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prosjekter



Dagens eksponeringsbilde

Vi har begrenset dokumentasjon av nivåer av 
aktuelle kjemiske stoffer for arbeidstakere i 
petroleumsnæringen, og spesielt ansatte i 
servicenæringen

Det er behov for mer effektive systemer som gjør 
at kjemisk arbeidsmiljø kan beskrives over tid



Kjemiske/biologiske 
stoffer  i 
arbeidsatmosfæren

≈ 290 000 personer

≈  100 000 personer

≈ 210 000 personer



Hudkontakt med 
kjemikalier og vått 
arbeid



Utvinning av olje og gass: 33 % Utvinning av olje og gass: 20 %

(lukte/puste inn) (hudkontakt)
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Verne-
ombud



Ny teknologi
- opplæring





Datakilder til informasjon om kjemisk eksponering i 
petroleumssektoren

Levekårsundersøkelsen, RNNP, produktregisteret og EXPO

– gir i sum et godt overblikk over kjemiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet i 
petroleumsnæringen

– vi trenger flere eksponeringsdata brutt ned på kalendertidperioder og på 
arbeidsoppgaver –

• kontekstinformasjon sammen med representative prøver bidrar til å identifisere kilder til 
eksponering, eksponeringsvariasjon og dermed til informerte tiltak i form av 
eksponeringsreduksjon



Eksponeringsmålinger

• Selvrapporterte data vs objektive måledata



EXPO
Permanent lagring

EXPO Online
Innlegging av målingar (luftprøver)

Verksemda sitt eige arkiv

EXPO Addon
Innlegging av målingar (luftprøver)

Verksemda sitt eige arkiv
Internasjonale verksemder

Tilpassast først offshore

Fleire målingar inn i EXPO



Eigarskap- kven eig lagra data?

 Resultata og all informasjon er verksemda sin eigendom

 STAMI oppbevarer desse trygt for verksemdene



EXPO Addon EXPO Online

Innlogging Spesialtilpassast Altinn
Prøveinformasjon Fleire felter og tilpassa lister Generell og standardisert-

samme lister for alle
Fleire fritekstfelter- tillegsinfo
Default verdiar Få default verdiar

Kva skiljer EXPO Addon og EXPO Online



Trygg lagring 

Dokumentere at det gjennomførast eksponeringsmålingar

Bedrifta sitt eige arkiv

Få tilgang til bransjeoversikter

Få betre oversikt over eigne eksponeringsmålinger

Grunnlag for forbetringstiltak

Mogleggjere analyse av tidstrender etc.

Målrette førebyggjande innsats

Fordelar, Expo



1984-1989 (29) 1990-1994 (74) 1995-1999 (4) 2000-2004 (89) 2005-2009 (153) 2010-2015 (150)
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Offshore inkl. tjenster tilknyttet

 

Kilde: STAMI, NOA (EXPO) 

Personlig

Stasjonær
Ikke oppgitt

• (5700)

Benzenmålinger i Expo – offshore og 
tjenester tilknyttet



Helseeffekter tilskrevet benzeneksponering

• Kreftrisiko (AML, MDS, NHL (LOAEC 1 ppm?)) , (lungekreft?) 
• Hematologisk/benmargstoksisk (LOAEC 2 ppm?)

• Immunologisk ( LOAEC 2ppm?)

• Irritant, korrosiv
• Sensibiliserende
• Genotoksisk (kromosomaberrasjon, aneuploiditet, mikronuklei) (LOAEC 0.1-1 ppm)

• Epigenetisk (DNA metylering, histonmodifikasjon, effekter på ikke-
kodende RNA)

• Neurologisk (ved 300-3000 ppm)

– Neuropati, søvnforstyrrelser, hukommelsesvansker

ECHA 2018



Eksponeringsnivåer for benzen historisk og i nyere tid

Benzene
-in crude oil: 0.01-2% 
-in dieseloil: < 0.02%
-in produced water: < 30g/m3



Offshore – oppgaver med høyest eksponering?

• Korttidseksponering (median > 1 ppm)
– Flotation
– Maintenance/filter work
– Cleaning tasks, e.g. plate separator

• Langtidseksponering ( median > 0.1 ppm)
– Cleaning of separator, tank ( 38% of individual meas > 0.6 ppm, N=26 

samples)
– Pigging

Bråtveit et al. 2010



Onshore – oppgaver med høyest eksponering?

• Korttidseksponering (median > 1 ppm)
– Sampling of fuels

• Langtidseksponering (median > 0.1 ppm)
– Opening of hydrocarbon containing systems
– Purification system work (especially in the year 1989)

Bråtveit et al. 2010



Helseeffekter – andre eksponeringer enn benzen

• Løsemidler (toksisk løsemiddelskade)
– Flyktige komponenter i råolje varierer, målinger ikke alltid dekkende for faktiske eksponeringer, er 

kontroll over benzeneksponeringen tilstrekkelig til å kontrollere løsemiddeleksponering i 
oppstrøms petroleumsvirksomhet?

• Kvikksølv (skade på nervesystemet)
– Behov for overvåking av toppeksponering for metallisk kvikksølv må vurderes ved operasjoner 

med mulig eksponering (ev blodprøve kan tas innenfor samme døgn)
– Kvikksølvsalter kan overvåkes i urin, men urinprøver fanger ikke opp kortvarige 

toppeksponeringer for kvikksølvdamp
– Organiske kvikksølv kan overvåkes i hårprøver (stammer fra kostholdet)

• Dieseleksos/forbrenningspartikler (kreft, inflammasjon)
– Måling i luft av elementært (og ev organisk) karbon. Nox , andre gasser

• H2S (slimhinneeffekter, åndedrettsstans, skade på nervesystemet)
– Toppeksponering gir hovedbidrag til eksponeringen (renseanlegg, fra produksjonsstrengen: 

frigjøres ved åpning og renhold av tanker og røring i sedimenter med gassutvikling)
– Lite kunnskap foreløpig om mulige kroniske effekter på nervesystemet av lavere nivåer

• Tilsetninger i boreslam





EXPO Online registreringsbilde



EXPO Addon registreringsbilde
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