
PTIL/PSA

Helhetlig HMS ved bruk av kjemikalier 

– Myndighetsperspektiv fra Ptil

7. Februar 2019, Miljødirektoratet, Helsfyr 
Sandra Gustafsson, sjefingenjør, Petroleumstilsynet



PTIL/PSA

Kjemikalier

• Kjemikalier er en fellesbetegnelse for alle tilsetnings- og 
hjelpestoffer som benyttes ved bore- og brønnoperasjoner 
og i produksjon av olje og gass. 

• Utslipp av kjemikalier er et sikkerhetsspørsmål, et 
miljøspørsmål og et arbeidsmiljøspørsmål.

• Kjemikalier trengs! - De brukes både for å forebygge 
ulykker og opprettholde integritet.

• Man skal ikke bruke mer kjemikalier enn nødvendig.
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Hovedtrekk ved regelverket

Regelverket er basert på funksjonskrav – som:

• Gir næringen frihet til selv å velge gode løsninger.

• Underbygger ansvarsplasseringen.

• Ved referanser til normer og industristandarder 

gir forutsigbarhet for brukerne og indikerer

forventet standard på løsningene.

Regelverket krever at selskapene skal etablere

risikomål og styre virksomheten mot disse. 
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If § 15 om kjemikalier og kjemisk påvirkning

Det skal velges kjemikalier og tekniske løsninger som hindrer 

skadelig kjemisk påvirkning på mennesker og miljø, og som reduserer 

behovet for bruk av kjemikalier.

Ved valg, utforming og plassering av anlegg for lagring, bruk, 

gjenvinning og destruksjon av kjemikalier skal det tas hensyn til 

a) helse og sikkerhet for personell,

b) korrosjon og andre former for nedbryting av materialer,

c) brann- og eksplosjonsfare,

d) risiko for forurensning.
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Kontinuerlig forbedring, redusert behov for bruk av kjemikalier

Tillatt utslippet mengde

Obligatorisk forbedring Ytterligere forbedring

Null mengde utslipp

Disse prinsippene gjelder i drift, modifikasjoner og designfaser for prosjekt

Ved kontinuerlig forbedring er ikke «Tillatt utslippet mengde» sluttmålet 
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Noen vanlige kjemikalier
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Kjemikalier brukes til….

• Hydrathemmere – forhindre isklumper – særlig i gassrørledninger  

• Skumdemper – for å dempe skumdannelse
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• Korrosjonshemmer – for å håndtere korrosjon i rør og 

prosessutstyr

• Borevæske – for å beholde brønnintegritet og sikkerhet

• Brannskum – for å bekjempe brann
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• Emulsjonsbryter – for å bedre separasjon av olje og 

vann

• Flokkulanter - flokkulering, samler partikler i en 

løsning til større aggregater.

• Avleiringshemmer – for å motvirke avleiringer (Scale) 

i prosessutstyret

Kjemikalier brukes til…. forts
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Bakterier og Hydrogensulfid 

• Bakterier kan tette utstyr og lage skum
- Bakterier kan fjernes ved hjelp av biocider. 

• H2S dannes av bakterier ved anaerob 
reduksjon av sulfat

• Den forringer kvaliteten på salgsgassen. 

• Er en giftig og meget korrosiv gass.

- Kan fjernes ved hjelp av kjemikalier.

• Høyt nivå av H2S -> kvalitet på rør og 
prosessutstyr må tilpasses dette.
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Veien mot reduksjon i kjemikaliebruk
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Effektivisering 

Eksempler på tiltak som kan bidra til bedre dosering av kjemikalier er:

Flytting av injeksjonspunkter 

Installasjon av kontinuerlig måleutstyr  

Kjemikaliedoseringsanlegg med «feed back» kan justere dosering automatisk 

Teknologien er kommersielt tilgjengelig og installert på noen innretninger i blant 

annet Nordsjøen og Norskehavet. 

Få innretninger har utnyttet denne teknologien maksimalt.
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Redusere forbruket gjennom å redusere behovet

• Planlegge for bruk av korrosjonsbestandige materialer for å 

redusere bruk av kjemikalier.

• Redusert bruk av korrosjonshemmer kan oppnås ved å 

kjøre rensepigg regelmessig. 

• For å redusere bruken av biocid kan det søkes å minimere 

bakteriell aktivitet ved preventive metoder. 

• Elektrisk oppvarming av rørledninger kan redusere bruk av 

hydrathemmer, men vil også øke energibehovet.
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Redusere forbruket gjennom å redusere behovet

• Planlegge for bruk av heaters til påføringen av passiv 
brannbeskyttelse istedenfor bruk av løsemiddel?

• Mange eldre installasjoner søker levetidsforlengelse.
- Hva kan disse gjøre med eksisterende teknologi og rutiner? 

• Redusert behov av kjemikalier kan ha positiv effekt på 
flere områder.

MEN må alltid ses på og vurderes i et helhetsperspektiv 
der også arbeidsmiljø blir vurdert
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Hendelser med kjemikalieutslipp og noen 

erfaringer
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RNNP-AU 2017 - Hendelser med kjemikalieutslipp

Det registreres 

flest akutte utslipp 

i samlekategorien 

kjemikalier

Det er fortsatt 

usikkerhet om hva 

dette sier om 

barriereintegritet 

* Kjemikalier er blant annet brannskum, sement, hydraulikkolje, BOP-væske, barrierevæske, TEG og MEG
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Veien videre  

• Nye rutiner med eksisterende teknologi kan 

påvirke utslippet mengde

• Reduksjon i bruk av kjemikalier kan påvirke 

utslippet mengde
• Ved kontinuerlig forbedring er ikke «Tillatt 

utslippet mengde» sluttmålet 

• Innføring av nye teknologier er sjelden drevet 

av arbeidsmiljøgevinst

• Samarbeid på tvers av selskaper og 

fagdisipliner kan forebygge hendelser med 

akutte utslipp og samtidig forbedre arbeidsmiljø
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Følg oss på 
www.ptil.no

Bestill gratis publikasjoner

Les våre nettmagasin

Se videoer fra aktuelle saker 

Følg oss på sosiale medier 
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