
 

Fakta:  

Kvikksølv (Hg) er et giftig tungmetall som 
utgjør en trussel både for miljøet og 
menneskers helse. Det er det eneste 
metallet som er i væskeform ved 
romtemperatur, hvor det derfra 
fordamper til en lukt- og fargeløs gass 
som er svært giftig å innånde. Hg finnes i 
mange ulike tilstandsformer – alle er 
giftige i ulike grader, men metylkvikksølv 
er den mest giftige. Det er denne formen 
av kvikksølv vi mennesker får i oss via 
maten vi spiser, og også den som lettest 
blir tatt opp og absorbert i kroppen. 

Selv om det er metylkvikksølv som 
lettest tas opp og blir absorbert i 
menneskekroppen, vil også 
kvikksølvdamp lett kunne opptas av 
lungene. Opptil 80 % av inhalert 
elementært kvikksølv blir beholdt i det 
menneskelige vevet – hvor mest havner i 
nyrene. 

Kvikksølv havner i miljøet både via 
naturlige og antropogene kilder, men 
det er den menneskelige aktiviteten som 
har den største innvirkningen på den 
store økningen av kvikksølvforurensning 
de senere år. Hovedkilder er 
kullforbrenningsindustrien, produksjon 
av metaller, sement, klor og kaustisk 
soda, samt forbrenning av 
kvikksølvholdig avfall.  

Kvikksølv er forbudt i mange produkter i 
Norge, men er dessverre fortsatt brukt i 
industrien og i noen kommersielle 
produkter i deler av verden – inkludert 
Norge. 

 

 

 

Produktdatablad Kvikksølv 

Siden det fortsatt finnes mange produkter som inneholder 
slik kvikksølv er det viktig at dette blir håndtert på rett 
måte både for miljøet, og ikke minst for egen helse sin del. 

Vi i Ragn-Sells Miljøsanering har personell med erfaring og 
god kunnskap om dette tungmetallet, og kan derfor hjelpe 
deg med alt i forbindelse med sanering av kvikksølv enten 
det gjelder opprydding av spilt kvikksølvvæske, lekkasje 
eller håndtering av gamle instrumenter som inneholder 
kvikksølv. 

Vi har de rette kjemikaliene og det nødvendige 
verneutstyret som trengs for å håndtere slik 
kvikksølvvæske. 

Ta gjerne kontakt med våre miljøingeniører: 

Bjørn Raino Ankersen på 982 99 550 eller 
Linn Katrin Nødland på 992 48 409 

 

 


