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Kort asbesthistorie i Norge

– 1920: Økende forbruk ble registrert
– 1940-80:  Import av 70.000-90.000 tonn 

asbest 
– 1985: Totalforbud mot bruk av asbest -

lagret asbestmaterialer kan ha blitt brukt 
ved oppføring av bygg også senere, tross 
forbudet.

– 2017: Vi vet ikke hvor mye asbest som 
fortsatt finnes i norske bygg, anslått  
ca. 30 000 tonn asbestholdige 
materialer.



Hvem kan bli eksponert for asbest i dag?

– Ansatte i asbestsaneringsfirma
– Håndverkere som jobber i bygninger som 

inneholder asbest
– Arbeidstakere som jobber i bygninger som 

inneholder  asbestholdig bygningsmaterialer 
som er ødelagt/beskadiget

– Andre

– Regjeringskvartalet  i Oslo 22. juli 2013

– World Trade senter 11. september 2001
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World Trade Center. The World Trade Center Health Registry estimates about 
410,000 people were exposed to a host of toxins including asbestos during 

the rescue, recovery and clean-up efforts that followed 9/11.
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Typer av asbestfibre

– Blåasbest
– Krokidolitt – svært helsefarlig

– Brunasbest
– Amositt – kan også være grå

– Hvitasbest (90%)
– Antofylitt – mange farger, lite brukt
– Tremolitt
– Krysotil – vanligst i Norge
– Aktinolitt – harde fibre



Forekomst av asbest i bygg *

* Byggforskserien: 773.340 Asbest i bygg, febr. 2010





TABELL: Asbestprodukter 

 

PRODUKT ASBEST 

INNHOLD 

ANVENDELSE BINDE-

MIDDEL 

SPRØYTEASBEST 90-100 % Sprøytet i tak/ 

søyler 

 

TEKSTILER 

Branntepper 

Garn/gardiner/hansker/drakter 

 

100 

60-100 

  

 

Ull/bomull 

SEMENTBASERTE PRODUKTER 

Eternit (bølgeplater) P6/P8 

Eternit (bølgeplater) Magnani 

Eternit (flate plater) Colornit 

Fasettskifer 

Eternit ventilasjonskanaler 

Supereternit 

 

Internit 

 

 

Pernit (perforert) 

 

Asbestolux 

 

Glasal 

 

Decorill Massiv 

 

 

Eternit rør 

(fra 1978-85) 

 

 

9 % 

8 % 

9 % 

9 % 

9 % 

9 % 

 

7.5 % 

 

 

4 % 

 

20 % 

amositt 

 

10 % 

 

10 % 

 

 

15 % 

12.5 % 

Maks.1.25 

% amositt 

 

Tak, vegg utvendig 

Taktekking, fargede 

Vegg, utvendig 

Taktekking 

Ventilasjon 

Utv. Vegger, 

overflatefarget 

Tynne 

vindskyddplater, tak 

og vegger 

Tak og vegg 

innvendig 

Innvendige plater 

(importert) 

Vegger, innvendig 

og utvendig (imp.) 

Vindusbrett, 

peisplater, fargede 

og ufargede (imp.) 

Vann og avløp 

Vann og avløp 

 

Sement 

Sement 

Sement 

Sement 

Sement 

Sement 

 

Sement 

 

 

Sement 

 

Sement 

 

Sement 

 

Sement 

 

 

Sement 

Sement 

 

 



BYGNINGSPAPP 10-15 % Tak Asfalt

GULVMATERIALER

Vinylasbest 5-7 % Gulvfliser PVC

ASBESTHOLDIG LIM, 

OVERFLATEMATERIALER OG 

TETNINGER

Dikkemasse

Lim

Sparkel

Pakninger

30 %

5-25 %

3-5 %

5- 85 %

Diverse



Asbestutvinning 2013

1. Russland: 618.000 tonn
2. Kazakhstan: 175.000 tonn
3. Brasil: 126.000 tonn
4. Kina: 53.000 tonn
5. India: 120 tonn 
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Epidemiologiske undersøkelser viser at det er 50 ganger større risiko for å utvikle 
lungekreft dersom en har vært utsatt for asbest og i tillegg røyker. 



Utvendig sanering – ikke uvanlig å se
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Blåasbest er den mest aggressive asbesttypen. 



Innvendig sanering og sluse
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ASBEST - HELSERISIKO

Fremdeles utgjør asbest en helserisiko for arbeidstakere og 
andre her i landet. Det er fortsatt mye asbest i bygg, 
tekniske installasjoner og drikkevannsrør ( Mattilsynet har 
oversikt over drikkevannsrør - eternitt). 

Det er først når støv med asbestfibre pustes inn, at asbest 
kan utgjøre en helserisiko. Støv dannes først og fremst ved 
arbeid med asbestholdig materiale – for eksempel ved 
boring, hulltaking eller kutting. Helt og uskadet 
asbestmateriale utgjør ingen fare
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ASBEST - HELSERISIKO
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Å puste inn støv som inneholder asbestfibre kan føre til 
blant annet lungekreft og kreft i lungehinnen 
(mesoteliom), men også en rekke andre sydommer som: 

• Forkalkning i lungehinnen (pleuraplakk)
• Asbestose
• Asbestpleuritt
• Betennelse i hjertepose (perikarditt)
• KOLS



Mesotelion er en sjelden og uhelbredelig sykdom. Det kan 
ta lang tid fra man har vært utsatt for asbest til sykdommen 
oppstår, minst 10 år for lungekreft og opptil 50 år for 
mesotelium. 

Det kan oppstå tilfeller av pleuralt mesoteliom ved relativt 
lav arbeidsrelatert eksponering, selv om lav eksponering i 
utgangspunktet gir svært lav risiko hos den enkelte. Mer 
enn 80 % pasienter med mesoteliom har vært 
asbesteksponert i arbeid. 
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Asbestholdige materialer vil være et problem i flere 
tiår fremover. For å redusere risikoen for alvorlige 
helseskader, må derfor byggherrer og arbeidsgivere 
håndtere asbest på en forsvarlig måte

En stor del av bygningsmassen som inneholder 
asbest, befinner seg i kommunale bygg. Mange 
kommuner har også vann- og avløpsrør av eternitt 
(asbestsementrør).



Det er i dag et strengt regelverk for håndtering av asbest. 

Regelverket skal beskytte arbeidstakere som er satt til å håndtere materialet, 
andre arbeidstakere og privatpersoner som kan bli eksponert ved uforsvarlig 
håndtering. 

Det er størst helserisiko for arbeidstakere som håndterer asbestholdige 
materialer uten å vite om det.  Mange i dag har ikke kunnskap om hva asbest 
er og hvor det kan forekomme

Utenlandske arbeidstakere har ofte mangelfull opplæring og blir ofte satt til 
arbeid der det kan forekomme eksponering for asbest. 
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Utfordringer i dag: 
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Det forekommer en del ulovlig riving av asbest, særlig ved 

kysten. Vi registrerer kun noe av dette. Tips. 

Dagens asbesteksponering er i hovedsak knyttet til sanering 

og rivning av gammel asbest.

Ureglementert rivning uten beskyttelse skyldes ofte at det 

ikke er foretatt en kartlegging av asbestholdige materialer i 

bygget, eller at kartleggingen er mangelfull. Det er viktig at 

rehabilitering eller rivning av bygg før 1985 kartlegges i flere 

omganger, slik at asbestholdige materialer blir fjernet på en 

forsvarlig måte. 



Hva gjør Arbeidstilsynet

En asbestgruppe i etaten – regelverksendring, opplæring, møte med 
partene, utforming av pålegg
veiledning på både intranett og internett.

Det er fra 2017 satt av flere ressurser til arbeidet med å forebygge asbest. 

Gir tillatelser til virksomheter som vil sanere asbest 
https://www.arbeidstilsynet.no/registre/
virksomheter-med-tillatelse-asbest/
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Veldig få kommuner har tillatelse til å sanere vann- og avløpsrør. 
Eget skriv ble sendt kommune om dette for noen år siden, liten 
respons. 

Fører tilsyn og følger opp tips

Mottar meldinger om saneringsarbeid før hvert oppdrag
Veiledning ute i virksomhetene eller på telefon

Fra 2018              Gjennomfører postale tilsyn til kommuner – ber 
om svar på 6 spørsmål
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Arbeidstilsynet vil gjennom dette postale tilsynet bidra til at 
kommunen arbeider systematisk for å forhindre at både egne og 
andre arbeidstakere utsettes for helseskadelig eksponering for 
asbestfibre. 

I tilsynet vil vi derfor undersøke:

Hvordan kommunen som arbeidsgiver og utleier sikrer at vanlig 
drift og vedlikehold i egne bygg ikke medfører eksponering for 
asbestfibre.

Hvordan kommunen som byggherre planlegger og følger opp rive-
og rehabiliteringsprosjekter der asbest kan forekomme.
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1. Har dere oversikt over alle kommunale bygg oppført før 1985 og som 
derfor kan inneholde asbestholdig materiale?

2. Har vaktmestre, annet vedlikeholdspersonell og andre nøkkelpersoner fått 
nødvendig informasjon om hvilke bygg som inneholder asbestholdig 
materialer og hvor i byggene asbesten finnes, eventuelt hvor asbest typisk 
kan forekomme?

3. Sørger dere for at eksterne håndverkere/entreprenører får nødvendig 
informasjon om forekomst av asbest og hvordan de unngår frigjørelse og 
spredning av asbestfibre? Merk at dette spørsmålet gjelder mindre 
omfattende arbeid, ikke større rive- og rehabiliteringsprosjekter.
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4. Hvordan sikrer kommunen at både planlagte og mer akutte oppdrag som 
innebærer arbeid med asbestholdige materialer kun gjøres av virksomheter 
som har Arbeidstilsynets tillatelse til å arbeide med asbest? Omfatter også 
utskifting av vann- og avløpsrør av eternitt (asbestsement)

5. Sørger kommunen for at leietakere med arbeidstakere i bygg som er 
oppført før 1985, får informasjon om eventuell forekomst av asbestholdige 
materialer i bygget?

6. Sørger kommunen som byggherre for å innarbeide risiko for 
asbesteksponering i anbudsbeskrivelser og planer for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA-planer) i rive- og rehabiliteringsprosjekter for bygg oppført 
før 1985?
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Rehabilitering der det påvises funn av asbest
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Nedvasking
I 2007 gjennomførte Stavanger kommune anbefalte tiltak om 
nedvasking og fjerning av asbestholdige plater. Det ble også 
innført rutiner om ikke å utføre arbeid som avgir asbeststøv uten 
strenge vernetiltak.
I år er det som var igjen av asbestholdige materialer fjernet 
forskriftsmessig i forbindelse med rehabiliteringen, etter at 
bygget ble tømt og svømmehallen stengt.
Rehabiliteringen av bygget er etter planen ferdig utpå nyåret 
2019
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Rengjør rådhuset etter asbestfunn 
Det er funnet asbeststøv i Bergen rådhus. Verdiene er 
under normene til Arbeidstilsynet. Likevel blir det tatt 
flere prøver. Bygget blir forskriftsmessig sanert for asbest 
før tilbakeflytting.

Folkehelseinstituttet: 
Frie asbestfibrar ikkje bør finnast innandørs.



Takk for oppmerksomheten
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