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Hvor lenge holder helsa?

Yrkesgrupper

• Prosessoperatør

• Mekanikere

• Forpleining

• Sveisere

• Borepersonell

• Maling/stillas/isolering

• Arbeidsledelse

• Dekksarbeid/logistikk

• osv

Helseffekter

• Belastningsskader

• Hjerte- og karlidelser

• Kreft

• Diabetes

• Lungelidelser

• Stress

• Ødelangt hørsel 

• Tinnitus

• Astma og allergi

• Nevrologiske effekter

• Hjerneskader

• Død

• Smertehelvete

• osv.

• Skiftarbeid

• Eksos

• Støy

• Ensidig  og hard belastning

• Boreslam

• Produksjonskjemikalier

• Malings-/rengj/sandbl-
kjemikalier

• Steikeos

• Sveiserøyk/sliping

• Rengjøring /vaskekjemikalier

• Benzen

• Hydrokarboner fra formasjon

• Avluftning fra smøresystem

• Organofosfater

• osv

Påvirkning



NOEN SPØRSMÅL om de som jobber i olje og gassindustrien
Levealderen?
Arbeidsfør alder?
Førtidspensjonering og alder?
Uførhetstrygding?
Hva skjer med de som tar sluttpakker?
Hva er sykdomsforekomsten i de ulike yrkesgruppene?
Hva er forekomsten av

kreft?, 
hjerte- og karlidelser?, 
diabetes?, 
belastningsskader?
skader på hjerne og nervesystem?
lungelidelser?
astma og allergi?

Hvem får yrkesskadeerstatning og hvem nektes?
Hvilke konsekvenser gir «effektiviseringen»? 



Den «store» kreftundersøkelsen offshore:

• De som fylte ut spørreskjema i 1998 og hadde vært 
minimum offshore i 20 døgn mellom 1965 og 1998

• De som ikke er med på undersøkelsen:

• De som fikk spørreskjema, men ikke fylte ut spørreskjema i 
1998.

• De som ikke var startet offshore i 1998. De som jobbet på 
landanleggene



Vi har ingen kontroll og kunnskap om 
levealder, helseskader, arbeidsfør alder, ……. 

Vi vet ikke en gang forekomsten  av kreft hos 
de som jobber i olje- og gassindustrien



Turbinhood

Kompressorer

Alarm om benzeneksponering fra avluftning
av tetningsoljer i gasskompressorer



Kompressortog



Tetningsoljer er i 
kontakt med 

gassstrømmen og må 
luftes

http://www.slideshare.net/fullscreen/saurabhtholia/reducing-emissions-from-compressor-seals/1

http://www.slideshare.net/fullscreen/saurabhtholia/reducing-emissions-from-compressor-seals/1


http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3067849/Modernize-your-compressor-lube-and-seal-oil-systems.html?ArticleId=3067849

Smøroljen (tetningsoljen) 
kommer i kontakt med gassen 
som komprimeres gjennom 
flere kompressorer (tog). 
Oljen tar opp i seg 
komponenter fra 
gasstrømmen og kan anrikes 
med store mengder benzen, 
heksan og andre upolare og 
flyktige hydrokarboner.
Denne «forurensingen» må 
luftes/kokes/dampes ut  fra 
olje i tanker som har 
varmeelementer.
Avluftingen fra slike systemer 
kan påføre omgivelsene 
enorm  
arbeidsmiljøeksponering som 
ikke  er kontrollert

http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3067849/Modernize-your-compressor-lube-and-seal-oil-systems.html?ArticleId=3067849


Mange forskjellige løsninger for avlufting av smøresystemer



http://www.ptil.no/getfile.php/Tilsyn%20p%C3%A5%20nettet/Granskinger/2011_849_Granskingsrapport%20etter%20brann%20p%C3%A5%20Valhall%20PCP%20og%20varsel%20om%20p%C3%A5legg.pdf

Brann i avluftingsrør

http://www.ptil.no/getfile.php/Tilsyn p%C3%A5 nettet/Granskinger/2011_849_Granskingsrapport etter brann p%C3%A5 Valhall PCP og varsel om p%C3%A5legg.pdf


http://www.ptil.no/getfile.php/Tilsyn%20p%C3%A5%20nettet/Granskinger/2011_849_Granskingsrapport%20etter%20brann%20p%C3%A5%20Valhall%20PCP%20og%20varsel%20om%20p%C3%A5legg.pdf

Brann i avluftingsrør

http://www.ptil.no/getfile.php/Tilsyn p%C3%A5 nettet/Granskinger/2011_849_Granskingsrapport etter brann p%C3%A5 Valhall PCP og varsel om p%C3%A5legg.pdf


Brann i avluftingsrør

http://www.ptil.no/getfile.php/Tilsyn%20p%C3%A5%20nettet/Granskinger/2011_849_Granskingsrapport%20etter%20brann%20p%C3%A5%20Valhall%20PCP%20og%20varsel%20om%20p%C3%A5legg.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/Tilsyn p%C3%A5 nettet/Granskinger/2011_849_Granskingsrapport etter brann p%C3%A5 Valhall PCP og varsel om p%C3%A5legg.pdf


Emisjonsmåling STB og STC 28.-29.06.2011, OHS

Kilde: Tabellen e hentet fra OHS rapport OHS -5070400-1 målinger gjort 28.- 29. juni 2011, rapport av 18.11.2011 



Eksempel på luftfortynningsbehov fra kompressor tetningsolje  
i avluftingspunkt TM (V2).   

Utslipps-
punkt  
380 m3/h

Mengde 
forurensning
målt i mg/m3

(milligram/m3)

Grenseverdi
(Arbeidstilsynet)

mg/m3

Grense-
verdi  12 
timer
(Offshore  
faktor 0,6)

Mengde i  
milligram
pr. time ved 
utslipps-
hastighet 
380 m3/h

Luftfor-
tynnings-
behov til 
offshore  
grenseverdi
m3/time

Luftfor-
tynnings-
behov ved
¼ offshore 
grenseverdi  
m3 /time

Oljetåke 1096 1 0,6 416480 - -

Oljedamp 7,3 50 30 2774 - -

n-Heksan >176 72 43 66880 1555 6200

Benzen >56 3 1,8 21280 11822 47300

1 kg = 1000 gram, 1 gram = 1000 milligram (mg)

Kilde: OHS rapport OHS -5070400-1 målinger gjort 28.- 29. juni 2011, rapport av 18.11.2011 

Utslippspunkt estimert til å avgi 380 m3/h (380 kubikkmeter pr. time)



Eksos, benzen, n-heksan… ++++

Utslippspunkter:
Hvor store områder 

blir utsatt for 
helsefarlig nivåer?



131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av 
benzeneksponering NY RETNINGSLINJE 07.04.2014

https://www.norskoljeoggass.no/no/Publikasjoner/Retningslinjer/Helse-arbeidsmiljo-og-sikkerhet/Arbeidsmiljo/131-Anbefalte-retningslinjer-for-identifisering-vurdering-kontroll-og-oppfolging-av-benzeneksponering-NY-RETNINGSLINJE-07042014/

Hvor godt kjent er denne retningslinjen?

https://www.norskoljeoggass.no/no/Publikasjoner/Retningslinjer/Helse-arbeidsmiljo-og-sikkerhet/Arbeidsmiljo/131-Anbefalte-retningslinjer-for-identifisering-vurdering-kontroll-og-oppfolging-av-benzeneksponering-NY-RETNINGSLINJE-07042014/


Utslipp av tetningsoljeforurensing er gitt liten 
oppmerksomhet, men mye må og kan gjøres!

http://images.pennwellnet.com/ogj/images/ogj2/9616jnw04.gif

http://images.pennwellnet.com/ogj/images/ogj2/9616jnw04.gif


Kristin Drift har installert renseanlegg for fjerning av oljedamp 
og oljedråper fra avluftingen (vent) av smøresystemet til 
turbiner og kompressorer

http://www.halvorsen.no/product/air-oil-separator-turbines-and-compressors

http://www.halvorsen.no/product/air-oil-separator-turbines-and-compressors


http://www.halvorsen.no/product/air-oil-separator-turbines-and-compressors

http://www.halvorsen.no/product/air-oil-separator-turbines-and-compressors


OHS rapport OHS -5070400-1 målinger gjort 28.- 29. juni 2011, rapport av 18.11.2011 

1-103 er det samme som 1 – 1000! (en til tusen)



• Informasjon fra Kreftregisteret om benzenstudien

• Petroleumstilsynets Ekspertseminar om benzen 5.11.2015 

• Om bruk av grenseverdier på kjemisk eksponering

• Arbeidstilsynets orientering om kartlegging av kjemisk eksponering

• Norsk olje og gass. Norsk Industri. Retningslinjer for helseovervåkning av 
kjemisk eksponerte. Oppfølging av benzeneksponerte.

• Benzen og yrkesbetinget kreft. En amerikanske tragedie

• Helsefare fra smøroljene MIL-SPEC-23699 benyttet i luftfart og på 
aeroderivative gassturbiner

• Informasjon til bruk ved risikovurdering

Vedlegg med faglig underlag



Pressemelding fra Kreftregisteret 25.03.2015
Sammenheng mellom lave nivåer av benzeneksponering 
og kreftrisiko blant offshorearbeidere 

• Forskerne Jo S Stenehjem og Tom K Grimsrud med medarbeidere har sett på sammenhengen mellom 
benzeneksponering i arbeidsmiljøet på oljeplattformer i Nordsjøen og risiko for lymfe- og blodkreft blant 
25.000 mannlige offshorearbeidere. 

• Resultatene tyder på at kreftrisikoen øker i takt med økt benzeneksponering i arbeidsmiljøet — selv ved 
benzennivåer som ligger lavere enn dagens tillatte konsentrasjoner fastsatt av Arbeidstilsynet (0,6 ppm (parts 
per million) for et 12-timers arbeidsskift offshore. Sammenhengen var tydelig for kreftformer som multippelt 
myelom, akutt myelogen leukemi, og anslagsvis for kronisk lymfatisk leukemi. 

• Det er viktig å understreke at det ikke er funnet en generelt forhøyet risiko for lymfe- og blodkreft blant alle 
offshorearbeidere, men at det likevel ser ut til å være en sammenheng med eksponering for benzen. Selv om 
det dreier seg om relativt sjeldne kreftformer, er det urovekkende at man ser risiko ved eksponeringnivåer
som har vært ansett som forsvarlige.

• Eksponeringsnivåene i Nordsjøen er vurdert av eksperter yrkeshygiene ved Universitetet i Bergen. Det var få 
målinger å bygge på for årene før 1990, men en gjennomgang av tilgjengelige målinger tydet på at nivåene 
har ligget innenfor de kravene som stilles av tilsynsmyndighetene. 

• Studien er utført i samarbeid med ledende forskere på benzen-relatert kreftsykdom fra det amerikanske, 
føderale kreftforskningsinstituttet U.S. National Cancer Institute, og ble publisert i det anerkjente tidsskriftet 
British Journal of Cancer denne uken



http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Lave-nivaer-av-benzeneksponering-gir-okt-kreftrisiko-blant-offshorearbeidere-/

http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Lave-nivaer-av-benzeneksponering-gir-okt-kreftrisiko-blant-offshorearbeidere-/


Møte om benzen 5. nov. 2015 
for oppfølging av Kreftregisterets 
studier

http://www.ptil.no/arbeidsmiljoe/ekspertmoete-om-benzen-article11680-842.html

http://www.ptil.no/arbeidsmiljoe/ekspertmoete-om-benzen-article11680-842.html


http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237714

http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236084

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/foredrag/2015/kjemikaliedagene-2015/kjemikaliedagene-2015_elizabeth-ravn.pdf

http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/category379.html#_Toc440357147

Aktivitetsforskriften 

Grenseverdier for kjemikalier

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237714
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236084
https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/foredrag/2015/kjemikaliedagene-2015/kjemikaliedagene-2015_elizabeth-ravn.pdf
http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/category379.html#_Toc440357147


Styringssløyfer for kartlegging av kjemisk eksponering.  

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77741

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77741


Norsk olje og gass og Norsk Industri har utarbeidet 
retningslinjer for oppfølging av benzeneksponerte

https://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/HMS/Arbeidsmilj%C3%B8/130%20-%20Retningslinjer%20for%20helseoverv%C3%A5kning.pdf

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/retningslinjer_helseovervaaking_oljegass.pdf

https://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/HMS/Arbeidsmilj%C3%B8/130 - Retningslinjer for helseoverv%C3%A5kning.pdf
https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/retningslinjer_helseovervaaking_oljegass.pdf


Benzen og arbeidsbetinget kreft – om kunnskap som ikke kom fram

https://www.publicintegrity.org/2014/12/04/16320/benzene-and-worker-cancers-american-tragedy

https://www.publicintegrity.org/2014/12/04/16320/benzene-and-worker-cancers-american-tragedy


Om helsefarlig eksponering fra turbinoljer

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/april/Informasjon%20til%20Sikkerhetsforum%209%20april%202015%20Halvor%20Erikstein.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/april/Informasjon til Sikkerhetsforum 9 april 2015 Halvor Erikstein.pdf


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



Benzen
• Grenseverdi (AT) 1ppm GHK

G: Bindende grenseverdi (EU)

H : Opptak gjennom hud

K: Kreftframkallende

• 1 ppm = 3,19 mg/m3

• Molekylvekt 78,1 

• Kokepunkt 80 oC

• Flammepunkt -11oC

• Damptrykk 75 mmHG

n-heksan
• Grenseverdi (AT) 20 ppm RE

• R: Reproduksjonstoksisk

• E : Veiledn. grenseverdi EU

• 1 ppm = 3,53 mg/m3

• Molekylvekt 86,2

• Kokepunkt 68,9 oC

• Flammepunkt -22oC

• Damptrykk 124 mmHG

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2005-149/pdfs/2005-149.pdf

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2005-149/pdfs/2005-149.pdf


Forbindelse
Konsentrasjon

parts pr. million (ppm) Volum%

Risikotrappen

Ref; “Forskrift om tiltaks og  Grenseverdier 2014. Eksplosjonsgrenser hentet fra “NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (1990) og  “Sources of Ingition” (J.Bond 1991)                
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UEL, LEL. Upper/Lower Expl. Level

Grenseverdier

Karbonmonoksid (74 UEL)

Metanol (36 UEL)

Metan (15,0 UEL)

Karbonmonoksid (12,5 LEL)

Propan (9,5 UEL)

Benzen (7,9 UEL)

Xylen (7,0 UEL)

Metanol (6,0 LEL) 

Metan (5,0 LEL)

Propan (2,1 LEL)

Benzen (1,3 LEL)

N-heksan (1,1 LEL)

Metanol (100 ppm)  HE

Xylen (25 ppm)
Karbonmonoksid (25 ppm) 

Ammoniakk (25 ppm) 

n-Heksan (15 ppm) 
H2S (10 ppm)  T

Maursyre  (5 ppm) E

Blåsyre (5 ppm) HT

Benzen (1,0 ppm) GHK
Nitrogendioksid (0,6 ppm)

Ozon (0,1 ppm) 

Fosgen (0,05 ppm)  TE

Diisocyanater (0,005 ppm) A4



Luktesansen har dårlig evne til å varsle om helsefarlig
konsentrasjon av industrikjemikalier!

Kjemikalie

(grenseverdi i ppm)

Nedre 

grense

Øvre grense Geometrisk 

middelverdi

n-heksan

Benzen (1)

Xylen (25)

Toluen (25)

Styren (25)

-

34

0,06

0,16

0,17

-

119

40

37

1,9

Ingen verdi 

(referanseverdi 65-

246 ppm)

61 d

20d

1,6

0,14 d

Ammoniakk (25)

Aceton (125)

0,04

3,6

53

653

17 d

62 d

Diklormetan (15)

H2S  (10) 

1,2

0,001

440

0,13

160 d

0,0094 d

Odor Thresholds for Chemicals with Established Occupational Health Standards. American Industrial Hygiene Association, 1995. ISBN 0-932627-34-X



Lukttrøtthet (odor fatigue)
3 minutter i lukten fører til at en
persons oppfatning av lukt
redusere med omkring 75%

Odor Thresholds for Chemicals with Established Occupational Health Standards. American Industrial Hygiene Association, 1995. ISBN 0-932627-34-X



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.



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


Selvantenningstemperatur for  hydrokarboner

• Temperatur for selvantennelse, er minimumstemperaturen
for at en gass antennes og forbrenningsreaksjonen
opprettholdes. 

• Selvantennelsestemperaturen varier svært mye mellom
ulike hydrokarboner. 

• Generelt reduseres temperaturen med økende
kjedelengde.

• Metan (CH4) selvantenner ved temperatur større enn 500 
Celsius, 

• Pentan (C5H10) selvantenner ved omkring 240 oC.



Selvantennelsestemperaturer for noen alifatiske hydrokarboner

Metan

Pentan
Kilde; Johm Bond. ”Sources of

Ignition. Flammability

Characteristic of Chemicals and 

products”. Butterworth-

Heineman 1991, ISBN 0-7506-

1180-4

n-Heksen 



Kildestyrke

Gasskonsentrasjonene i luft er avhengig av 

at et stoffs flyktighet, temperatur i stoff og 

omgivelser, luftbevegelse og 

avdampningsflatens areal.

Areal=0,008 m2

Areal = 10 m2

Overflaten (kildestyrken) økes 

1250 ganger

1 liter
100 mikrometer



Aerosoler og kildestyrke

Ved oppsplitting av en dråpe på 1cm3 til

dråper med radius 2 mikrometer øker

overflaten 10.000.000 ganger

Baisbog i teknisk arbejdshygiejne, Thomas Schneider, 1986, side 32



Toluen har et damptrykk på 20 mmHg. Hvor stor vil

toluenkonsentrasjonen bli i ppm inne i en tank?

Eksempel: 20 mmHg x 1300 = 26000 ppm

1300 regelen
Enkel tommelfingerregel for bruk av damptrykk til å finne 
konsentrasjon over en væskeflate

Bruk av damptrykk til å indikere konsentrasjon

Kilde: Health and Safety at Hazardous Waste Sites, S. P. Maslansky & C. J. Maslansky. ISBN-0-442-02398-7 



Hva må gjøres?

• Alle utslipp fra fra smøresystemene må kartlegges for mengde og 
sammensetning.

• Avluftningspunktene må merkes og Sikkerhetsdatablad for 
utslippene utarbeides

• Fargekoding av avluftingsrørene for lettere indentifisering av 
utslipp?

• Full kartlegging og registrering av blodkreft- og lymfekrefttilfeller 
uavhengig av ansettelsesforhold.

• Risiko for eksponering må vurderes og håndteres i arbeids-
tillatelsessystemet

• Måleutstyr for benzen må være tilgjengelig og opplæring i korrekt 
bruk være gitt

• Det må gjennomføres full gjennomgang av hvilke yrkesgrupper 
som er eller har vært eksponert for benzen.



Et stort spørsmål:
Hvem er ikke eksponert for 
benzen fra avlufting av 
tetningsoljer? 

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH 

www.safe.no


