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https://www.youtube.com/watch?v=ZSI9Rh19c5Q

Hydrogensulfid H2S

https://www.youtube.com/watch?v=ZSI9Rh19c5Q


Det typiske ved H2S ulykker og skader etter  
hendelser  er følgende generelle observasjoner: 

• Det hvor det har vært forgiftning på grunn av H2S synes det 
å ha vært mangel på tilstrekkelig kunnskap om farene. 

• Det har vært mangel på kunnskap om at H2S utslipp kan 
forekomme og de potensielle konsekvensene et slikt utslipp 
kan ha.

• På grunn av manglende oppmerksomhet om forekomsten av 
H2S, var det i mange tilfeller mangel på tilstrekkelig 
beredskap til å håndtere utslipp av slik giftig gass.

• Mangelen på tilpassede gassalarmer og personlig 
verneutstyr gav i en rekke tilfeller dødelig utgang på H2S 
eksponeringen. 

• Norsk oversettelse av sammendrag til rapporten Analysis of H2S – incidents in 
geothermal and other industries Preliminary analysis of data September 2009 
OECD WGCA

http://www.vinnueftirlit.is/media/greinar-og-skyrslur/2009_oecd_analysis_of_h2s-incidents.pdf

http://www.vinnueftirlit.is/media/greinar-og-skyrslur/2009_oecd_analysis_of_h2s-incidents.pdf


Stillestående forhold gir 
store muligheter for at H2S 
utvikles i tanker, slanger, 
rør, mannhull, utstyr 
osv………
Opplag og nedstenging av 
plattformer og produksjon 
krever ekstra kontroll,  
forsiktighet og opplæring

Opplag av borerigger og skip øker risikoen for H2S dannelse 



Brann- og eksplosjonsfare måles i 
volumprosent (hundredeler) %. 

Helserisiko måles i milliondeler ppm

1Volum% = 10000 ppm

Det er forskjell på å måle om det er brannfarlig 
miljø eller om det er helsefarlig miljø.



Konsentrasjonsangivelser av kjemisk eksponering

Grenseverdier oppgis i 
parts pr million (ppm) eller 
milligram pr. kubikkmeter 
(mg/m3 ) 

1 ppm er en gassboble på 
1 cm3 (1 milliliter) tynnet ut i 
1m3. 

1volum% = 10000 ppm

1 kubikkmeter (m3) 
= 1000 liter



Analysis of H2S – incidents in geothermal and other industries
OECD WGCA Preliminary data analysis Geothermal H2S-incidents, Sept. 2009
http://www.vinnueftirlit.is/media/greinar-og-skyrslur/2009_oecd_analysis_of_h2s-incidents.pdf
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https://www.osha.gov/SLTC/hydrogensulfide/hazards.html

https://www.osha.gov/SLTC/hydrogensulfide/hazards.html


Mengde H2S gass for å gi 1000 ppm

• 1 liter gass i 

1 kubikkmeter (m3) 

• 10 liter gass i 10 m3



Gassmåling – nok oksygen, men hva med 
forurensningen?

Måler du 20,0% O2 har 
du 0,9% (9000 ppm) av 
noe annet. 
Kan vi være sikre på at 
dette annet ikke er 
helsefarlig?

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg175.pdf


Artikkel som viser varige skader hos pasienter som  har vært bevisstløse etter 
H2S forgiftning.

http://www.csun.edu/~dorsogna/byron/H2Snew.pdf

6 pasienter som hadde vært 
bevisstløse etter H2S 
forgiftning ble fulgt opp 
etter 5 år eller mer etter 
ulykkene.
For 5 pasienter som hadde 
vært bevisstløse i H2S 
atmosfære i 5 til 15-20 
minutter ble det vist varig 
nedsettelse av nevrologisk og 
neuropsykologisk funksjon.
Hukommelse og motoriske 
funksjoner var mest påvirket.
En pasient var alvorlig 
dement.

http://www.csun.edu/~dorsogna/byron/H2Snew.pdf




http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.13148/full

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.13148/full






H2S eksponerte trenger langvarig og 
systematisk oppfølging

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0748233710369126

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0748233710369126


Krav til opplæring i håndtering av H2S i USA og UK. 
Norge har ingen spesifikke krav!

ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/SB4EIR/docs/API_2001.pdf

http://www.opito.com/media/downloads/basic-h2s-training.pdf

ftp://ftp.consrv.ca.gov/pub/oil/SB4EIR/docs/API_2001.pdf
http://www.opito.com/media/downloads/basic-h2s-training.pdf


Lovens formål er:

• a) å sikre et arbeidsmiljø som 
gir grunnlag for en 
helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon, som gir full 
trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og med en 
velferdsmessig standard som til 
enhver tid er i samsvar med den 
teknologiske og sosiale utvikling i 
samfunnet,

• b) å sikre trygge ansettelsesforhold og 
likebehandling i arbeidslivet,

• c) å legge til rette for tilpasninger i 
arbeidsforholdet knyttet til den enkelte 
arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

• d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og 
arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og 
utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med 
arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning 
og kontroll fra offentlig myndighet,

• e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

• NORSOK A-001 

• gi krav (shall) i standardene, kravene skal kunne grunngis 
ut fra en kostnad-nytte betraktning, 
produksjonseffektivitet, eller ha risikoreduserende effekt 
for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå;

• ta utgangspunkt i internasjonale og europeiske 
standarder for å foreta opsjonsvalg og valgte tillegg til 
disse standardene;

• angi funksjonsbaserte krav og anbefalinger for å oppnå 
standardiserte løsninger, som begrenser varianter av 
systemer, grensesnitt og komponenter;

• angi preskriptive krav og anbefalinger dersom disse er 
kostnadseffektive og gir et akseptabelt sikkerhetsnivå;

• uttrykke klare krav eller anbefalinger, men være kort og 
konsist;

• utvikles under mottoet: “Godt nok er godt 
nok”;

• være et utgangspunkt for utviklingen av internasjonale 
standarder, basert på kompetanse fra sikker og 
kostnadseffektiv drift fra norsk sokkel.

Arbeidsmiljøloven § 1 vs. NORSOK A-001

Arbeidsmiljøloven står over NORSOK!


