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Sammendrag (del A og B)
Undersøkelsen har kartlagt kreftforekomsten blant tidligere ansatte ved et nedlagt oljeraffineri (del A), og blant
innbyggere som har bodd i nedslagsområdene for utslipp fra raffineriet (del B). Den geografiske spredningen av
utslipp i form av flyktige organiske forbindelser (VOC) og svevestøv (PM10) ble beregnet av Norsk institutt for
luftforskning (NILU), og verdiene ble brukt som mål på konsentrasjon av eksponering for benzen og polysykliske
aromatiske hydrokarboner (PAH). Personellister for det nedlagte raffineriet ble levert av arbeidsgiver; opplysninger om beboere og adresseopplysninger for Sola kommune hver 1. januar i driftsperioden 1967–2000 ble hentet
fra Det sentrale folkeregister; og opplysning om eventuell kreftsykdom ble hentet fra Kreftregisteret. Studien var
godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Datatilsynet og Helsedirektoratet.
Oppdraget og finansieringen var avtalt mellom arbeidsgiver og Kreftregisteret som forskningsinstitusjon.
Forekomsten av følgende kreftformer ble spesielt vurdert i forhold til eksponering for benzen: akutt myelogen
leukemi, non-Hodgkin-lymfom og multippelt myelom (myelomatose). Følgende kreftformer ble vurdert i forhold
til eksponering for PAH: Lungekreft og urinblærekreft. Det ble verken blant ansatte eller beboere påvist noen økt
forekomst av akutt myelogen leukemi, non-Hodgkin-lymfom eller multippelt myelom blant dem som var mest
utsatt for benzen fra raffineriet, og det ble ikke påvist økt forekomst av lungekreft eller urinblærekreft blant dem
som var mest utsatt for PAH fra raffineriet.
Tallet på tidligere ansatte ved raffineriet var lavt, og studien hadde ikke mulighet til å kunne påvise lave økninger i risiko. Tilleggseksponeringene for raffineriutslipp blant beboerne var lave i forhold til bakgrunnsnivåene og
i forhold til bidraget fra andre forurensningskilder, slik som biltrafikk og tobakksrøyking for benzen, og biltrafikk
og vedfyring for PAH.
Forekomsten av kreft totalt (alle former for kreft) i ansattgruppen og i beboergruppene (nåværende og tidligere
bosatte i Sola kommune) lå generelt rundt 10 prosent over landet forøvrig. Det samme finner vi i nabokommunene og i noe mindre grad for Rogaland generelt. Overhyppigheten var hovedsakelig knyttet til kreftformer
som opptrer uavhengig av de aktuelle utslippene, eller hvor en sammenheng med utslippene er udokumentert og
andre faktorer antas å spille en større rolle for forekomsten (brystkreft og eggstokkreft hos kvinner, prostatakreft
hos menn, føflekkreft, annen hudkreft, og kreft i mage/tarm).
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Forklaringer og forkortelser
Bakgrunnskonsentrasjon = den delen av en samlet konsentrasjon som skyldes kilder utenfor det aktuelle området,
f eks forurensning transportert over store avstander.
Benzen = et kreftfremkallende stoff i gruppen VOC (flyktige organiske forbindelser) bestående av en ring av 6
karbonatomer med 6 hydrogenatomer tilknyttet. Kjemisk formel C6H6.
Eksponering = påvirkning fra en forurensning, belastning med en forurensning (kjemisk, fysisk, eller på annen
måte), måles ofte som konsentrasjon og varighet, eller som produktet av disse målene (kumulativ eksponering).
Hydrokarboner = kjemiske forbindelser mellom karbon (C) og hydrogen (H), som utgjør hovedmengden av bestanddelene i olje og oljeprodukter.
Insidensrate = antall nye tilfeller av kreft delt på antall personer og observasjonstid (personår), vanligvis målt i
antall tilfeller per 100.000 personår.
Konfidensintervall = et spenn rundt en måleverdi eller statistisk beregning som angir usikkerheten knyttet til resultatet. Konfidensintervallet er regnet ut slik at det med stor sannsynlighet omslutter den sanne verdien.
Kumulativ eksponering = produktet av konsentrasjon og varighet av en eksponering.
Mikrogram = µg = 0,000001 g = et milliondels gram
Milligram = mg = 0,001 g = et tusendels gram
PAH = polysykliske aromatiske hydrokarboner, tjærestoffer bygd opp hovedsakelig av karbon og hydrogen i form
av benzenlignende ringer. PAH finnes naturlig i olje, kull og tjære, og dannes ved ufullstendig forbrenning av ved,
kull, olje, diesel, fett, tobakk og røkelse. Det finnes mange hundre ulike PAH-forbindelser hvorav flere er kreftfremkallende. PAH er oftest lite løselig i vann, og stoffene fester seg gjerne på partikler.
PM10 = PM10 = ”particulate matter” med aerodynamisk diameter 10 mikrometer (µm). Popularisert forklaring:
svevestøv, små partikler som er mindre enn 10 mikrometer (milliondels meter). Aerodynamisk diameter sier noe
om hvor fort partiklene daler mot bakken (avhengig av form, størrelse og vekt). Mer eksakt definisjon: Partikler
som passerer gjennom et innløp med 50 prosent effektivt avskjæring ved en aerodynamisk diameter på 10 µm.
SIR = standardisert insidensratio, forholdet mellom antall observerte tilfeller av kreft og det forventede antall i
en befolkningsgruppe i en periode basert på alders-, periode- og kjønnsspesifikke rater i en referansebefolkning
(observert antall/forventet antall).
SFT = Statens forurensningstilsyn
Svevestøv = små partikler som holder seg lenge svevende i luft, ofte brukt som betegnelse på PM10
VOC = ”volatile organic compounds”, flyktige organiske forbindelser. Flyktige = som har lett for å fordampe; organiske = bygd opp av karbon (kullstoff), hydrogen og ofte oksygen og enkelte andre grunnstoffer.
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Bakgrunn
Våren 2007 var det en rekke oppslag i Stavanger Aftenblad om A/S Norske Shells nedlagte oljeraffineri
på Sola. Tidligere arbeidere ved raffineriet og beboere
i nærmiljøet til raffineriet uttrykte en bekymring på
bakgrunn av en rekke krefttilfeller som de kjente til
blant naboer og kolleger. Kreftregisteret ble i juni 2007
kontaktet av A/S Norske Shell, som ba om assistanse
til å møte bekymringen med en epidemiologisk undersøkelse og vurdering av kreftforekomsten.
Mandat
Den 6. juni 2007 ble det avholdt et informasjonsmøte
for tidligere ansatte og beboere hvor representanter fra
A/S Norske Shell og Kreftregisteret var til stede. I etterkant av møtet ble det oppnådd enighet om et mandat
der Kreftregisteret skulle stå som faglig og praktisk
ansvarlig for en epidemiologisk undersøkelse av kreftforekomsten blant tidligere raffineriansatte og beboere,
mens A/S Norske Shell skulle stå for finansieringen av
prosjektet og leveringen av elektroniske lister over alle
ansatte.
Det ble også bestemt at det skulle etableres en ressursgruppe med representanter fra arbeidsgiver, tidligere
ansatte, bedriftshelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og representanter fra beboerne. Ressursgruppen
skulle fungere som et kontaktpunkt og bli forespurt
om bistand eller informasjon. A/S Norske Shell var
representert ved Ellen Sandra Bratland (koordinator,
Shell) fram til 1. november 2008, etterfulgt av Reidar
W. Saugstad (direktør, Shell), og Joao Leitao (bedriftslege, Shell). Terje Nord-Varhaug (tillitsvalgt Industri
Energi), som var leder av fagforeningen ved raffineriet,
representerte de tidligere ansatte. Som representanter
for Sola kommune satt Ingrid Iversen (informasjonsleder) og Terje Vevatne (kommuneoverlege) fram til
1. januar 2009, etterfulgt av Egil Bjørløw (konstituert
kommuneoverlege). Beboerne rundt raffineriet var representert ved Heidi S. Horpestad og Mette M. Sola.
Ressursgruppen har hatt 6 møter hvor oppbyggingen
og fremdriften i studien er blitt diskutert.
Hensikten med studien
Hovedhensikten ved studien er å gi en uavhengig og
vitenskapelig basert vurdering av kreftforekomsten
(hyppighet og type) blant tidligere ansatte ved det nå
nedlagte raffineriet og blant beboere i nedslagsfeltet
for utslipp fra virksomheten.
Planen var først og fremst å undersøke forekomsten
av kreft man vet eller mistenker kan ha en sammenheng med de aktuelle eksponeringene. I en del tidligere studier fra andre raffinerier har man funnet økt
forekomst av visse former for kreft, og noen av disse
6

sykdommene er satt i sammenheng med kjemiske
stoffer i arbeidsmiljøet. Studier av beboere rundt andre
raffinerier har også reist spørsmålet om utslipp fra raffinerier kan øke kreftforekomsten.
Om vi skal anta at det er en årsakssammenheng
mellom eksponering og kreftsykdom, vil vi først og
fremst kreve at eksponeringen har forekommet før
selve sykdommen, ofte flere år før sykdommen. Vi vil
også vanligvis forvente å se en økende kreftrisiko ved
økende eksponering (eller ”dose”, altså tilstedeværelsen
av en dose-respons, dvs økt risiko ved økt dose). Størrelsen på studien, graden av eksponering (hvor sterk
eller hvor langvarig påvirkning som har skjedd), og
flere forhold ved kvaliteten på de dataene man bygger
undersøkelsen på, er avgjørende for hva man kan
regne med å påvise. Ambisjonene må derfor justeres
etter disse forholdene.
Rapporten er delt inn i to deler, A: om kreftforekomsten blant tidligere ansatte ved raffineriet, og B: om
kreftforekomsten blant personer som har bodd i Sola
kommune i perioden 1967–2000. For å gi et fullstendig bilde av undersøkelsen bør begge deler leses etter
hverandre.

Figur 1
Oversiktsfoto av raffineriet (foto fra A/S Norske Shell).

A

Kreftforekomst blant tidligere ansatte ved raffineriet

Historikk om raffineriet
For å møte etterspørselen i det norske markedet besluttet Shell på sekstitallet å bygge et oljeraffineri i
Norge. Flere alternativer ble vurdert, men valget falt
på Sola og en tomt ved sjøen (Risavika) nordvest for
Sola lufthavn (Figur 1). Utbyggingen startet sommeren 1965, og oljeraffineriet ble offisielt åpnet 24. april
1968, men produksjonen var allerede i gang i oktober
1967. I utgangsutgangspunktet ble raffineriet tildelt
en konsesjon for raffinering av inntil 2 millioner tonn
råolje i året, men denne økte i 1970 til 3 millioner tonn
per år. I Europeisk målestokk var derfor raffineriet på
Sola et forholdsvis lite raffineri. Til sammenligning har
raffineriet på Mongstad i dag en kapasitet på 10 millioner tonn råolje per år.
Råoljen kom inn til Sola-raffineriet med båt. I begynnelsen var det hovedsakelig olje fra Oman og Nigeria
som ble raffinert, men etter hvert som oljeproduksjonen kom i gang i Nordsjøen gikk man over til nordsjøolje. Råoljen ble ført direkte fra skipene til lager
på land gjennom rørledninger. Råoljelageret på land
besto av en tank med flytetak og fire underjordiske lagerkammer (cisterner). Fra lagrene ble råoljen pumpet
videre gjennom rørledninger til prosessanleggene og
destillasjonstårnet, hvor oppvarmet olje kondenseres
avhengig av kokepunkt til ulike komponenter som
gass, bensin, parafin og gassolje. De ulike fraksjonene ble deretter videreforedlet kjemisk og pumpet
videre til ulike produkttanker. Produktkomponentene ble blandet til ferdige produkter og fraktet videre
gjennom rørledninger til kai eller depotet i Tananger.
Blant annet på grunn av nye krav til produktene ble
det i 1999 besluttet å legge ned raffineriet på Sola og
siste produksjonsdag var i april 2000. Alle installasjonene fra raffineriet er i dag fjernet.
Kunnskapsgrunnlag om aktuelle eksponeringer
og kreftrisiko
Ved et oljeraffineri omdannes råolje til petroleumsdestillater som blant annet bilbensin, flydrivstoff, nafta,
parafin og fyringsoljer. Etter destillering blir de ulike
fraksjonene viderebehandlet, noe som kan innebære
fjerning av svovel, nitrogen, oksygen og andre forurensninger, og tilsettinger for forhøying av oktantall.
Fra disse prosessene, i tillegg til lagring og transport,
kan det frigjøres flyktige organiske forbindelser (volatile organic compounds, VOC), partikler (particulate
matter, PM10), fenoler, SO2, CO, og nitrogenoksider

(NOX) til luft og vann [1]. Både SO2, CO og NOX kan
føre til uønskede helseeffekter spesielt knyttet til luftveiene [2], men ingen av disse stoffene er karakterisert
som kreftfremkallende [2,3].
Av de flyktige organiske forbindelsene (VOC) som
slippes ut i forbindelse med destillering og bearbeiding av råolje, er hydrokarbonet benzen av spesiell interesse. Benzen finnes naturlig i råolje og produseres
spesielt (i en prosess som kalles katalytisk reforming),
og stoffet er klassifisert som kreftfremkallende for
mennesker (gruppe 1, Det internasjonale kreftforskningssenteret i Lyon, IARC) [4]. Flere andre hydrokarboner er målt i luften rundt oljeraffinerier, slik som
eten, propen og toluen, men ingen av disse er klassifisert som kreftfremkallende [5,6]. Flere studier har
vist en sammenheng mellom yrkesmessig eksponering
for benzen og kreft [7-10]. Studier av raffineriansatte
andre steder i verden har vist en overhyppighet for
visse kreftformer som blir knyttet til eksponering for
hydrokarboner, og da særlig benzen [9,11-13]. Dette
gjelder bl a leukemier, først og fremst akutt myelogen
leukemi, AML, hvor sammenhengen med benzeneksponering er klar og anerkjent [14]. Benzen er også
mistenkt for å øke risikoen for en del andre kreftsykdommer i benmarg og lymfesystemet (myelomatose,
engelsk: multiple myeloma) [15], andre leukemier og
non-Hodgkin-lymfom [16]. Videre har svært lave eksponeringer for benzen vist å påvirke benmargen ved
å redusere antallet hvite blodceller og blodplater [17].
IARC planlegger å la en internasjonal ekspertgruppe
gå igjennom kunnskapsgrunnlaget og vurdere hvilke
kreftformer som har sammenheng med benzen høsten
2009 (se ”List of agents to be reviewed” på IARCs nettsted http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/index.
php).
Lungekreft og kreft i urinblære kan forårsakes av eksponering for tjærestoffer (PAH), som finnes i partikkelutslipp fra forbrenning av organiske stoffer [18].
Kreft i brysthinne har som regel sammenheng med
innånding av asbeststøv [19]. Noen tidligere studier
av raffineriarbeidere har vist en overhyppighet av føflekkreft, men man har ikke funnet noen åpenbar eksponeringsårsak til en slik overhyppighet [20-23]. Det
har også vært funnet en økt forekomst av prostatakreft
hos raffineriarbeidere, men heller ikke her har man
fastslått noen spesifikk eksponeringsårsak [20,24].
Andre, kjente årsaker til føflekkreft er solstråling,
særlig solforbrenning, mens årsakene til prostatakreft
7

for det meste er ukjente. En økt forekomst (diagnostisering) av begge disse sykdommene kan også ha sammenheng med systematiske eller usystematiske forsøk
på tidlig oppdagelse i form av helsekontroller eller
masseundersøkelser (screening).
Eksponering for svevestøv (PM10) kan forverre en
rekke luftveissykdommer som kroniske obstruktive
lungesykdommer (KOLS) og astma og kan øke risikoen for hjerte-/karsykdom [2]. Disse spørsmålene ligger
utenfor det vi ser på i denne rapporten. Det finnes
mange kilder for slike partikler, både eksos og veistøv
fra trafikk og utslipp fra ved- og oljefyring.
Deler av befolkningen som bor i nærheten av et oljeraffineri, har flere steder vært vurdert med tanke på
en sammenheng mellom utslipp fra raffineriene og
kreftforekomsten lokalt. Slike studier er ofte preget av
mangelfulle data om bolighistorikk og eksponering,
og de kan derfor være vanskelige å tolke. Det er først
og fremst forurensning som spres via luft som har
vært i søkelyset, men man har også eksempler på at
store, alvorlige lekkasjer kan ha påvirket helseforholdene til befolkningen i nærmiljøet [25,26]. I en fersk
undersøkelse av kreftforekomsten blant beboere rundt
et oljeraffineri i Lysekil (Sverige) for perioden 1975–
2005 (raffineriet Scanraff/Preemraff har vært i drift
siden 1975) ble det funnet 50 prosent økt forekomst
av leukemi (alle former for leukemi sett under ett)
hos kvinner og menn samlet i hele perioden i to av de
nærmeste ”församlingarna” (menighetene). Forekomsten var som forventet i resten av kommunen [27,28].
Nivåene av benzen var ikke spesielt høye, og tilsvarte
nivåer i en storby. Tilfeldig opphopning eller utslipp
fra raffineriet ble begge nevnt som mulige forklaringer,
uten at noen konklusjon kunne trekkes.
Eksponeringsvurderinger av de ansatte
Arbeidsmiljøet ved et oljeraffineri har både likhetstrekk med andre arbeidsplasser (psykososiale, fysiske
og ergonomiske belastninger), og særtrekk som gjelder
det kjemiske arbeidsmiljøet. Arbeidstakere som oppholder seg i prosessområdene vil bli eksponert for
hydrokarboner som naturlig frigjøres fra råolje, og

som inhaleres eller kan komme i kontakt med huden.
Råolje og produkter på et raffineri vil stort sett finnes
i lukkede systemer, men flyktige organiske forbindelser (VOC) kan slippe ut i arbeidsatmosfæren gjennom
diffuse utslipp fra råoljekammerne, fra tankparken,
rørgatene, under losse- og lasteoperasjoner og i forbindelse med rutinemessige eller uforutsette aktiviteter. Uforutsette eksponeringer kan skyldes lekkasjer
fra ventiler, pumper og luftekanaler, eller reparasjoner.
Utslipp kan også forekomme under planlagte vedlikeholdsoperasjoner hvor lukkede systemer blir åpnet
[1]. Kontrollen av benzeneksponering i arbeidsmiljøet
reguleres gjennom administrative normer fra Arbeidstilsynet, og retningslinjene har endret seg i løpet av perioden hvor raffineriet på Sola var i drift (Tabell 1).
Eksponering for benzen på et raffineri vil variere
mellom avdelinger og i forhold til arbeidsområde eller
stilling. Vi har samlet sammen resultater fra benzenmålinger gjort ved Sola-raffineriet [30,33,34] og andre
europeiske raffinerier [35-40] for å få et inntrykk av
den sannsynlige eksponeringen for benzen avhengig av
tidsperiode og stillingskategori (Tabell 2 og Tabell 3).
Gjennomsnittlig eksponering for benzen er best kartlagt (med det største antall prøver) hos prosessansatte.
Nivåene ligger jevnt over høyere enn for verksted- og
laboratorieansatte, bortsette fra noen perioder med relativt få prøver (og derved usikre gjennomsnittsnivåer)
fra de andre yrkesgruppene.
En raffinerioperatør vil utføre mange ulike oppgaver
som innebærer forskjellig grad av kontakt med hydrokarbonstrømmen gjennom et raffineri. Dette gjelder
blant annet drift av prosessanlegg, tankfarm, blender
(blandestasjon), prøvetaking, og overvåking og kontrollering av rør, ventiler og pumper. Deler av arbeidsdagen vil for noen innebære lite eksponering (f. eks
for operatører som oppholder seg inne i kontrollrom),
mens eksponeringen andre ganger kan være høy, f. eks
når ventiler skal åpnes eller prøver skal tas (se Tabell
2 og Tabell 3). Tre raffinerioperatører fra Sola ble i
1989 inkludert i en undersøkelse av benzen-nivået
gjennom luft- og biologiske målinger. De tre operatørene gikk med passivt dosimeter i 4 arbeidsdager

Tabell 1
Tillatte nivåer (i ppm = parts per million) for yrkeseksponering for benzen. OEL = ”Occupational exposure limit” eller administrativ norm
(adm. norm) for Norge beregnet som gjennomsnitt for en 8 timers arbeidsdag. STEL = ”Short-term exposure limit” som tilsvarer anslått
nivå for kortvarig overskridelse i 15 minutter. For omregning mellom ppm og mg/m3 kan følgende nøkler brukes for benzen: 1 ppm = 3
mg/m3; 1 mg/m3 = 0,3 ppm.
År

OEL / adm. norm (ppm)

STEL (ppm)

Gyldighetsområde

Referanser

1967

25

Storbritannia (UK)

[29]

1982

5

Norge

[30]

1989

1

Norge

[31]

2001

0,5

EU

[32]

Norge

[31]

2006

8

3

(8 timer), og gjennomsnittet av målingene var på 0,13
ppm (minimum 0,03 ppm og maksimum 0,59 ppm).
Ingen av de biologiske målingene av benzenmetabolitter i urin viste verdier ut over normalen [33].

I tillegg til benzen kan de ansatte komme i kontakt
med grunnstoffer eller kjemiske forbindelser som
benyttes under produksjonen, slik som bly, platina,
hydrazin og lignende, og avgasser som slippes ut fra

Tabell 2
Fullskiftmålinger (i ppm) av benzeneksponering hos raffineriansatte i Europa [30,33-40]. Min = laveste måling. Maks = høyeste
måling. For omregning mellom ppm og mg/m3 kan følgende nøkler brukes for benzen: 1 ppm = 3 mg/m3 = 3000 µg/m3; 1000 µg/
m3 = 1 mg/m3 = 0,3 ppm.
1977–1985*

1986–1992

1993–1998

1999–2001

Gjennomsnitt (ppm)

0,58

0,37

0,30

0,08

Min (ppm)

0,01

0,05

0,00

0,03

Maks (ppm)

Raffinerioperatør prosess

13,0

13,3

12,1

0,19

Antall studier

18

3

4

1

Antall prøver

585

1093

477

6

Gjennomsnitt (ppm)

0,30

0,79

0,13

Min (ppm)

0,01

0,05

0,00

Maks (ppm)

7,90

19,3

5,66

Antall studier

4

1

1

Antall prøver

134

55

373

1,30

0,11

0,09

0,60

Min (ppm)

0,05

0,01

0,06

Maks (ppm)

1,28

1,56

2,90

Raffinerioperatør verksted

Laboratorietekniker
Gjennomsnitt (ppm)

Antall studier

1

1

1

1

Antall prøver

12

193

628

14

*Inkluderer målinger gjort ved raffineriet på Sola [30]

Også eksponeringsprofilen ved arbeid ute i prosessområdet vil kunne variere sterkt for operatørene. Periodevis kan eksponeringene være svært høye, i forbindelse med tømming, demontering og overhaling
av vanligvis lukkede systemer (Tabell 3). Også laboratorieansatte og andre som tar prøver av, analyserer
og/eller kvalitetssikrer produkter kan i korte perioder
være utsatt for høye benzenkonsentrasjoner. En laboratorieansatt var inkludert i studien fra 1989, gjennomsnittlig benzeneksponering for denne personen i løpet
av 4 dager var 0,05 ppm (spenn 0,02–0,09 ppm) [33]. I
tillegg ble en ny undersøkelse gjennomført i 1990 hvor
alle laborantene gikk med personbårne passive dosimetre gjennom en arbeidsdag. Gjennomsnittlig benzeneksponering for en full arbeidsdag var 0,04 ppm
(12 målinger, spenn 0,01–0,13 ppm). Korttidsmålinger av benzeneksponering gjort på den samme ansattgruppen viste et gjennomsnitt på 0,15 ppm (spenn
0,00–0,68 ppm) [34].

deler av prosessering og viderebehandling av råoljen,
slik som H2S.
Asbest er blitt benyttet ved oljeraffineriene, i likhet
med mange andre industrier, som isolasjons- og pakningsmateriale. Sterke begrensninger i bruken av
asbest kom i 1985, og forbud mot import kom året
etter. Samme år startet utskiftningen av asbestholdige
pakninger ved raffineriet på Sola. Tidligere studier ved
andre raffinerier har vist økt forekomst av kreft i brysthinnen (mesoteliom) blant de ansatte [20,22]. Det er
imidlertid uklart om asbesteksponeringen stammer
fra raffineriene, ettersom mange raffineriansatte rekrutteres fra blant annet skipsfart og industri hvor det
også har vært benyttet asbest.
Etablering av ansattkohorten
Personellistene fra A/S Norske Shell har vært brukt til
å etablere en oversikt over hvem som har vært ansatt
på raffineriet på Sola, varigheten av ansettelsen, og i
hvilken tidsperiode de har vært ansatt.

9

Tabell 3
Korttidsmålinger (< 8 timer) av benzeneksponering hos raffineriansatte i Europa. Min = laveste måling. Maks = høyeste måling. For
omregning mellom ppm og mg/m3 kan følgende nøkler brukes for benzen: 1 ppm = 3 mg/m3 = 3000 µg/m3; 1000 µg/m3 = 1 mg/m3
= 0,3 ppm.
1977-1985*

1986-1992

1993-1998

1999-2001

Raffinerioperatør prosess
Gjennomsnitt (ppm)

4,20

1,08

0,68

0,27

Min (ppm)

0,10

0,05

0,03

0,19

26,00

13,60

3,69

0,47

Maks (ppm)
Antall studier

3

2

1

2

Antall prøver

105

52

49

13

44,08

0,82

Raffinerioperatør verksted
Gjennomsnitt (ppm)
Min (ppm)

0,15

0,07

202,00

2,69

Antall studier

1

1

Antall prøver

15

7

0,63

0,60

0,24

Maks (ppm)

Labtekniker
Gjennomsnitt (ppm)

1,30

Min (ppm)

0,30

0,05

0,09

0,16

Maks (ppm)

4,80

1,97

1,44

0,31

Antall studier

1

1

1

1

Antall prøver

12

5

5

6

*Inkluderer målinger gjort ved raffineriet på Sola [30]

Vi mottok en elektronisk fil fra Shell med 624 navn.
For å bli inkludert i studien måtte vedkommende ha
jobbet ved raffineriet på Sola i minimum 6 måneder
mellom 1. oktober 1967 og 30. juni 2000. I alt var det
11 personer som ikke oppfylte dette kravet. 41 av personene på listen hadde aldri jobbet ved raffineriet, men
hadde vært ansatt på kysttankbåten Fjordshell. Ytterligere 10 personer var ektefeller av tidligere ansatte på
raffineriet, men hadde selv ikke vært ansatt. 110 av
personene på listen var utenlandske statsborgere uten
norsk personnummer. Totalt 172 personer ble ekskludert av disse årsakene. Ytterligere en arbeidstaker ble
ekskludert pga ukjent startdato. Det sto da igjen 451
personer som ble omfattet av kartleggingen.
Kvalitetssikring av stillingstitler (og dermed også eksponeringsforhold) har vært gjort gjennom samtale
med 7 erfarne, tidligere ansatte ved raffineriet. Kvalitetssikring med tanke på kompletthet har vært gjort
ved å sjekke at alle navn som forekommer i dokumenter fra ulike arkiver (Shell/SFT) også står oppført i personellisten. Det har bare dukket opp ett enkelt navn
som er lagt til personellisten.
På bakgrunn av stillingstitler har de ansatte blitt delt
inn i gruppene: prosess (eksponert), vedlikehold (eksponert), laboratoriet (eksponert) og kontor (ueksponert). Grupperingen er ikke gjensidig utelukkende,
dvs. at noen ansatte kan opptre i flere av gruppene
fordi de har byttet arbeid i løpet av ansettelsestiden.
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For 358 av de inkluderte arbeiderne fikk vi en grov
oversikt over yrkeshistorikken fra personalopplysningene. 33 % av de ansatte hadde vært sysselsatt i sjøfart
før de startet ved raffineriet, og 30 % hadde arbeidet
som mekaniker i en eller annen form ved en annen
bedrift før overgang til Sola-raffineriet. Bare 5 % hadde
vært ansatt offshore.
Vi vil understreke at denne gruppen med raffineriansatte i statistisk sammenheng er svært liten, og at vi
derved ikke kan få noe sikkert mål for den kreftrisiko
som kan henge sammen med arbeid ved et oljeraffineri. Dette skyldes også at en del av de aktuelle kreftformene er sjeldne sykdommer, og at risikonivåene for de
som er eksponert, ikke kan forventes å ligge vesentlig
høyere enn 2 ganger det forventet antall krefttilfeller.
Til tross for disse begrensningene var det naturlig at
forholdene ble sett på, og at vi dokumenterte det reelle
antall krefttilfeller og tilsvarende tall for hvor mange
tilfeller det var naturlig å forvente.
Analyser
De 451 ansatte ble fulgt med tanke på kreftsykdom fra
første ansettelse og ut året 2007, eventuelt frem til dato
for emigrasjon eller død dersom noen av disse inntraff
før 31. desember 2007. Kreftregisteret bruker en bearbeidet versjon av kodesystemet ICD-7 i sin registrering av kreftsykdom, og denne inndelingen ble brukt

både for de ansatte, og for den nasjonale befolkning
ved beregning av bakgrunnsrater.
Antallet krefttilfeller for de ulike gruppene ble sammenlignet med det forventede antall tilfeller basert
på aldersspesifikke (femårs aldersgrupper), kalenderårsspesifikke (femårs diagnoseperioder) og kjønnsspesifikke insidensrater for Norge. Dette innebærer at
kreftforekomsten for de raffineriansatte (og senere for
beboerne) sammenlignes med kreftforekomsten for
henholdsvis alle norske kvinner og alle norske menn
med samme alder i samme tidsperiode. Dette gjøres
fordi antallet krefttilfeller som oppstår i en befolkning,
varierer både med alder og med kjønn, i tillegg til at
forekomsten endres over tid.
Hovedresultatene foreligger som standardiserte insidensratioer (SIR), som er et mål for relativ risiko sammenlignet med hele landets befolkning. SIR beregnes
ved å dividere antallet observerte tilfeller med det
antall krefttilfeller vi ville forventet å se dersom risikoen i undersøkelsesgruppen var lik risikoen for landet
som helhet (observert/forventet). Dersom det observerte antall krefttilfeller er lik det forventete, er SIR
lik 1. Om SIR er mindre enn 1, er raten lavere enn det
vi ville forvente, som vi kan kalle landsgjennomsnittet, og om SIR er høyere enn 1, er raten høyere enn for
landet som helhet. Som et mål på den statistiske usikkerheten som er knyttet til resultatene, har vi regnet
ut 95 % konfidensintervall. Størrelsen (eller bredden)
på intervallet sier noe om hvor stor usikkerhet vi må
regne med som en følge av tilfeldig variasjon (jo større
intervallet er, jo større usikkerhet må vi regne med).
Vi forventer at den sanne verdien for relativ risiko i
forhold til landsgjennomsnittet ligger innenfor dette
området. Dersom konfidensintervallet omslutter tallet
1, anser vi at SIR ikke er statistisk signifikant forskjellig fra det forventede antall.
Statistikkprogrammene Stata og Epicure ble benyttet
til utregning av forventningsverdier og konfidensintervall, og til Poisson-regresjoner for interne sammenligninger, der alder og diagnoseperiode ble tatt inn i
modellen.
Resultater for ansattkohorten
Raffineriet på Sola var en mannsdominert bedrift og
studien inkluderer 380 menn (84 %) og 71 kvinner (16
%). De 451 ansatte ble fulgt i totalt 13 475 personår (1
person fulgt opp i 1 år utgjør 1 personår, og antall personår sier noe om størrelsen på datagrunnlaget).
Flest ble ansatt på 1970-tallet og mange arbeidet ved
raffineriet i lang tid (se Tabell 4), hele 17 personer var
ansatt ved raffineriet gjennom hele den perioden det
var i drift (33 år). 67 % av de ansatte på raffineriet har
en eller annen gang vært ansatt i en av de eksponerte

gruppene (prosess-, vedlikeholds-, eller laboratorieavdelingen).
Tabell 4
Beskrivende statistikk av ansattkohorten
Datatype

Gjennomsnitt

Spenn

Fødselsår

1947

1916–1980

Ansettelsesår

1976

1967–1998

12,0 år

0,5–33 år

Ansettelsesvarighet
Varighet av oppfølgingsperioden

30 år

2–40 år

Alder ved ansettelse

30 år

17–57 år

Alder ved første benzeneksponering

30 år

18–47 år

Hos hele ansattgruppen ble det observert totalt 67
antall krefttilfeller, mot forventet 60,7 som gir en SIR
på 1,10 (Tabell 5). Det innebærer at det var noe flere
krefttilfeller (10 prosent flere tilfeller) enn det man
ville forventet ut fra landsgjennomsnittet. Antallet
ligger innenfor det som kan følge av normal, tilfeldig
variasjon. De kreftformene som bidrar mest til det
overskytende antallet tilfeller, er kreft i endetarmen for
begge kjønn og brystkreft hos kvinner.
Når det gjelder kreftformene hvor tidligere forskning
har funnet økt forekomst blant raffineriansatte, eller
risiko knyttet til benzen og tjærestoffer (PAH), vil vi
– hvis det er en økt risiko – forvente å se den høyeste
forekomsten i den høyest eksponerte gruppen (her
prosessansatte). Det ble imidlertid ikke observert noen
økt forekomst av benmargskreft, lymfekreft, lungekreft
Tabell 5
Observert og forventet antall krefttilfeller i den samlede
raffinerikohorten (71 kvinner og 381 menn), uavhengig av
eksponering. Utvalgte kreftformer og total kreftforekomst.
Standardisert insidensratio (SIR) og 95 % konfidensintervall (KI).
Lokalisasjon (ICD-kode)

Observert Forventet

SIR

95 % KI

Magesekk (151)

2

1,8

1,11

0,13–4,00

Tykktarm (153)

5

5,0

1,01

0,33–2,36

Endetarm (154)

7

3,0

2,36

0,95–4,86

Bukspyttkjertel (157)

3

1,5

2,06

0,43–6,03

Lunge (162)

3

7,0

0,43

0,09–1,26

Brysthinne (pleura) (163)

1

0,3

3,60

0,09–20,1

Bryst (kun kvinner) (170)

6

2,3

2,65

0,97–5,76

Prostata (kun menn) (177)

13

12,0

1,08

0,58–1,85

Nyre (180)

2

2,1

0,94

0,11–3,38

Urinblære (181)

3

3,5

0,86

0,18–2,51

Føflekk (190)

5

3,7

1,35

0,44–3,15

Annen hud (191)

1

2,2

0,45

0,01–2,49

Hjerne (193)

3

2,3

1,31

0,27–3,82

Lymfomer (206)

1

2,6

0,39

0,01–2,19

1

2,4

0,41

0,01–2,30

67

60,7

1,10

0,86–1,40

Benmarg (207)
All kreft (140–207)
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Tabell 6
Observert antall krefttilfeller blant ansatte i prosess (8 kvinner og 274 menn) og i kontor (58 kvinner og 131 menn), med standardisert
insidensratio (SIR) og 95 % konfidensintervall (KI). Utvalgte kreftformer (de to vanligste for hvert kjønn og kreftformer som kan være
yrkesrelatert).
Prosess
Lokalisasjon (ICD-kode)

Kontor

Observert

Forventet

SIR

95 % KI

Observert

Forventet

SIR

95 % KI

Lunge (162)

2

3,7

0,55

0,07–1,98

1

3,6

0,28

0,01–1,55

Brysthinne (pleura) (163)

1

0,2

6,35

0,16–35,4

0

0,1

0

0,00–27,8

Bryst (kun kvinner) (170)

0

0,03

0

0,00–135

6

2,2

2,78

1,02–6,04

Prostata (kun menn) (177)

6

6,9

0,88

0,32–1,91

7

5,8

1,21

0,49–2,50

Nyre (180)

2

1,2

1,68

0,20–6,06

0

1,0

0

0,00–3,56

Urinblære (181)

1

1,9

0,54

0,01–3,02

2

1,8

1,12

0,14–4,06

Føflekk (190)

2

2,1

0,93

0,11–3,37

3

1,7

1,78

0,37–5,19

Annen hud (191)

0

1,1

0

0,00–3,39

1

1,2

0,81

0,02–4,52

Lymfomer (206)

1

1,5

0,66

0,02–3,70

0

1,1

0

0,00–3,24

Benmarg (207)
All kreft (140–207)

0

1,3

0

0,00–2,83

1

1,2

0,83

0,02–4,60

32

31,3

1,02

0,70–1,44

34

31,6

1,08

0,75–1,51

eller urinblærekreft i denne gruppen (Tabell 6). For
ondartet føflekkreft var det 5 tilfeller observert mot 3,7
forventet for alle raffineriansatte samlet (Tabell 5), og
2 tilfeller mot 2,1 forventet blant prosessansatte (Tabell
6). Det lave antallet krefttilfeller gjør at SIR-verdiene
blir beheftet med stor statistisk usikkerhet.
Tabell 6 viser resultatene både for prosessavdelingen og kontoravdelingen. Prosessavdelingen var den
største avdelingen, og den som gjennomgående antas
å ha hatt de høyeste eksponeringsnivåene. Tallene for
ansatte på laboratoriet eller verkstedene er ikke vist
i tabell, fordi både det forventede og det observerte
antall krefttilfeller for disse to gruppene var meget
lavt. Til sammen blant laboratorieansatte og verkstedsansatte var det henholdsvis 1 og 3 observerte tilfeller
mot 2,4 og 4,3 forventet. Ingen av disse tilfellene var
kreft i lunge, brysthinne, nyre, eller urinblære, og det
var heller ingen tilfeller av lymfom eller leukemi.
Diskusjon av funn blant tidligere ansatte ved
oljeraffineriet
Det totale antall krefttilfeller blant alle raffineriansatte
lå 10 prosent over landsgjennomsnittet. Tilsvarende
totaltall for Rogaland fylke i perioden 1968–2007
ligger 4 prosent og 8 prosent over landsgjennomsnittet for henholdsvis kvinner og menn (se del B, Tabell
7 og 8). Både for de raffineriansatte og for fylket som
helhet ligger kreft i tykktarm/endetarm og brystkreft
hos kvinner noe over de forventede tallene basert på
hele Norge i samme periode.
Siden vi vet at raffineriansatte har vært eksponert for
benzen, og fordi det eksisterer en anerkjent årsakssammenheng mellom slik eksponering og kreft i benmarg
(leukemi), spesielt AML [14], anså vi denne kreftformen for å være av størst interesse. Men det ble ikke ob12

servert en overhyppighet av benmargskreft i noen av
ansattgruppene. Det ble funnet til sammen 2 tilfeller
av lymfe- eller benmargskreft i hele raffinerikohorten
mot ca 5 forventet. Vi ser av Tabell 6 at de to tilfellene
fordeler seg blant både eksponerte ansatte (i prosess)
og ueksponerte (på kontor). Det er derfor ikke noe
ved denne fordelingen som kan tolkes i retning av økt
risiko for lymfe- eller benmargskreft. Tallet på forventede tilfeller er forøvrig såpass lavt at en eventuell forhøyet risiko for lymfe- og benmargskreft totalt måtte
ha vært mer enn dobbelt så stor som forventet før man
kunne sagt at det var et sikkert avvik (statistisk signifikant). Det relativt lave antall personer som er med i
denne studien er derfor ikke egnet til å påvise små forskjeller i risiko.
For føflekkreft var antall tilfeller 1–2 flere enn forventet ut fra landsgjennomsnittet, 5 observerte tilfeller mot 3,7 forventet. Antallet ligger innenfor det
man vil si kan skyldes tilfeldig variasjon. Den mest
utbredte årsak til økt risiko for føflekkreft er solingsvaner, særlig solforbrenning. Hvorvidt forekomsten av
føflekkreft kan henge sammen med eksponering for
kjemiske stoffer som kan forekomme ved et raffineri,
er ukjent. En økt forekomst for føflekkreft finner vi generelt i Rogaland fylke: 20 prosent høyere hos menn
og 40 prosent høyere hos kvinner i forhold til landet
som helhet (se del B). Tilsvarende høye verdier finnes
også i andre fylker i Sør-Norge, og denne overhyppigheten settes vanligvis i sammenheng med solingsvaner, varme sommerdager og sterk sol.
Det ble observert få tilfeller av lungekreft både blant
de ansatte i prosessen og dem som arbeidet på kontor
(Tabell 6). Det kan ha sammenheng med de strenge
røykerestriksjonene ved raffineriet. Tilsvarende lave
verdier er også funnet ved andre oljeraffinerier [41].

To helseundersøkelser gjort ved raffineriet i 1993 og
1994 viste at henholdsvis 37 prosent og 48 prosent av
de ansatte var røykere på disse tidspunktene. Røykevaneundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå i 1993–1994
viser at andelen norske menn i alderen 25–64 år som
var dagligrøykere, lå på mellom 34 og 42 prosent og
andelen som var av-og-til-røykere, lå på mellom 8
og 15 prosent [42]. Disse tallene kan være fremkommet ved ulike spørsmål og definisjoner av det å være
røyker, men de antyder at andelen røykere blant raffineriansatte lå på nivå med norske menn forøvrig, eller
kanskje noe lavere.
Tidligere studier har vist at hovedandelen av tilfellene
av kreft i brysthinne skyldes innånding av asbeststøv
[43]. Det ble observert ett tilfelle av kreft i brysthinne
hos en arbeider ansatt i prosess. Det kan gå lang tid
mellom asbesteksponering og kreft i brysthinnen, og
en nærmere utredning av en slik sak krever utfyllende
informasjon på individnivå. Det er en oppgave som
ligger utenfor denne studien.

Både kreft i lunge og kreft i urinblære kan være forbundet med eksponering for PAH. Vi antar at eksponeringen for PAH var høyest blant ansatte i prosess.
Blant prosessansatte var det 2 tilfeller mot 3,7 forventet
for lungekreft, og 1 tilfelle mot 1,9 tilfeller forventet for
urinblærekreft (Tabell 6). Den mest utbredte årsaken
til kreft i lunge og urinblære er tobakksrøyking [18].
Blant de kvinnelige kontoransatte var det en økt forekomst av brystkreft (Tabell 6). Slik overhyppighet er
også blitt observert i andre kvinnelige arbeidstakergrupper, som sykepleiere og flykabinpersonale [44,45].
Brystkreft er kjent å ha sammenheng med det å få barn
relativt sent i livet og vil derfor kunne henge sammen
med yrkesaktivitet. Det er en pågående diskusjon om
skiftarbeid øker risikoen for brystkreft. I Rogaland er
det noe mer brystkreft hos kvinner enn i landet som
helhet. Noe av forklaringe er at kjente, medfødtre
genfeil er vanligere i Rogaland enn i resten av landet
(se diskusjonskapittelet i del B). Vi har ingen informasjon om forekomsten av genfeil på individnivå.
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B

Kreftforekomst blant beboere i Sola kommune

Informasjon om Sola kommune og
kreftregistrering
Sola kommune ligger i Rogaland fylke og hadde i overkant av 8000 innbyggere da oljeraffineriet kom i drift i
1967. Da raffineriet ble lagt ned i 2000 hadde folketallet i kommunen steget til 19 000 innbyggere. Det har
vært relativt sett færre personer over 50 år i Sola enn
i resten av Norges befolkning. I 1987 var 19,5 prosent
av befolkningen i Sola eldre enn 50 år, mens tallet for
Norge var 30 prosent. Senere har andelen eldre steget
mer i Sola enn ellers, og den ligger i dag (2007) på 26
prosent mot 33 prosent for Norge.
Sola kommune er en jordbrukskommune med produksjon av en rekke jordbruksvarer, men det er ingen
typisk landkommune i norsk sammenheng. Både Stavanger lufthavn og en rekke oljeselskaper har sitt tilholdssted i kommunen, og i motsetning til de fleste
områder rundt storbyer opplever Sola en vesentlig
pendling av arbeidstakere inn i kommunen. Når man
ser på prosentvis antall innpendlere i forhold til antall
sysselsatte i kommunen ligger Sola faktisk på topp i
Norge [46]. Under perioden hvor raffineriet var i drift,
skjedde det også en endring i hvilke næringer befolkningen i kommunen var sysselsatt. I folketellingene fra
1960 og 1970 står størsteparten av den yrkesaktive befolkningen i Sola (henholdsvis 34 % og 37 %) oppført
som sysselsatt i varehandel og tjenesteytende næringer
[47,48]. I 1960 var imidlertid jordbruk, skogbruk og
fiske kommunens nest største næring (28 %), mens
andreplassen i 1970 var overtatt av industri, og byggog anleggsvirksomhet (35 %) [47,48].
Kreftregisteret har siden 1953 ført en landsdekkende
registrering av nye tilfeller av kreft med personidentitet (fødselsnummer etter 1960), diagnose, diagnosetidspunkt og bostedskommune. Opplysningene
har sterkt begrenset tilgjengelighet, og er i prinsippet
utilgjengelig for alle som ikke er direkte involvert i
drift av databasen. Informasjonen blir ofte benyttet i
avidentifisert form til forskningsprosjekter, kvalitetssikring i helsevesenet og til statistikk. Denne aktiviteten styres av Kreftregisterforskriften, og for tilgang til
data kreves fullmakter og godkjenning fra Datatilsynet
(generelt personvern), Helsedirektoratet (taushetsplikten), og Regional komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK).
I dette prosjektet vil vi vise to sider av kreftforekomst
knyttet til Sola kommune. Først vil vi vise hvordan
bildet ser ut basert på den befolkningen som til enhver
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tid er bosatt i kommunen. Dette bygger på data hentet
ut som statistikk fra Kreftregisterets hoveddatabase.
Deretter – som en hoveddel av denne studien – vil vi
vise hvordan kreftforekomsten har vært blant dem som
noen gang har bodd i Sola kommune mellom 1967 og
2000 (dvs den perioden oljeraffineriet var i drift), inkludert dem som har flyttet ut av kommunen, og med
spesielt henblikk på geografisk bosted og bovarighet i
forhold til det nedlagte raffineriet.
Figur 2 A viser tallet på nye krefttilfeller blant
beboere i Sola hver femårsperiode fra 1968 til 2007. Vi
ser at antallet har økt kraftig. Det er et resultat både av
en befolkningsøkning og en økende andel eldre mennesker, men også det faktum at noen kreftsykdommer
er blitt mer vanlige enn før. Vi ser noe av det samme
på landsbasis, men økningen målt i antall tilfeller har
vært kraftigere i Sola kommune (Figur 2 B), blant
annet fordi innflyttingen til kommunen har vært mye
sterkere enn økningen i folketallet for hele landet.
Figur 2 B viser altså hvordan økningen har vært
i forhold til første femårsperiode (som er satt til 1,
relativ økning) når vi ikke tar hensyn til økning i folketall og alder. Hvis man bare teller antall krefttilfeller uten å ta hensyn til endringer i befolkningen, kan
man lett få inntrykk av at risikoen har økt mer enn
den faktisk har gjort. På grunn av tilflytting har økningen i folketallet i Sola vært mye større enn for landet
som helhet. I tillegg har andelen eldre mennesker økt
mer i Sola, og kommunen har, i motsetning til Norge,
hatt et mannsoverskudd siden 1970-tallet. Andelen
menn i den delen av befolkningen som er 50 år eller
mer, er høyere i Sola enn i landet forøvrig (rundt 50 %
i Sola mot 45–47 % i Norge). Menn får mer kreft enn
kvinner når de blir over 50 år, og kjønnsfordelingen
bidrar derfor til å trekke tallet på krefttilfeller i Sola
oppover. Figur 2 C og D viser hvordan bildet er etter
justering for antall innbyggere og aldersfordelingen
for henholdsvis kvinner og menn, sammenlignet med
tilsvarende aldersjusterte rater for kvinner og menn i
hele landet. Kurvene for Sola kommune svinger mer
enn kurvene for hele landet, noe vi må regne med når
vi sammenligner kreftforekomsten i en liten befolkning (færre enn 25 tusen innbyggere totalt) med en
stor befolkning (mer enn 4,5 millioner).
I Tabell 7 og Tabell 8 viser vi tall fra Kreftregisterets
statistikkdatabase over kreftforekomsten i Sola for hele
perioden 1968–2007 sett under ett etter at folketall og
alder er justert for. Til sammenligning har vi tatt med
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Figur 2 A–D
Panel A: Antall nye tilfeller av kreft (alle former) i Sola for kvinner og menn samlet i perioden 1968–2007 delt opp i , femårsperioder,
uten hensyn til endringer i folketall, kjønns- eller alderssammensetning.
Panel B: Relativ endring i antall nye tilfeller av kreft i Sola og i landet som helhet, kvinner og menn samlet, uten hensyn til endringer i
folketall, kjønns- eller alderssammensetning. Antall nye tilfeller i første femårsperiode 1968–1972 er satt lik 1.
Panel C: Aldersjusterte kreftrater blant kvinner (all kreft) per 100.000 personår med standard aldersfordeling (Verdens
standardbefolkning, Doll 1966).
Panel D: Aldersjusterte kreftrater blant menn (all kreft) per 100.000 personår med standard aldersfordeling (Verdens
standardbefolkning, Doll 1966).

tall for Norge, Rogaland, Stavanger, og tre andre nabokommuner (Sandnes, Klepp og Randaberg). Tabellene
viser de mest vanlige kreftformene, og noen kreftformer som er av særlig interesse for denne rapporten.
I kolonnen ”Avvik” er det ført opp hvor stor forskjell
det er mellom antall observerte og antall forventede
tilfeller i Sola når vi tenker oss at landsgjennomsnittet
er det normale (forventede). I vedlegget viser vi noen
kurver over endringene i kreftforekomst gjennom de
siste 40 årene for all kreft samlet og noen av de vanligste kreftformene.
Vi ser av de to tabellene at forekomsten av all kreft i
Sola ligger 10–12 prosent over forekomsten på landsbasis for kvinner og menn. Dette er på nivå med storbyen Stavanger, og generelt ligger hele fylket Rogaland
litt i overkant av landsgjennomsnittet. Særlig gjelder
det forekomsten av ondartet føflekkreft hos kvinner
og annen hudkreft hos menn. En tilsvarende økt fore-

komst kan vi se i de andre sørlige fylkene i Norge. De
to hyppigste kreftformene hos henholdsvis kvinner og
menn, brystkreft og prostatakreft, ligger også høyere
enn for landet som helhet.
Masseundersøkelser for brystkreft (mammografiscreening) startet tidlig for kvinner i Rogaland, og
et slikt program vil – iallfall forbigående – føre til
en økning i forekomsten av diagnostisert brystkreft.
Totalt sett antar man at masseundersøkelsene likevel
gir en helsegevinst, fordi sykdommen oppdages tidlig
og behandlingen blir mer effektiv og skånsom. En lignende økning av prostatakreft de siste 15 år antar vi
skyldes økt bruk av en blodprøve for prostata-spesifikt
antigen (PSA). Tabellen antyder at det er 28 prosent
mer prostatakreft i Sola kommune, men tall for dødeligheten av prostatakreft i omtrent samme periode
(1968–2005) var kun 12 prosent høyere i Sola enn for
hele landet, og forskjellen i dødelighet var avgrenset til
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Tabell 7
Kreft etter bosted, kvinner, 1968–2007, utvalgte kreftformer, aldersjusterte rater*. Avvik utgjør forskjellen mellom antall observerte
tilfeller og antall forventede tilfeller i Sola.
Lokalisasjon
(ICD-7-kode)

Norge
29,7

Rate Rel. rate‡

Rate Rel. rate

Rate Rel. rate

Rate

31,7

31,2

33,3

31,6 114

Rogaland

Rate* (ref.)†
Tykktarm/endetarm
(153–154)

Stavanger

Sandnes,
Randaberg,
Klepp

1

1,07

1,05

1,12

Sola
N§ Rel. rate Avvik (N)
1,07

7

Lunge (162)

12,6

1

12,5

0,99

16,4

1,30

14,0

1,11

10,3

34

0,81

-8

Bryst (170)

62,0

1

65,1

1,05

68,7

1,11

66,7

1,08

72,5 237

1,17

35

Eggstokker (175)

13,7

1

15,4

1,13

16,0

1,17

14,8

1,08

18,9

62

1,38

17

Nyre/urinblære
(180–181)

10,1

1

9,6

0,94

11,1

1,10

8,5

0,84

10,4

34

1,03

1

Føflekkreft (190)

13,5

1

18,8

1,39

21,0

1,55

18,0

1,33

21,1

68

1,56

25

6,3

1

8,5

1,36

9,8

1,56

10,0

1,59

8,6

35

1,37

9

Annen hudkreft (191)
Lymfomer (206)

7,9

1

8,0

1,01

7,6

0,96

8,7

1,11

10,0

33

1,27

7

Benmarg (207)

9,3

1

9,1

0,98

8,8

0,95

10,5

1,13

7,9

27

0,85

-5

240,3

1

250,5

1,04

264,8

1,10

254,8

1,06

268,6 911

1,12

96

All kreft (140–207)

* nye tilfeller per 100.000 personår, verdens standardbefolkning, Doll 1966
† (ref.) = referanse, sammenligningsverdi
‡ Rel. rate = relativ rate
§ N = antall

Tabell 8
Kreft etter bosted, menn, 1968–2007, utvalgte kreftformer, aldersjusterte rater*. Avvik utgjør forskjellen mellom antall observerte
tilfeller og antall forventede tilfeller i Sola.
Lokalisasjon
(ICD-7-kode)

Norge

Rogaland

Rate* (ref.)†

Stavanger

Sandnes,
Randaberg,
Klepp

Sola

Rate Rel. rate‡

Rate Rel. rate

Rate Rel. rate

Rate

N§ Rel. rate Avvik (N)

Tykktarm/endetarm
(153–154)

36,1

1

39,4

1,09

41,1

1,14

39,3

1,09

41,6 136

1,15
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Lunge (162)

32,5

1

32,6

1,00

39,4

1,21

31,9

0,98

28,8

97

0,88

-13

2,0

Brysthinne (163)

1,1

1

1,2

1,07

1,6

1,43

1,0

0,87

6

1,80

3

Prostata (177)

56,9

1

67,4

1,18

65,9

1,16

80,6

1,42

73,0 239

1,28

53

Nyre/urinblære
(180–181)

28,4

1

28,9

1,02

32,7

1,15

28,0

0,99

25,6

87

0,90

-10

Føflekkreft (190)

12,1

1

15,1

1,25

18,1

1,50

16,5

1,36

14,5

49

1,19

8

Annen hudkreft (191)

11,2

1

14,9

1,33

17,1

1,53

15,3

1,36

20,0

67

1,78

29

Lymfomer (206)

11,1

1

12,0

1,08

12,5

1,12

13,4

1,21

12,6

42

1,13

5

Benmarg (207)

13,8

1

14,2

1,03

14,3

1,04

14,8

1,07

11,9

37

0,86

-6

279,2

1

302,1

1,08

322,0

1,15

312,3

1,12

308,5

1,11

97

All kreft (140–207)

* nye tilfeller per 100.000 personår, verdens standardbefolkning, Doll 1966
† (ref.) = referanse, sammenligningsverdi
‡ Rel. rate = relativ rate
§ N = antall

aldersgruppen 85 år og eldre. Det er ofte vanskelig å
fastslå dødsårsak i den eldste delen av befolkningen,
fordi mange kan ha flere sykdommer samtidig. Forekomsten av kjente, medfødte genfeil som gir økt risiko
for brystkreft og eggstokkreft er høyere i Rogaland enn
i landet forøvrig (se diskusjonskapittelet for beboerdelen).
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Tabellene 7 og 8, Figur 2 og figurene i vedlegget) tar
alle utgangspunkt i personer bosatt i Sola på diagnosetidspunktet uten hensyn til bosted i kommunen, og
uten hensyn til hvor lenge folk har bodd der. Vi vil
nå presentere den andre hoveddelen av studien, som
fanger opp nettopp bostedshistorikken og nærheten til
det nedlagte raffineriet.

Eksponeringsvurderinger av beboerne i Sola
Vi har regnet med tre hovedutslippspunkter fra raffineriet til omgivende luft: en 90 m høy skorstein, et 60
m høyt flammetårn og diffuse utslipp fra lagertanker
og prosessanlegg. Nitrogenoksider (NOX) ble hovedsakelig sluppet ut gjennom skorsteinen, mens partikler
og SO2 ble sluppet ut både gjennom skorstein og flammetårn. Flyktige organiske forbindelser, VOC (deriblant benzen), kom først og fremst ut i omgivende
luft som diffuse utslipp. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Kreftregisteret utført
spredningsberegninger for utslippene fra raffineriet på
Sola [49].
På bakgrunn av innrapporterte tall fra A/S Norske
Shell til norske myndigheter, NILUs egne utslippsmålinger [50,51] og meteorologiske data beregnet NILU
maksimum bakkekonsentrasjoner av benzen (Figur
3), finpartikler (Figur 4), NOX og SO2. Utslipp fra skorstein og flammetårn får et løft fra utslippspunktet og
tynnes ut før de når bakken. Maksimumsutslipp fra
disse punktene vil derfor befinne seg 4–5 km fra raffineriet i den dominerende vindretningen (nordvest og
sørøst). De diffuse utslippene vil ha høyest konsentrasjon rett ved raffineriet, men vil også spres i de to dominerende vindretningene. Alle de beregnede maksimumskonsentrasjonene lå under dagens nasjonale og
internasjonale luftkvalitetskriterier og grenseverdier.
Utslippene ble antatt å være like for hvert år gjennom
hele perioden 1968–2000.
De beregnede maksimalverdiene (årsmiddel) for
den ekstra tilførselen av benzen fra raffineriet i Sola
lå mellom 0,4 og 2,3 µg/m3. Vanligvis er biltrafikk den
viktigste kilden for benzen i uteluft, og NILU påpeker
at overskridelser av foreslåtte grenseverdier først og
fremst skjer i trafikkerte områder i storbyene [52]. Målinger fra Bergen 1997–1998 viste årsmiddelverdier på
henholdsvis 4,2 og 10,6 µg/m3 i to sentrumsområder
og 2,2 µg/m3 i et boligområde [52]. Nivåene av benzen
i Stavanger og Sandnes antas av NILU å ligge lavere
enn Bergen pga bedre utluftning. I et forslag fra EU
settes grenseverdien for årsgjennomsnittet av benzen
til 5 µg/m3 [52]. Norge har foreslått som et nasjonalt
mål at nivået i 2010 skal være under 2 µg/m3 i byer
(bakgrunnsnivå utenom veinære strøk) [53].
Spredningen av partikler (svevestøv) antas å være det
beste målet for eksponering for PAH, da det meste av
PAH-forbindelsene vil være partikkelbundet. Utslippene fra raffineriet beregnes å ha ført til en økning i
PM10-nivåene på under 0,11 µg/m3. I de fleste situasjoner er menneskelig aktivitet den viktigste kilde til svevestøv, særlig biltrafikk (veistøv og eksos), vedfyring,
og industri. Typisk forekommer overskridelser av anbefalte grenser i trafikkerte deler av byer og tettsteder.

Figur 3
Årsmidlet konsentrasjon av benzenutslipp (µg/m3) fra raffineriet.
Adressepunktene angir adresser hvor noen har bodd mellom
1967 og 2000, og det kan bo flere personer både i samme og
ulike år på hvert punkt. For omregning mellom µg/m3 og ppm
kan brukes følgende nøkler for benzen: 1 ppm = 3000 µg/m3; 1
µg/m3 = 0,0003 ppm.

Årsgjennomsnittet for sentrale strøk i Stavanger ligger
på rundt 17 µg/m3, men døgnverdier i trafikkbelastede
punkter kan komme opp i verdier som er 10 ganger
så høye. Norsk forskrift om lokal luftkvalitet setter en
grenseverdi for PM10 (årsmiddel) på 40 µg/m3, og EU
har satt som mål for 2010 at årsmiddelverdiene ikke
bør overskride 20 µg/m3 [52,54]. De beregnede partikkelnivåene som tilskrives utslipp fra raffineriet på Sola,
utgjør altså under 1 prosent av de nivåene man vanligvis finner i byer og trafikkbelastede områder.
Etablering av beboerkohorten
En oversikt over innbyggerne og deres bostedsadresse
i Sola kommune hver 1. januar i perioden 1967–2000
ble levert fra Det sentrale personregister via Statistisk
sentralbyrå. Adressene ble gjort om til geografiske koordinater og overført til et geografisk informasjonssystem (GIS, fra Geodata AS). Kart over bakkekonsentrasjoner av benzen og PM10 fra NILU ble overført til
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Figur 4
Årsmidlet konsentrasjon av partikkelutslipp (PM10, målt i µg/
m3) fra raffineriet. Adressepunktene angir adresser hvor noen har
bodd mellom 1967 og 2000, og det kan bo flere personer både i
samme og ulike år på hvert punkt.

samme system. For hvert registrerte bosted ble hver
person tillagt en eksponering med en varighet av ett
år. Dette var grunnlaget for beregning av kumulativ
eksponering. Dato for eventuell emigrasjon og død ble
hentet fra Personregisteret. Det forelå ingen opplysninger om hvilke kommuner beboere flyttet til dersom
de forlot Sola kommune.
Analyser
Beboerne ble fulgt med tanke på kreftsykdom fra
første dato/år de var bosatt i Sola kommune mens raffineriet var i drift, og ut året 2007, eventuelt frem til
dato for emigrasjon eller død dersom det skjedde før
31. desember 2007. Kreftregisteret bruker en bearbeidet versjon av kodesystemet ICD-7 i sin registrering
av kreftsykdom, og denne inndelingen ble brukt både
for ansatte og for den nasjonale befolkning. For undergrupper av lymfomer og benmargskreft har vi brukt
en klassifisering etter kodesystemet ICDO-3.
Antallet krefttilfeller for de ulike gruppene ble sammenlignet med det forventede antall tilfeller basert
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på aldersspesifikke (femårs aldersgrupper), kalenderårsspesifikke (femårs diagnoseperioder) og kjønnsspesifikke insidensrater for Norge. Dette innebærer at
man til enhver tid tar hensyn til alder og hvilken kalenderperiode det dreier seg om. Dette er nødvendig
fordi antallet krefttilfeller som oppstår i en befolkning,
varierer både med alder og med kjønn, i tillegg til at
forekomsten endres over tid.
Hovedresultatene foreligger som standardiserte insidensratioer (SIR), som er et mål for relativ risiko sammenlignet med hele landets befolkning. SIR beregnes
ved å dividere antallet observerte (Obs.) tilfeller med
det antallet krefttilfeller vi ville forventet å se (Forv.)
dersom risikoen i undersøkelsesgruppen var lik risikoen for landet som helhet (observert/forventet). Dersom
det observerte antall krefttilfeller er lik det forventete,
er SIR lik 1. Om SIR er mindre enn 1, er raten lavere
enn det vi ville forvente, og om SIR er høyere enn 1,
er raten høyere enn for landet som helhet. Som et mål
på den statistiske usikkerheten ved beregningene, har
vi regnet ut 95 % konfidensintervall. Størrelsen (eller
bredden) på intervallet sier noe om hvor stor usikkerhet vi må regne med som en følge av tilfeldig variasjon
(jo bredere intervallet er, jo større usikkerhet). Vi forventer at den sanne verdien for risiko sammenlignet
med landsgjennomsnittet (den relative risikoen, eller
den sanne SIR-verdien) ligger innenfor dette området.
Dersom konfidensintervallet omslutter tallet 1, anser
vi at SIR ikke er statistisk signifikant forskjellig fra det
forventede antall.
For vurdering av kreftforekomst i forhold til benzeneksponering har vi beregnet såkalt kumulativ eksponering ved å regne ut konsentrasjon ganget med varighet. Det innebærer at en høy konsentrasjon i løpet av
en kort periode kan bli ansett som likeverdig med lav
konsentrasjon over lengre tid. En person som bor lenge
i et eksponert område, kan regnes som lavt eksponert
den første tiden og følges opp som høyt eksponert
etter at den kumulative eksponering kommer over et
visst nivå. I disse beregningene har vi ansett personene
for å beholde den høyeste kumulative eksponering ut
observasjonstiden. Som et eksempel vil altså en person
som kun er bosatt i et ueksponert område, telle som
ueksponert helt frem til 2007 (eller til han/hun dør
eller emigrerer). En person som bor lenge i et eksponert område, vil bli telt (og fulgt med tanke på kreft)
som lavt eksponert inntil ”konsentrasjon ganger varighet” kommer over et visst nivå. Deretter vil han/hun
bli regnet som eksponert i den høyeste kategorien.
Det siste tiåret har flere forskere hevdet at effekten
av benzeneksponering fremkommer særlig tydelig et
par år etter første eksponering, og at risikoen avtar når
det går mer enn 10 år etter siste eksponering. På denne

bakgrunn har vi sett på kreftforekomsten i et ”observasjonsvindu”, fra 2 år etter første eksponering, men ikke
senere enn 15 år etter siste eksponering. Alle krefttilfeller utenfor dette ”vinduet” har vi da betraktet som
uavhengige av eksponeringen (dvs uten sammenheng
med eksponeringen).
For å få en mer korrekt sammenligning av kreftforekomsten mellom grupper med ulik eksponering har
vi i enkelte tilfeller brukt regresjonsanalyser (Poissonregresjon) der alder og diagnoseperiode ble tatt inn i
modellen.
Andre forhold som kan forstyrre våre beregninger,
er benzen- og PAH-eksponering i arbeidslivet. Vi har
ingen opplysninger om yrke for beboergruppen. For å
unngå denne feilkilden mest mulig har vi derfor gjort
særskilte analyser for kvinner, og for kreft i barnealder
(under 15 år). Vi har heller ikke hatt opplysninger på
individplan om andre kilder til disse forurensningene,
slik som trafikkbelastning, tobakksrøyking, utslipp
i forbindelse med oppvarming av hus, og eventuelle
andre industriutslipp .
En del av resultattabellene viser forekomst av kreftformer som ikke antas å ha sammenheng med de
nevnte forurensningene. For noen av disse kreftformene fins det andre kjente risikofaktorer som kan være
knyttet til adferd og levesett, yrke eller familieforhold,
men heller ikke disse faktorene har vi hatt informasjon
om på individplan.
Statistikkprogrammene Stata og Epicure er benyttet
til utregning av forventningsverdier og konfidensintervall (sammenligning med hele landets befolkning)
og til Poisson-regresjoner (for interne sammenligninger).
Resultater for beboerkohorten
Befolkningsutviklingen i Sola gjennom perioden
1967–2000 har vært preget av en dobling av folketallet. Økningen har skjedd både som et resultat av fødselsoverskudd (flere som blir født enn som dør) og
større innflytting enn utflytting. Tallet på innflyttinger lå mellom 700 og 1500 personer hvert år i samme
periode, og antall utflyttinger lå på samme nivå, men
vanligvis litt lavere. Sammenlagt var det rundt 21.000
kvinner og vel 23.000 menn som hadde vært bosatt
i Sola kommune ett eller flere år (1. januar) mellom
1967 og 2000. Tabell 9 viser noen særtrekk ved denne
gruppen. I perioden 1968–2007 ble det stilt om lag
1900 kreftdiagnoser blant personer som var bosatt i
kommunen (se også Tabell 7 og Tabell 8), og rundt
1100 kreftdiagnoser blant personer som var flyttet ut
av Sola kommune. I de følgende tabellene bygger vi
på krefttilfeller både blant dem som var flyttet ut, og
blant dem som fortsatt var bosatt i Sola. Vi legger også

merke til at antallet ueksponerte er høyt for benzen fra
raffineriet og relativt lavt for PAH. Der er fordi PAHholdige partikler transporteres lengre, noe som også
fremgår av kartene i Figur 3 og 4.
Resultatene for kreftforekomsten i hele beboergruppen vises i Tabell 10. Forekomsten av all kreft sammenlagt ligger 8 prosent over landet som helhet, og det
vil bli kommentert senere. Først vil vi se på de kreftformene som har en kjent eller mistenkt sammenheng
med eksponering for benzen, nemlig lymfomer og
kreft i benmarg (hovedsakelig leukemier).
Forekomsten av lymfomer og leukemier i forhold til
etter tilleggseksponering for benzen fra raffineriet er
fremstilt i Tabell 11. Første sett av kolonner gjelder
personer som bare har bodd i områder som ifølge
NILUs beregninger var uberørt av benzenutslipp fra
raffineriet. (De vil likevel ha vært utsatt for benzen fra
andre kilder, slik som veitrafikk og evt tobakksrøyk.)
Midterste sett av kolonner omfatter personer som har
bodd mindre enn ca 10 år i de ytre områdene, eller i
Tabell 9
Beskrivende statistikk av beboerkohorten (N = 43 770)
Fødselsår

Gjennomsnitt

Spenn

1960

1866–1999

Alder ved oppfølgingsstart

21 år

0–100 år

Varighet av oppfølgingen

22 år

0,04–40 år

Alder ved første partikkeleksponering (PAH)

21 år

0–100 år

Alder ved første benzeneksponering

22 år

0–91 år

kortere tid i de mer belastede områdene som er vist
på kartet i figur 3 (basert på NILUs beregninger). Personer som har bodd mer enn ca 5 år i det innerste
området på figur 3, eller mer enn ca 10 år i de ytre områdene (figur 3), vil etter det tidspunktet bli fulgt opp
blant personene i kolonnesettet helt til høyre, betegnet
med ”Over 11,9 (µg/m3)∙år”. Grensen ”11,9 (µg/m3)∙år”
ble valgt på bakgrunn av risikoberegninger utarbeidet
av Verdens helseorganisasjon (WHO), som i en veiledning om luftkvalitet fra 2000 anslår at det vil oppstå
ett ekstra (forebyggbart) tilfelle av leukemi dersom 1
million personer lever 70 år med en benzenkonsentrasjon i luften på 0,17 µg/m3 (http://www.euro.who.int/
air/activities/20050223_4).
For akutt myelogen leukemi (AML), ble det funnet 8
tilfeller blant dem som hadde eksponering over nullnivået, sammenlignet med 6,6 forventet i de to eksponerte gruppene samlet. Konfidensintervallet viser at
denne forskjellen godt kan være oppstått som et resultat av tilfeldig variasjon. En strengere statistisk sammenligning mellom de ueksponerte og de eksponerte
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Tabell 10
Observert og forventet antall krefttilfeller blant kvinner og menn bosatt i Sola 1967–2000 Standardisert insidensratio (SIR) og 95 %
konfidensintervall (KI).
Lokalisasjon (ICD-7-kode)

Observert

Forventet

SIR

95 % KI

Avvik

Magesekk (151)

100

92,2

1,09

0.89-1.32

8

Tykktarm (153)

238

230,8

1,03

0.91-1.17

7

Endetarm (154)

120

119,8

1

0.84-1.20

0

72

67,2

1,07

0.84-1.35

5

237

241

0,98

0.87-1.12

-4

6

7,1

0,84

0.31-1.83

-1

401

360,2

1,11

1.01-1.23

41

91

69,3

1,31

1,06-1,61

22

Prostata, menn (177)

340

305,7

1,11

1.00-1.24

34

Testikler, menn (178)

62

53,1

1,17

0.90-1.50

9

Bukspyttkjertel (157)
Lunge (162)
Brysthinne, pleura* (163)
Bryst, kvinner (170)
Eggstokk, kvinner (175)

Nyre (180)

74

77,9

0,95

0.75-1.19

-4

Urinblære (181)

114

120,9

0,94

0.78-1.13

-7

Føflekk (190)

213

162,7

1,31

1.14-1.50

50

Annen hud (191)

150

101,8

1,14

1.26-1.73

48

Lymfomer (206)

113

109,7

1,03

0.86-1.24

3

105

112,8

0,93

0.77-1.13

-8

3018

2798,1

1,08

1.04-1.12

220

Benmarg (207)
Alle former (140-207)

* Alle tilfellene diagnostisert hos menn, forventningverdien beregnet for begge kjønn

gir heller ikke grunnlag for å hevde at det er forskjell
mellom de risikoene vi måler. Hvis vi ser på alle typer
benmargskreft under ett, var det ingen økt forekomst
blant de eksponerte.
De 113 tilfellene av lymfom fordelte seg omtrent etter
forventningsverdiene i alle grupper. De 3 tilfellene mot
2,2 forventet blant de høyest eksponerte, gir et usikkert tall for risikoen, og gir ikke grunnlag for å si at
risikoen øker med økende dose.
Innenfor kreftformene i lymfesystem og benmarg så
vi også på undergruppene multippelt myelom (myelomatose) og non-Hodgkin-lymfom, som begge har

vært i søkelyset som mulig benzenutløste sykdommer
(tabell 11). For den vanligste av disse sykdommene,
non-Hodgkin-lymfom, lå forekomsten mellom 0,95
og 1,03 (SIR-verdier), mens for myelomatose lå SIRverdiene over 1, altså noe over bakgrunnsforekomsten.
Generelt er begge sykdommene nokså sjeldne og det
var ganske få tilfeller blant de eksponerte, med 2 observerte mot 1 til 2 forventede tilfeller i den høyest eksponerte gruppen. Resultatet er derfor usikkert (brede
konfidensintervall), og det gir ikke grunnlag for å si at
det er økt risiko, verken generelt eller blant de eksponerte.

Tabell 11 Observert og forventet antall tilfeller av lymfomer og leukemier (inkludert undergrupper) blant kvinner og menn bosatt i Sola
1967–2000 etter tilleggseksponering for benzen fra raffineriet (kumulativ eksponering basert på NILUs beregninger). Standardisert
insidensratio (SIR) og 95 % konfidensintervall (KI).
Tilleggseksponert fra raffineri
Ueksponert fra raffineri
Lokalisasjon (kode)

Obs.*

Forv.†

SIR

Under 11,9 (µg/m3)∙år

95 % KI

Obs.

Forv.

SIR

95 % KI

Over 11,9 (µg/m3)∙år
Obs. Forv.

SIR

Avvik
blant
eksponerte

95 % KI

(Obs–Forv)

Lymfomer (ICD-7, 206)

83

76,9 1,08 0,86–1,34

27

30,7 0,88 0,58–1,28

3

2,2 1,39 0,29–4,05

-3

Benmarg (ICD-7, 207)

70

80,4 0,87 0,68–1,10

33

29,8 1,11 0,76–1,56

2

2,6 0,78 0,09–2,81

3

Akutt myelogen leukemi

14

16,4 0,86 0,47–1,43

8

6,1 1,30 0,56–2,56

0

0,5 0,00 0,00–8,15

1

Non-Hodgkin lymfom

61

64,2 0,95 0,73–1,22

22

25,2 0,87 0,55–1,32

2

1,9 1,03 0,12–3,71

-3

29

25,6 1,13 0,76–1,63

13

9,0 1,44 0,77–2,46

2

0,9 2,17 0,26–7,85

5

863 742,1 1,16 1,09–1,24

89

65,6 1,36 1,09–1,67

144

Undergrupper av lymfomer
og kreft i benmarg (ICDO-3):

Multippelt myelom
All kreft (ICD-7, 140-207)
* Obs. = Observert
† Forv. = Forventet
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2066 1990,3 1,04 0,99–1,08

Tabell 12
Observert og forventet antall tilfeller av utvalgte, vanlige kreftformer blant kvinner og menn bosatt i Sola 1967–2000 etter
tilleggseksponering for benzen fra raffineriet (kumulativ eksponering basert på NILUs beregninger). Standardisert insidensratio (SIR) og
95 % konfidensintervall (KI).
Tilleggseksponert fra raffineri
Ueksponert fra raffineri

Lokalisasjon
(ICD-7-kode) Obs.*

Under 11,9 (µg/m3)∙år

Avvik
blant
eksponerte

Over 11,9 (µg/m3)∙år

Forv.†

SIR

95 % KI

Obs.

Forv.

SIR

95 % KI

Obs.

Forv.

SIR

95 % KI

(Obs–Forv)

Tykktarm
(153)

164

165,2

0,99

0,85–1,16

60

59,2

1,01

0,77–1,30

14

6,4

2,19

1,20–3,67

8

Endetarm
(154)

82

85,7

0,96

0,76–1,19

35

31,0

1,13

0,79–1,57

3

3,1

0,97

0,20–2,84

4

Lunge (162)

165

172,8

0,96

0,82–1,11

69

62,0

1,11

0,87–1,41

3

6,2

0,48

0,10–1,41

4

Bryst, kvinner
(170)

281

253,4

1,11

0,99–1,25

111

99,3

1,12

0,93–1,35

9

7,5

1,20

0,55–2,28

13

Eggstokk,
kvinner (175)

58

49,7

1,17

0,89-1,51

28

18,2

1,54

1,02-2,23

5

1,4

3,56

1,16-8,30

13

Prostata,
menn (177)

226

219,0

1,03

0,91–1,18

97

77,8

1,25

1,01–1,52

17

9,0

1,89

1,10–3,03

27

Føflekk (190)

144

113,4

1,27

1,08–1,49

65

46,4

1,40

1,08–1,19

4

2,9

1,37

0,37–3,50

20

Annen hud
(191)

96

72,2

1,33

1,08–1,62

45

26,4

1,70

1,24–2,28

9

3,2

2,82

1,29–5,35

24

All kreft
(140–207)

2066

1990,3

1,04

0,99–1,08

863 742,1

1,16

1,09–1,24

89

65,6

1,36

1,09–1,67

144

* Obs. = observert
† Forv. = forventet

Forekomsten av alle kreftformer sammenlagt gir
inntrykk av å øke med økende eksponering, idet SIRverdiene lå mellom 1,04 og 1,36 (Tabell 11). For de to
eksponerte nivåene var det sammenlagt vel 140 krefttilfeller flere enn forventet. Storparten av disse overskytende tilfellene, mer enn 75 prosent av dem, gjaldt
de vanligste kreftformene hvor det ikke er kjente holdepunkter for noen sammenheng med benzenekspo-

nering, slik som prostatakreft hos menn, brystkreft og
eggstokkreft hos kvinner, hudkreft, føflekkreft, tykktarms- og endetarmskreft, og lungekreft (Tabell 12).
Det har vært funnet økt forekomst av ondartet føflekkreft (malignt melanom i hud) i noen grupper
med oljearbeidere uten at man kjenner forklaringen
på det. For alle de tre eksponeringsnivåene blant beboerne var det flere observerte tilfeller av føflekkreft i

Tabell 13
Observert og forventet antall tilfeller av lymfomer og leukemier (inkludert undergrupper) blant kvinner og barn under 15 år bosatt i
Sola 1967–2000 etter tilleggseksponering for benzen fra raffineriet (kumulativ eksponering basert på NILUs beregninger). Standardisert
insidensratio (SIR) og 95 % konfidensintervall (KI).
Gruppe
Lokalisasjon
(ICD-7-kode)

Tilleggseksponert fra raffineri
Ueksponert fra raffineri
Obs.*

Forv. †

SIR

95 % KI

Under 11,9 (µg/m3)∙år
Obs.

Forv.

SIR

95 % KI

Over 11,9 (µg/m3)∙år
Obs.

Forv.

SIR

95 % KI

Kvinner
Lymfomer (206)

42

31,6

1,33

0,96–1,80

12

12,4 0,97 0,50–7,37

2

1,0

2,04

0,25–7,37

Benmarg (207)

27

32,3

0,84

0,55–1,21

13

12,0 1,09 0,58–1,85

0

1,1

0

0,00–3,33

3

2,7 1,13 0,23–3,31

0

0,2

0

0,00–18,6

416 357,3 1,16 1,06–1,28

39

30,6

1,28

0,91–1,74

Herunder AML‡

8

7,1

1,13

0,49–2,23

1020

944,3

1,08

1,02–1,15

Lymfomer (206)

1

1,6

0,61

0,02–3,40

0

0,7

0 0,00–5,02

0

0,0

Benmarg (207)

All kreft (140–207)
Barn under 15 år

1

5,1

0,20

0,00–1,08

0

2,2

0 0,00–1,71

0

0,0

Herunder AML

0

1,0

0

0,00–3,87

0

0,4

0 0,00–9,82

0

0,0

All kreft (140–207)

17

17,1

0,99

0,58–1,59

9

7,4 1,22 0,56–2,32

0

0,0

* Obs. = observert
† Forv. = forventet
‡ AML = akutt myelogen leukemi
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forhold til landsgjennomsnittet. Forekomsten var økt
med med 30 til 40 prosent, men en strengere statistisk
sammenligning viste at det ikke var holdepunkter for å
si at risikoen stiger med økende eksponering.
Høy benzeneksponering kan forekomme i arbeidslivet, spesielt for mannlige arbeidstakere som er i
kontakt med olje, løsemidler og andre petroleumsprodukter. For å unngå en forstyrrende effekt av slik yrkeseksponeringer, har vi sett på forekomsten av kreft
i lymfe og benmarg spesielt blant kvinnelige beboere,
hvor slik yrkeseksponering antas å forekomme sjeldnere. Vi har også sett på kreft som opptrer i barnealderen før fylte 15 år. Resultatene for lymfomer, leukemier
og total kreftforekomst for kvinner og for barn under
15 år er satt opp i Tabell 13. For kvinner gjenkjenner vi
noe av det samme mønsteret som det vi fant i tabellene
for hele beboergruppen, og konstaterer at forekomsten
for kreftsykdommer som kan utløses av benzen, ligger
nær landsgjennomsnittet, og at det er små forskjeller
mellom eksponeringsnivåene. Vi ser også at kreft er en
sjelden sykdom hos barn, og at det er vanskelig å gi en
meningsfylt analyse av fordelingen. Totalforekomsten
av kreft hos barn lå ganske nær nivået for landet som
helhet.
Vi foretok en egen analyse der vi vurderte risikoen
for akutt myelogen leukemi (AML) i perioden fra 2 år
etter første eksponering og frem til det var gått maksimalt 15 år etter siste eksponering. Her var forekomsten
av AML på 5 observerte mot 5,5 forventede tilfeller i
det eksponerte vindu (SIR = 0,91; 95 % KI 0,30–2,13),

mens det blant de ueksponerte og utenfor vinduet var
17 mot 17,5 forventet (SIR = 0,97; 95 % KI 0,57–1,56).
Kreftforekomsten i forhold til tilleggseksponering for
partikler fra raffineriet – et mål for eksponering for
tjærestoffer eller partikkelbundet PAH – presenteres i
Tabell 14. Kolonnene til høyre i tabellen viser resultatene for dem som har vært eksponert for partikulær
forurensning fra raffineriet, se kart i figur 4. De kumulerte eksponeringsverdiene var meget lave, og vi valgte
derfor å se på forekomsten hos alle eksponerte under
ett. Lungekreft og kreft i urinblære er de kreftformene
som er nærmest knyttet til inhalasjon av tjæreholdige
partikler. Vi ser at forekomsten var praktisk talt lik for
de ueksponerte og de eksponerte, og at forekomsten av
disse to kreftformene ligger nær landsgjennomsnittet.
Selv om SIR-verdiene viser en viss variasjon fra kreftform til kreftform og mellom de to eksponeringsnivåene, er forskjellene små. Dette samme gjelder når vi
ser på alle kreftformer sammenlagt.
For å unngå en forstyrrende effekt fra mulig tjæreholdig svevestøv i arbeidsmiljøet til mannlige beboere,
gjorde vi egne analyser for kvinner alene også i forhold
til svevestøvutslipp fra raffineriet. Resultatene for lungekreft, urinblærekreft og alle kreftformer samlet
vises i Tabell 15. Vi ser at forekomsten er tilnærmet
lik landsgjennomsnittet både blant de eksponerte og
blant de ueksponerte. Det var ingen tilfeller av lungeeller urinblærekreft blant barn under 15 år, noe som
heller ikke var å vente.

Tabell 14
Observert og forventet antall krefttilfeller blant personer bosatt i Sola 1967–2000 blant beboere som har vært ueksponert eller som har
bodd på steder med en viss tilleggseksponering for partikler fra raffineriet. Standardisert insidensratio (SIR) og 95 % konfidensintervall
(KI).
Ueksponert fra raffineriet

Tilleggseksponert fra raffineriet

Lokalisasjon
(ICD-7-kode)

Observert

Forventet

SIR

95 % KI

Observert

Forventet

SIR

95 % KI

Tykktarm (153)

24

29,0

0,83

0,53–1,23

214

201,9

1,06

0,93–1,21

Endetarm (154)

18

15,3

1,17

0,70–1,85

102

104,5

0,98

0,80–1,19

Lunge (162)

30

29,4

1,02

0,69–1,46

207

211,7

0,98

0,85–1,12

0

0,82

0,00

0,00–4,50

6

6,3

0,95

0,35–2,07

Bryst, kvinner (170)

58

44,8

1,29

0,98–1,67

343

315,4

1,09

0,98–1,21

Eggstokk, kvinner (175)

10

9,4

1,07

0,51–1,97

81

59,9

1,35

1,07–1,68

Prostata, menn (177)

33

37,8

0,87

0,60–1,23

307

267,9

1,15

1,02–1,28

7

9,9

0,71

0,29–1,46

67

68,0

0,99

0,76–1,25

Urinblære (181)

17

15,3

1,11

0,65–1,77

97

105,5

0,92

0,75–1,12

Føflekkreft (190)

22

18,5

1,19

0,75–1,80

191

144,3

1,32

1,15–1,53

Annen hud (191)

15

11,8

1,27

0,71–2,10

135

90,0

1,50

1,27–1,78

Lymfomer (206)

19

13,2

1,44

0,87–2,25

94

96,5

0,97

0,79–1,19

Benmarg (207)

15

14,9

1,01

0,56–1,66

90

97,8

0,92

0,74–1,13

373

354,1

1,05

0,95–1,17

2645

2443,9

1,08

1,04–1,12

Brysthinne* (163)

Nyre (180)

All kreft (140–207)

* Alle tilfellene hos menn, forventningsverdier beregnet for begge kjønn
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Tabell 15
Observert og forventet antall krefttilfeller blant kvinner bosatt i Sola 1967–2000 i forhold til partikkelnedfall fra raffineriet.
Standardisert insidensratio (SIR) og 95 % konfidensintervall (KI).
Lokalisasjon
(ICD-7-kode)
Lunge (162)
Urinblære (181)
All kreft (140–207)

Ueksponert fra raffineriet

Tilleggseksponert fra raffineriet

Observert

Forventet

SIR

95 % KI

Observert

Forventet

SIR

95 % KI

10

8,7

1,16

0,55–2,12

66

67,3

0,98

0,76–1,25

4

3,5

1,15

0,31–2,94

21

23,2

0,90

0,56–1,38

196

169,7

1,16

1,00–1,33

1279

1162,6

1,10

1,04–1,16

Diskusjon av funn blant beboere
Vi har analysert forekomsten av kreft blant folk som
har bodd i Sola kommune i perioden 1967–2000 i
forhold til utslipp av benzen og svevestøv fra det nedlagte oljeraffineriet. For kreftsykdommer som har en
sikker eller mistenkt sammenheng med benzeneksponering (akutt myelogen leukemi, non-Hodgkin-lymfom, og multippel myelom/myelomatose) eller PAH i
svevestøv (lungekreft og urinblærekreft), fant vi ingen
holdepunkter for at risikoen fulgte graden av eksponering.
Forekomsten av kreft totalt i beboergruppene lå generelt rundt 10 prosent over landet forøvrig. Dette bildet
var hovedsakelig et resultat av kreftformer som enten
opptrer uavhengig av de aktuelle utslippene eller hvor
sammenhengen med de aktuelle utslippene er udokumentert og andre faktorer antas å spille en større
rolle for forekomsten (brystkreft og eggstokkreft hos
kvinner, prostatakreft hos menn, føflekkreft, annen
hudkreft, og kreft i mage/tarm).
Når man ser bort fra endringene i folketall og alder,
og bare teller krefttilfeller, ser vi at det årlige tallet på
nye krefttilfeller i Sola i dag er 6 ganger så høyt som
for 35 år siden. Økningen i antall krefttilfeller henger
nøye sammen med en sterk økning i folketallet i kommunen og en høyere levealder og derved en større
andel eldre i kommunen. Dessuten er har forekomsten
av noen vanlige kreftformer økt generelt, noe vi ser for
hele landet. Kjønnsfordelingen i Sola kommune bidrar
også til å trekke tallet på krefttilfeller noe oppover.
Vi vil i det følgende peke på noen styrker og begrensninger ved studien, som påvirker muligheten til å
kunne påvise en eventuell sammenheng mellom kreft
og raffineriutslipp eller arbeid ved raffineriet.
Opplysningene om ansettelse ved raffineriet kom fra
bedriftens personalarkiv, og opplysningene om kreft
fra et nasjonalt register bygd på pliktig rapportering
fra helsevesenet. Studien av beboerne bygger på anslag
for spredningen av utslippene blant annet basert på
geografi og klimaforhold. Opplysningene ble knyttet til

bostedsadressen for alle som har bodd i Sola kommune
i den perioden raffineriet var i drift, og brukt som bakgrunnsopplysning (sammen med kjønn, alder og observasjonsår) til å sammenligne kreftforekomsten med
den norske befolkning. Det er en styrke for studien at
vurderingen bygger på individuelle opplysninger om
eksponering og eventuell sykdom, og at denne informasjonen kommer fra uavhengige kilder. Det begrenser muligheten for skjevhet og seleksjon som ellers kan
svekke troverdigheten og resonnementet.
Vi hadde derimot ikke opplysninger om forurensning fra andre kilder, slik som biltrafikk, industriutslipp, olje- og vedfyring til oppvarming, og trafikk i
luft, eventuelt sjø. For benzen peker både norske eksperter [52] og en omfattende engelsk utredning [55]
på at biltrafikk er den viktigste kilden til miljørelatert
benzeneksponering i befolkningen. Den engelske utredningen peker også på at aktiv tobakksrøyking kan
tilføre kroppen betydelige mengder benzen. Røyking
av 20 sigaretter daglig tilsvarer en økning av benzennivåene i omgivelsesluften fra 5 til 25 µg/m3 (i forhold til
ikke-røykere). Benzen fra 20 sigaretter daglig beregnes
å tilsvare mer enn 8 timers arbeid i veikanten ved en
sterkt trafikkert vei. Passiv røyking anslås å øke benzentilførselen med 30 prosent hos en ikke-røykende
byboer [55]. Det er da også kjent fra en rekke studier
at aktiv røyking kan øke forekomsten av akutt myelogen leukemi (AML) med i størrelsesorden en 50 % økt
risiko.
Det beregnes at befolkningen i Storbritannia utsettes
for kontinuerlige benzennivåer i området 3,8–42 µg/
m3, og de engelske ekspertene antar at en eventuell
kreftfremkallende effekt av disse nivåene (i form av økt
risiko for AML) vil være meget liten og sannsynligvis
umulig å påvise med dagens metoder [55]. Høyeste
akseptable gjennomsnittlige konsentrasjon for en
8 timers arbeidsdag er i Norge satt til 3 mg/m3, som
tilsvarer 3000 µg/m3 [31]. I denne studien ble utslipp
fra raffineriet antatt å øke konsentrasjonen med inntil
0,4–2,3 µg/m3 (maksimalverdier for de områdene som
lå over null). Selv om disse anslagene skulle være un23

dervurdert, f eks med en faktor på 10, vil effekten fortsatt være vanskelige å måle. Ifølge risikoberegningene
fra Verdens helseorganisasjon hadde de fleste personer i vår kartlegging en lavere tilleggseksponering for
benzen fra det nedlagte raffineriet enn det som antas å
føre til ett ekstra tilfelle av leukemi når 1 million personer blir eksponert i 70 år. Med våre 44 tusen personer er derfor sjansen til å oppdage en overrisiko
for leukemi være svært liten, selv om eksponeringene
hadde vært 10 ganger så høye.
Svevestøv er ansett som det største forurensningsproblemet i norske byer i dag. Biltrafikk utgjør den viktigste kilden, men også annen menneskelig aktivitet
i form av industriutslipp og oppvarming (særlig vedfyring) gjør at befolkningen i byer og tettbygde strøk
er mer utsatt enn andre. Forurensning fra andre land
fører til et visst bakgrunnsnivå [52]. I Sør-Norge ligger
bakgrunnsnivået – i form av årsmiddel av PM10 – opp
mot 8 µg/m3, og nivået i en norsk by ligger vanligvis
rundt 20 µg/m3. Årsmiddel i Stavanger er beregnet til
17 µg/m3 [52]. Nivåene (iallfall for enkeltdøgn) kan
komme opp i det dobbelte og mer på steder og tider
med stor biltrafikk. Et bidrag på under 0,11 µg/m3,
som er beregnet fra raffineriet, vil ikke påvirke totalnivået i særlig grad, og det innebærer en beskjeden stigning sammenlignet med svevestøv fra tett trafikk. Selv
om utslippene fra raffineriet skulle være undervurdert
med en faktor på 10, vil bidraget være lite i forhold
bakgrunnsnivåene og det som kommer fra trafikken.
De sykdommene som har nærmest sammenheng
med PAH-eksponering (lungekreft og urinblærekreft),
er også knyttet til tobakksrøyking. I tillegg til PAHforbindelser inneholder tobakksrøyk et høyt antall
andre kjente og mistenkte kreftfremkallende stoffer
som i ulik grad kan medvirke til en økt kreftrisiko.
Manglende kjennskap til beboernes røykevaner kan
derfor føre til en usikkerhet når man vurderer effekten
av PAH-holdig støv i miljøet. Blant dem som bodde
i Sola mellom 1967 og 2000 var forekomsten av lungekreft og urinblærekreft omtrent på samme nivå som
for hele den norske befolkning, med SIR-verdier på
0,98 for lungekreft og 0,94 for urinblærekreft (kvinner
og menn samlet).
For dem som fikk kreft etter at de var flyttet ut av Sola
kommune, har vi sett på hvilken kommune de bodde i
ved diagnosetidspunktet. Omtrent halvparten av dem
var bosatt i Stavanger og Sandnes da diagnosen ble
stilt, og ytterligere 9 prosent var bosatt i Kristiansand,
Bergen eller Oslo. Hvis eksponeringene for benzen og
svevestøv fra trafikk eller fyring i disse bokommunene
er vesentlig forskjellig fra nivået i Sola, vil flyttingen ut
av Sola kunne påvirke våre beregninger.
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Dersom man ville ta hensyn til eksponering fra arbeidslivet, trafikk, røyking, bilbruk og fullstendig
bostedshistorikk, ville det kreve innsamling av opplysninger fra enkeltindivider, for eksempel i en kasuskontroll studie. Men selv med 22 tilfeller av AML, 237
lungekrefttilfeller, og 114 tilfeller av urinblærekreft vil
man ha begrenset mulighet til å måle risikoforskjeller
som følger av små ulikheter i eksponering fra utendørsmiljøet.
Vi fant flere tilfeller enn forventet av føflekkreft. Risikoen for denne kreftformen har økt på landsbasis med
en faktor på 6 fra 1950-tallet frem til 1990-tallet. Selv
om noe av økningen kan skyldes bedre diagnostikk og
økt oppmerksomhet, antar vi at det er en reell økning.
Vi ser også at det er stor forskjell mellom Sør-Norge
og Nord-Norge, både i antall soldager, sommertemperatur, og i forekomst av føflekkreft og annen hudkreft.
Forekomsten er om lag dobbelt så høy i Sør-Norge som
i Troms og Finnmark [56]. Den mest overbevisende
forklaringen på disse forskjellene er ulikheter og endringer i solingsvaner, særlig knyttet til ferie og fritid.
En lignende kontrast får man også frem ved å sammenligne forekomsten av føflekkreft i forhold til yrke.
I en ny studie av kreft i ulike yrkesgrupper registrert
ved folketellingene i 1960, -70, og -80 hadde følgende 5
mannlige yrker i Norge høyest forekomst av føflekkreft
(statistisk signifikant økt): tannleger, leger, laboratorieassistenter, ledere og journalister; alle med 50 prosent
økt risiko eller mer i forhold til snittet for alle norske
menn. For kvinner var de norske yrkesgruppenes 5 på
topp: journalister, tannleger, teknisk utdannede (ingeniør, realfag osv), lærere og kontoransatte (med 30
prosent økt risiko eller mer) [57]. Hvorvidt risikoen
blant mannlige laboratorieassistenter kan ha sammenheng med kjemisk eksponering, er ukjent, men
en kjemisk årsak er mindre sannsynlig for de øvrige
yrkesgruppene.
Noen typer arvelig genfeil som øker risikoen for
bryst og eggstokkreft hos kvinner, er vanligere i Rogaland enn i resten av landet. Det kan kanskje forklare
en del av den økte forekomsten av disse kreftformene i Sola kommune. Man har tidligere funnet at 23
prosent av pasienter med eggstokkreft i Rogaland har
slik arvelig genfeil [58], mens det tilsvarende tall for
landet er 4 prosent [59]. Dersom det observerte tall på
eggstokkreft i Sola og forventningstallet fra de nasjonale ratene ble redusert med henholdsvis 23 og 4 prosent,
ville antall tilfeller lokalt gå ned med 21 tilfeller og den
beregnede SIR-verdien bli redusert fra SIR = 1,31 til
SIR = 1,05. For en person med genfeil er sannsynligheten for å få brystkreft før fylte 50 år ca 1,75 ganger
større enn sannsynligheten for å få eggstokkreft [60].
Dersom det observerte tall på brystkreft i kommunen

ble redusert med 1,75 ganger tallet på antatt arvelig
eggstokkreft, dvs 1,75 x 21 = 37 tilfeller, og det tilsvarende forventningstallet fra de nasjonale ratene ble redusert med 2 prosent (som er antatt forekomst av slik
genfeil blant brystkreftpasienter nasjonalt, [58]), ville
den beregnede risikoen for brystkreft i Sola gå ned fra
SIR = 1,11 til SIR = 1,03. Vi understreker at dette er
grove beregninger og at vi ikke har opplysninger om
forekomsten av genfeil på individnivå.
Med tanke på forebyggende arbeid på kommuneplanet, gjorde vi også en beregning av forekomsten
av alkohol- og tobakksrelaterte kreftformer blant dem
som hadde bodd i Sola. Disse sykdomsgruppene er
delvis overlappende. Som både alkohol- og tobakksrelatert regnet vi kreft i munnhule, tunge, svelg, strupe,
spiserør og lever. Som tobakksrelaterte (ikke alkoholrelaterte) kreftformer regnet vi lungekreft, nyrekreft og
urinblærekreft. For gruppen kvinner og menn bosatt i
Sola mellom 1967 og 2000 var forekomsten av disse to
gruppene kreftformer omtrent på det nasjonale nivået.
SIR-verdiene var på henholdsvis 1,06 (95 % KI 0,86–
1,29; 95 tilfeller mot 89,8 forventet) for kombinert
alkohol- og tobakksrelaterte former; og 0,97 (95 %
KI 0,88–1,06; 425 tilfeller mot 439,8 forventet) for de
hovedsakelig tobakksrelaterte (ikke alkoholrelaterte)
formene. Dette tilsvarer til sammen 17 prosent av alle
krefttilfellene, men ikke alle disse ville vært unngått i
fravær av tobakk og alkohol. Anslagsvis kunne rundt
80 prosent av lungekrefttilfellene og ca 40 prosent av
blærekrefttilfellene vært unngått i fravær av tobakk.

Konklusjon
Studien har vurdert kreftforekomsten blant tidligere ansatte ved et oljeraffineri og blant beboere i
kommunen hvor raffineriet lå. Spredningsmønster
for utslippene ble vurdert av NILU, boligopplysninger ble levert fra Det sentrale folkeregister, og
opplysninger om eventuell kreftsykdom ble hentet
fra Kreftregisteret. Tall for utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) og partikler (PM10) ble
brukt som grunnlag til å beregne tilleggseksponering for henholdsvis benzen og PAH. Nivåene var
lave i forhold det som kommer fra andre forurensningskilder (som biltrafikk og tobakksrøyking for
benzen, og biltrafikk og vedfyring for PAH).
Det var ikke noen økt forekomst av akutt myelogen leukemi, eller av lungekreft og urinblærekreft
blant dem som var mest utsatt henholdsvis benzen
og PAH fra raffineriutslipp, verken i gruppen av raffineriansatte eller blant beboerne.
Forekomsten av kreft totalt i beboergruppene
(nåværende og tidligere bosatt i Sola) lå rundt 10
prosent over landet forøvrig. Overhyppigheten var
hovedsakelig knyttet til kreftformer som opptrer
uavhengig av de aktuelle utslippene eller kreftformer hvor sammenhengen med de aktuelle utslippene er udokumentert og andre faktorer antas å
spille en større rolle for forekomsten (brystkreft og
eggstokkreft hos kvinner, prostatakreft hos menn,
føflekkreft, annen hudkreft, og kreft i mage/tarm).
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Vedlegg
Figur V1 A og B
Utviklingen i total kreftforekomst over de siste 40 år i Sola, Stavanger, Rogaland, Oslo og Norge, 10-årsperioder, kvinner (A) og menn
(B), aldersjusterte rater (nye tilfeller per 100.000 personår, verdens standardbefolkning).
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Figur V2 A og B
Utviklingen for utvalgte kreftformer over de siste 40 år i Sola og Norge, 10-årsperioder, kvinner (A) og menn (B), aldersjusterte rater
(nye tilfeller per 100.000 personår, verdens standardbefolkning).
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