant arbeidere som håndterer avløpsvann ønsket vi å studere:
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Sykdomsfremkallende bakterier (patogener)
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	Lysbildenummer 22
	Lysbildenummer 23
	Lysbildenummer 24
	Lysbildenummer 25
	Flo og fjære i overløpsledninger utløser H2S
	Alarmer med gassensor 2014-2017
	Nevropsykologiske tester
	Lysbildenummer 29
	Kronisk obstruktive lungesykdommer (KOLS)?
	Lysbildenummer 31
	Konklusjoner eksponering
	Konklusjoner Helse
	Forslag til tiltak 1
	Forslag til tiltak 2
	Nødvendig verneutstyr, samlet vurdering TK
	Hygiene
	Konklusjon risikovurdering gravide TK 2009

