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Bakgrunn

• Vedtatt i S-
kjemisk eksponering.

• Det ble videre vedtatt at det skal utarbeides en retningslinje for standardisering av merkingen

• En arbeidsgruppe og en ressursgruppe ble etablert med oppstart ultimo april 2018:

➢ Arbeidsgruppen: 
HVO
Teknisk integritet
Yrkeshygienikere (2)

➢ Ressursgruppen: 

Fagleder yrkeshygiene
Tillitsvalgt SAFE, arbeidstakerrepresentant S-AMU
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Det ble:

•

• Definert hvilke kjemikalier som skulle kartlegges: 

• Benzen

• Dieseleksos

• NO2 fra turbiner

• H2

• Hydraulikkolje og turbinolje

• Kjemikalier i kjemikaliepakken

• MEG/TEG
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Kartleggingsmetode og leveranse

• Utarbeidet et regneark til registrering av informasjon under kartlegging

•

•

•

•

• Gullfaks C

• Veslefrikk A/B

• A
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•

• Erfaringer fra pilotene:

•

•

•

•

• Bilder av ventene

•

•
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Kort om metoden

1. Yrkeshygieniker (YH) og FA Prosess har en 
gjennomgang av anlegget og identifiserer 
utslippspunkter.

2.

3. Bilder og informasjon fra feltgjennomgang registreres i 
regneark 

4. Punktene plottes i et kart og informasjon om hvert 

kart hos grafisk og kvalitetssikre

5.

hendelsesmodulen i Synergi
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Regnearket
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Kartlegging hva skal man se etter

1.

2. Vent fra prodvannsystem med mulighet for benzen

3. Gassdrevne generatorer eksos

4. Dieseldrevne generatorer eksos

5. Sloptanker, closed drain, ballastvann mulighet for benzen og/eller eksos

6. Lagertanker damp

7.

8. Kjemikaliepakker

9. Ander tanker, som f.eks. ballast
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Leveranse til plattformen 1: Oversiktskart

Tegnforklaring:

1. Nummer
viser til liste under kartet 
som inneholder mer 
informasjon om vent og 
aktuelle vernetiltak 
(se neste slide)

2. Sirkler
avluftninger, 

utslipp med usikkert 
nedslagsfelt

3. Skraverte felt 
er periodiske utslipp, 
helfarget
er kontinuerlige utslipp

4. Fargekoder
fare for benzen
annen eksponering
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Leveranse til plattformen 2: Tabell til oversiktskart
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Nr. Beskrivelse av 
vent/utslipp

Beskrivelse av utslipp

1 Tetningsolje og 

1.trinnskompressor

Sjekk opp vindretning og vindstyrke for det 

Vurder relevante barrierer mot mulig eksponering 

eksponeringsforhold.

Se .

2 Tetningsolje og 

2.trinnskompressor

3 Tetningsolje og 

3.trinnskompressor

4 Dieseltanker (bunkring, 
settling, service) (5 stk. 
akter)

Lette HC-komponenter, inkludert benzen, 

ventene
bevegelse av tanken.

5

kan eksponere 
- sjekkes 

opp

Venter med mulighet for utslipp av benzen

http://team.statoil.com/sites/ts-45151/ominternal/_layouts/WordViewer.aspx?id=/sites/ts-45151/ominternal/Shared Documents/EXT-001258 - Verneregime for valg av %C3%A5nderettsvern.docx
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•

innen 1.10

• Kartleggingen registreres i 
Synergi WERisk

• Kartene legges i STID

• Avhengig av forankring i 

kartleggingene

Videre arbeid
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