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Over alt på en plattform eller et 

landanlegg er det avlufting (venter) fra 

maskineri og prosessutstyr. Det er gjort 

lite for at det skal bli tatt hensyn til slike 

forurensningskilder selv om det som 

forurenser kan gi alvorlige helseskader.  

Kanskje er det avlufting fra 

tetningsoljene til gasskompressorene, 

smøresystemet til turbinene, avlufting 

fra tanker eller avsug fra en eller annen 

prosess hvor det benyttes kjemiske 

forbindelser. Ventene er gjerne 

plassert med utblåsing i «ubemannede 

områder» og det er alltid en vind som 

fjerner forurensningen. Det er lite 

tatt hensyn til at også slike områder 

trenger inspeksjon og vedlikehold, 

og det medfører et lengre opphold i 

forurenset område. Det kan også være 

at utblåsingene skjer på områder som 

en må passere til og fra arbeid.

Hva kan komme ut fra «ventene»? Der 

det benyttes gasskompressorer med 

tetningsoljesystem må det ventileres 

store mengder av eksempelvis den 

meget kreftfremkallende forbindelsen 

benzen. Det er i tillegg mange andre 

helsefarlige forbindelser som kan 

utsette omgivelsene for skadelig 

eksponering. Fra turbinene luftes det 

ut ulike nevrotoksiske organofosfater 

samt en cocktail av forbindelser 

fra den syntetiske smøreoljen og 

nedbrytningsprodukter. 

Regelverket er helt klart når det 

gjelder kartlegging av kjemisk 

eksponering. I Aktivitetsforskriftens 

§38 «Kjemisk helsefare» vises 

det til arbeidsgivers pliktet: 

Arbeidsgiveren skal sikre at 

helseskadelig kjemisk eksponering 

ved lagring, bruk, håndtering og 

avhending av kjemikalier, og ved 

arbeidsoperasjoner og prosesser som 

avgir kjemiske komponenter, unngås, 

jf. innretningsforskriften § 15. 

Vi mener mangelen på kartlegging 

av utslippsmengder og mangel på 

risikovurdering av kjemisk helserisiko 

hvor det også blir tatt hensyn til de 

reelle arbeidsoppgavene i et område, 

er uholdbar. Når en ikke kjenner 

sammensetningen og konsentrasjonen 

av arbeidsmiljøforurensningen betyr 

det at en heller kan vite hva slags 

verneutstyr som gir rett beskyttelse. 

Vi mener at alle avluftningspunkter 

må merkes og volum av utslipp og 

konsentrasjon av forurensingen bli 

kartlagt.
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Om merking av utslippspunkt: Den hvite dampen og den rare lukten. Det du ikke vet kan du bli syk av
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