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16. Konklusjon 
Det er blitt påvist Be i arbeidsatmosfæren ved analyse av et utvalg luftfiltre samlet inn i HAPPA-
prosjektet. Konsentrasjonen av Be varierer betydelig mellom verkene noe som kan forklares ved 
forskjellig Be-innhold i aluminiumoksidet som benyttes. Det er vist at Be er relativt mer flyktig fra 
badsmelten enn Al og sannsynligvis konsentreres i aerosolen i form av ultrafine partikler.  
 
Resultatene fra delprosjekt I gir imidlertid ikke et riktig generelt bilde av arbeidstakernes 
eksponering for Be siden prøvene er valgt ut på grunnlag av høyest forekomst av inhalerbar mengde 
støv i luften. Et riktigere bilde av eksponeringen for Be framkommer i prøvene samlet inn i 
HAPPA-kartleggingen ved SU4 Sunndal Verk og i oppfølgingstudien ved Norsk Hydro Karmøy. 
Disse to undersøkelsen viser at yrkeseksponering for Be foreligger, men konsentrasjonsnivået er 
generelt betydelig lavere enn selv den nylig foreslåtte American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH) grenseverdien for Be på 0,05 µg/m³.  Siden HAPPA-undersøkelsen 
klart har vist at mye av totaleksponeringen ved verkene forekommer som kortvarige høye episoder 
er det imidlertid grunn til å anta at Be eksponeringen hyppig kan overstige ACGIH’s foreslåtte  
kortidsnorm på 0,2 µg/m3 og spesielt ved Norsk Hydro Karmøy fabrikker hvor aerosolen klart 
inneholder høyere relative mengder Be.   
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