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Det er for lett å ta risiko på andres bekostning!

• Dagens praktisering av “Lov om 
yrkesskadeforsikring” gir den skadde bevisbyrden. 

• Arbeidstakeren bærer all risiko for sykdom påført
av ukjent eksponering, eller fra eksponering hvor
arbeidsplassen ikke er kartlagt.

• Helseskader forårsaket av ukjent eksponering, eller
eksponering ved bruk av feil verneutstyr blir møtt
med “ikke dokumentert”, “Ikke vitenskapelig
bevist”

• Tilsvarende blir helseskader/sykdommer som ikke
står på listen som “godkjent yrkessykdom” avvist.

• Det har i dag ingen konsekvens for arbeidsgiveren
at “Forskrift om utførelse av arbeidet” ikke blir
etterlevd. Ved sykdom er det forsikringsindustrien
som tar seg av saken og sier NEI.

https://safe.no/wp-content/uploads/2020/09/Yrkesskadeforsikringen-Halvor-ny.pdf

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/pulleys

https://safe.no/wp-content/uploads/2020/09/Yrkesskadeforsikringen-Halvor-ny.pdf


En kampanje fra det australske arbeidstilsynet. Hvor mye er unngåelse av denne skjebnen verdt?

Ingen takk venter den som får helsa ødelagt av dårlig arbeidsmiljø

THE QUIET SICKNESS. 
A photographic chronicle of hazdous work in America.
Earl Dotter.  1998.  ISBN 0-932627-85-4



Emne: Re: Utkast bekymringsmelding til Petroleumstilsynet

Hei, jeg leste gjennom dette på Haukeland sykehus i går. Dette er 
interessant og er en presentasjon som alle bør ha kjennskap til. 

Det er på Sleipner jeg er blitt mest eksponert av benzen, og mitt 
inntrykk er at vi ikke har tatt dette alvorlig. Det bedret seg litt etter 
som årene gikk. Og det er mange som er redd for dette i dag, or tar 
kontakt. 

Jeg har selv mange år bak meg i vernetjenesten, og har fokusert på 
dette problemet. Men det har vert vanskelig å få forståelse og å 
finne noe konkret å forholde seg til. Tilgjengelig verneutstyr har 
vært mangelfullt og feilbrukt. Jeg stiller meg bak at du går videre 
med dette. 



Jeg sliter nå med ettervirkningen av et langt liv på jobb for Equinor i 
Nordsjøen. Og angrer på at vi ikke stilte fler spørsmål før vi gjorde det vi 
kunne og trodde var å gjøre en god jobb. Ingen takker oss i dag. 

Det er nå 4 år siden jeg fikk vite at jeg hadde utviklet en blodsykdom som 
kunne utvikle seg til blodkreft og beinmargs kreft. Jeg har nå diagnosen 
beinmargs kreft, og har gått gjennom 4 sykluser med celle gift. Jeg skal nå 
gjennomgå en beinmarg transplantasjon. Dette har vert en uhyggelig og 
smertefull opplevelse. Dette vil foregå i 2 år til før jeg blir bedre. Men 
sykdommen er dødelig, så frisk blir jeg ikke. Bare en utsettelse med store 
smerter og begrensninger. Haukeland 13. august 2021

Haukeland 2. november 2021 

På firemannsrommet  
hadde vi alle samme 

sykdom og 
yrkesbakgrunn fra  

Nordsjøen



Bekymringsmelding. Ny grenseverdi for benzen.



Benzen - ny kunnskap endrer grenseverdiene

• BENZEN er naturlig forekommende i råolje og 
gass i størrelsesorden 0,1-1%. 

• I 1974 var grenseverdien i Norge 25 ppm. 

• Det er godt dokumentert at benzen kan forårsake 
ulike former for blodkreft og lymfekreft. 
Grenseverdien dermed nedjustert til 1 ppm. 

• Forskning har vist at denne grenseverdien ikke 
gav tilstrekkelig beskyttelse. 

• EU kjemikaliebyrå har anbefalt 0,1 ppm og 0,2 
som Takverdi. 

• Norsk grenseverdi er endret til 0,2 ppm i  juli 
2021.

https://pdfs.semanticscholar.org/464c/9b78e33c207c2e3e69d68c6c982f8d2f1b44.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/464c/9b78e33c207c2e3e69d68c6c982f8d2f1b44.pdf


Halvor Erikstein
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yrkeshygieniker SYH 

www.safe.no

Arbeidsmiljøeksponering, helserisiko og registrering av 
helseskade. 

Alarm om benzeneksponering fra avluftning av tetningsoljer i 
gasskompressorer

Møte i Sikkerhetsforum, Petroleumstilsynet 6. april 2016
www.ptil.no/sikkerhetsforum

Informasjon til Sikkerhetsforum.

Avlufting fra
gasskompressorers

tetningsolje

https://www.ptil.no/contentassets/c00c2f1eb6434d5e9852edaa06bee9b5/arbeidsmiljoekspone
ring-helserisiko-og-registrering-av-helseskade---safe.pdf

http://www.ptil.no/sikkerhetsforum
https://www.ptil.no/contentassets/c00c2f1eb6434d5e9852edaa06bee9b5/arbeidsmiljoeksponering-helserisiko-og-registrering-av-helseskade---safe.pdf


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

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

Kartlegging utført
for rapportering av

ytremiljødata



Hvilke risikovurderinger er gjort?
Fortsatt mangler mange utslippspunkt advarselsmerking.



https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f05df3ea85f0/kontr
oll-med-avluftingspunkt-prosess-og-roterende-utstyr-halvor-erikstein.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f05df3ea85f0/kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-roterende-utstyr-halvor-erikstein.pdf


Boreslamsbehandling



Når det bores i hydrokarbonførende
lag vil benzen bli innblandet i 
boreslammet. 

Hvilken betydning har 
innblanding av hydrokarboner fra
formasjonen for kjemisk
helsefare?



Grenseverdi benzene er 0,2 ppm = 0,66 mg/m3

Som eksempel er antagelsen at råolje innholder 
omkring 1% benzen. 

Hva betyr innblanding 1 kg av råolje? 

1 kg = 1000 gram

Total mengde benzen: 

1% av 1000 gram = 10 gram = 10000mg

Antagelse; 10% av 10000 mg = 1000 mg blir frigitt til 
arbeidsmiljøet

Hvor mye luft for at 1000 mg skal fortynnes til grenseverdi?

100mg/(0,66 mg/m3 )= 1510 m3

Hvilken betydning har boring i oljeførende formasjon for 
benzeneksponeringen ved boreslamsbehandling?

Hva er tilgjengelig av vurderinger, beregninger eller målinger
for benzeneksponering ved boreslamsbehandling?

https://ndla.no/en/subject:1:01c27030-e8f8-4a7c-a5b3-
489fdb8fea30/topic:2:182849/topic:2:147173/resource:1:145316

Hvor kan personell
bli eksponert for 

benzen?

Eksempel på benzeneksponering ved innblanding av råolje i boreslammet. 

https://ndla.no/en/subject:1:01c27030-e8f8-4a7c-a5b3-489fdb8fea30/topic:2:182849/topic:2:147173/resource:1:145316


https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/accompanying-
chart-approximate-vapor-pressures-benzene-toluene-various-temperatures-1a-
mol-q23996764

http://www.ddbst.com/en/EED/PCP/VAP_C31.php

https://www.sensorsone.com/kpa-to-mmhg-conversion-table/

https://www.convertunits.com/from
/mm%20Hg/to/kPa

Celcius
(oC)

Kelvin (K) kPa  mmHG

20 293 10 75

30 303 16 120

40 313 24 180

50 323 36 270

60 333 52,3 390

Damptrykket til benzen øker fra
75 mmHg til 390 mmHg

når temperature øker fra 20o til 60 Co

En faktor på 5,2!

Stor kildestyrke og høy
temperatur gir kraftig
avgassing av kjemiske
forbindelser. 

Temperaturen har 
stor for  betydning

kjemisk
eksponering

https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/accompanying-chart-approximate-vapor-pressures-benzene-toluene-various-temperatures-1a-mol-q23996764
http://www.ddbst.com/en/EED/PCP/VAP_C31.php
https://www.sensorsone.com/kpa-to-mmhg-conversion-table/
https://www.convertunits.com/from/mm%20Hg/to/kPa


Kommisjon skal jobbe frem kompensasjonsordning for «oljepionerene»

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-
solberg/asd/pressemeldinger/2021/ny-kommisjon-skal-jobbe-frem-
kompensasjonsordning-for-oljepionerene/id2870087/

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/asd/pressemeldinger/2021/ny-kommisjon-skal-jobbe-frem-kompensasjonsordning-for-oljepionerene/id2870087/


Kapittel 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet 
og helse § 3-1. Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier

• Til andre ledd bokstav k)

• Arbeidsmiljøloven § 5-1 «Registrering av 
skader og sykdommer» har bestemmelser 
om registrering av skader og sykdommer. 
Virksomheten må ha rutiner for 
registrering av arbeidsrelaterte skader, 
sykdommer, ulykker og uønskede 
hendelser, jf. internkontrollforskriften § 5 
andre ledd nr. 7, og disse registreringene 
må benyttes i det systematiske 
forebyggende HMS-arbeidet.

• Mange tilløp til ulykker med kjemikalier 
kan være en indikasjon på at ulykker kan 
skje, og det er viktig å kartlegge og 
vurdere omfang og årsaker til uhellene for 
å forebygge alvorlige ulykker.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357

• Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, 
herunder støv med asbestfiber, og vurdere enhver risiko for 
arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.

• Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

• a) kjemikalienes farlige egenskaper,

• b) leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet,

• c) forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer,

• d) mengden og bruksmåten av kjemikalier,

• e) om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig,

• f) antall arbeidstakere som antas å bli eksponert,

• g) eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og 
eksponeringsveier,

• h) grenseverdier og tiltaksverdier,

• i) effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak,

• j) konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser og

• k) skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

• Ytterligere opplysninger som er nødvendig må innhentes.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-
utforelse-av-arbeid/2/3/3-1/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/2/3/3-1/


Et stort mysterium. Equinor har 
bytter ut MudCube med shakere på 
Noble lloyd Noble
• Fra: Halvor Erikstein <halvor@safe.no>

Sendt: tirsdag 28. september 2021 10:53

• Viser til workshop om boreslamsbehandling og har 
nettopp fått høre at Mudcubene som var installert på 
Noble Loyds Noble er erstattet med shakere. 

• Som kjent er grenseverdien for benzen redusert til en 
femtedel (fra 1 til 0,2 ppm) og Equinors beslutning om å gå 
fra lukket boreslamsbehandling til shakerløsning 
fullstendig uforståelig og uansvarlig. 

• Noen som kjenner til begrunnelsen og hvilke tekniske- og 
risikovurderinger som utført?

Enda større  mysterium – Petroleumstilsynet har godtatt 
dette og gitt riggen SUT
https://www.ptil.no/tilsyn/samsvarsuttalelser/sut-
gitt/noble-lloyd-noble/

mailto:halvor@safe.no
https://www.ptil.no/tilsyn/samsvarsuttalelser/sut-gitt/noble-lloyd-noble/


Bekymringsmeldinger fra SAFE

http://safe.no/magasinet/safe-magasinet-2015/

22.03.2013

22.05.2015

http://safe.no/magasinet/safe-magasinet-2015/


20

http://issuu.com/inbusiness/docs/81566_safe_nr3_2014_n
ett/18

Artikkel i SAFE magasinet «MudCube - en sann revolusjon 
for bedre arbeidsmiljø

https://www.dropbox.com/s/j0eh5iszbhfue75
/Intervju-Roughneck-August2014.mp4?dl=0

http://issuu.com/inbusiness/docs/81566_safe_nr3_2014_nett/18
https://www.dropbox.com/s/j0eh5iszbhfue75/Intervju-Roughneck-August2014.mp4?dl=0


https://safe.no/wp-content/uploads/2019/06/Erfaring-med-MudCube.-KCAD-og-Cubility.pdf

SAFE HMS 
konferanse 

«Fullt 
forsvarlig» 
juni 2019



Kan noen forstå det?



Vedlegg



https://safe.no/wp-content/uploads/2020/09/Yrkesskadeforsikringen-Halvor-ny.pdf

https://safe.no/wp-content/uploads/2020/09/Yrkesskadeforsikringen-Halvor-ny.pdf


BEKYMRINGSMELDING TIL PETROLEUMSTILSYNET – 13. 08. 2021

Ny grenseverdi for benzen. Fra 1,0 til 0,2 ppm. (3 mg/m3 til 0,66 mg/m3)
Behov for bedre risikovurdering av eksponering og riktig bruk av åndedrettsvern!

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH

halvor@safe.no

https://safe.no/wp-content/uploads/2021/08/Bekymringsmelding-fra-SAFE-til-
Petroleumstilsynet-13.08.2021-Oppf%C3%B8lging-ny-grenseverdi-benzen-1-.pdf

Lastes ned 
her;

https://safe.no/wp-content/uploads/2021/08/Bekymringsmelding-fra-SAFE-til-Petroleumstilsynet-13.08.2021-Oppf%C3%B8lging-ny-grenseverdi-benzen-1-.pdf


Oppfølging av 
saker 

De lange sakene:  Eksponering for turbinoljer offshore og i luftfart.  Avlufting fra prosessystemer 

https://www.ptil.no/contentassets/728fdd853baa4a43b80ce03c7
cdce658/informasjon-til-sikkerhetsforum---halvor-erikstein.pdf

https://safe.no/wp-content/uploads/2021/05/De-lange-sakene-2002-2021-MS-
saken-p%C3%A5-Statfjord-Turbin-og-hydraulikkoljer-Halvor-Erikstein-2.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/728fdd853baa4a43b80ce03c7cdce658/informasjon-til-sikkerhetsforum---halvor-erikstein.pdf
https://safe.no/wp-content/uploads/2021/05/De-lange-sakene-2002-2021-MS-saken-p%C3%A5-Statfjord-Turbin-og-hydraulikkoljer-Halvor-Erikstein-2.pdf


https://safe.no/wp-content/uploads/2019/06/Diesel-Eksos-Ultrafine-partikler.-Bendik-Brinchmann.pdf Foto: Halvor Erikstein

Viktig 
presentasjon om 
risiko for hjerte-
og karsykdom fra 
eksponering for 

dieseleksos 

https://safe.no/wp-content/uploads/2019/06/Diesel-Eksos-Ultrafine-partikler.-Bendik-Brinchmann.pdf


https://safe.no/etterpa-fullt-forsvarlig-safe-hms-konferanse/Lastes ned 
her;

https://safe.no/etterpa-fullt-forsvarlig-safe-hms-konferanse/


https://www.ptil.no/contentassets/c263a3818c4c4011bd11ad3bab774621/arb
eidsmiloutfordringer-ved-det-gronne-skiftet---halvor-erikstein-safe.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/c263a3818c4c4011bd11ad3bab774621/arbeidsmiloutfordringer-ved-det-gronne-skiftet---halvor-erikstein-safe.pdf


Antibac og rødsprit

https://safe.no/vet-du-at-den-storste-forskjellen-pa-antibac-
overflatedesinfeksjon-og-rodsprit-er-fargen/

Lastes ned 
her;

https://safe.no/vet-du-at-den-storste-forskjellen-pa-antibac-overflatedesinfeksjon-og-rodsprit-er-fargen/


Informasjon til Sikkerhetsforum 15. 11. 2018 

Når krav til sikkerhet blir helseskadelig.
Om helsefarlig bruk av «anti-impact gloves» 

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær 

yrkeshygieniker SYH

SAFE 

www.safe.no

Skal beskytte hånd og 
fingre mot:

❑ Klemskader
❑ Slagskader
❑ Kuttskader

❑ men, kan 
ødelegge 
huden! 

www.ptil.no/sikkerhetsforum

https://www.ptil.no/contentassets/8aa26e717d514a9f8c223cb
84a21a57c/om-anti-impakt-gloves.pdf

http://www.ptil.no/sikkerhetsforum
https://www.ptil.no/contentassets/8aa26e717d514a9f8c223cb84a21a57c/om-anti-impakt-gloves.pdf


Forslag til tema på HMS 
møter.

Bedre verneutstyr
for arbeid i  høyden!

INFORMASjON FRA SAFE: 23. april 2021

Halvor Erikstein

organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH 

halvor safe.no



Brukes rett hjelm? Den skal beskytte mot fallende 
gjenstander og beskytte fallende person

Beskyttelse mot fallende gjenstander Beskytte fallende person

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/hjelm-og-annet-hodevern/

NS-EN 397,

https://www.satra.com/ppe/EN12492.php

NS-EN 12492:2012

Hjelm

Safety helmets superplasma pl hi viz ‹ Kask Safety (kask-safety.com)

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/hjelm-og-annet-hodevern/
https://www.satra.com/ppe/EN12492.php
https://www.kask-safety.com/en/safety-helmets/superplasma-pl-hi-viz.htm


Stillaskrok som både kan festes horisontalt 
og vertikalt på Spir og Vange



Comfort Grip Connector
Ny krok godkjent for feste både horisontalt og 
vertikalt. Standard kroker brukes feil og festes vertikalt 
som de ikke er godkjent for (eksempelvis på spir). 

https://docs.rs-online.com/2af8/A700000006609176.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=o3ZVbMKLAEA
https://www.youtube.com/watch?v=TiyPqFhmtcM

https://docs.rs-online.com/2af8/A700000006609176.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o3ZVbMKLAEA
https://www.youtube.com/watch?v=TiyPqFhmtcM


Utsett deg aldri for avlufting fra venter



Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH 

92810398

halvor@safe.no

www.safe.no

Ingenting skjer hvis en ikke prøver!


