
Bekymringsmeldinger;
1. Benzenmatrisen fra Universitet i Bergen 

(2012) er feil. Den angir en rekke 
høyeksponerte grupper som 
ueksponerte.

2. Kreftregisterets bruk av matrisen 
identifisere ikke disse gruppene i sine 
analyser.

3. Risikovurdering i forhold til reell risiko 
blir undervurdert og nødvendige 
tekniske tiltak blir ikke utført.

4. Verneutstyr ikke tilpasset eksponering. 
Feilaktig bruk av filtrende 
åndedrettsvern (høy luftfuktighet langt 
over designkriteriet).

5. Helseutfall (kreftsykdom) blir ikke meldt 
som mistanke om yrkessykdom

6. Symptomer på utvikling av blod- og 
lymfekreft blir oversett siden benzen 
utelukkes som årsak. 

7. Behandling av sykdom blir igangsatt 
sterkt forsinket.
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SAFE verneombudskonferanse 
8.-9. november 2022

• Det har stor konsekvensen at 
industrien feilaktig oppgir store 
arbeidstakergrupper som 
ueksponerte.

• ::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dette var fem fra yrker som i følge 
Universitet i Bergen sin 
benzeneksponeringsmatrise var 
ueksponerte.  

• Det tok lang tid før helseplagene ble 
sett i sammenheng med benzen. 

• Mistanke om yrkessykdom ikke meldt.

• Følgelig ble igangsettelse av 
behandling svært forsinket.

https://safe.no/safes-verneombudskonferanse-viktigheten-av-et-trygt-arbeidsmiljo/

https://safe.no/safes-verneombudskonferanse-viktigheten-av-et-trygt-arbeidsmiljo/


Eksempel på mangelfull benzen-
eksponeringsmatrise utarbeidet 
for offshore. 
Eksponeringsmatrisen fra 2012 
regner ikke med  
benzeninnblanding i boreslam.
Den regner ikke med 
eksponering av benzen fra 
avluftingssystemene. 
Landanleggene er ikke med i 
Kreftregisterets kartlegginger av 
kreftforekomst.

https://w2.uib.no/filearchive/supplementary-
information-to-the-jem-.pdf

Den livsfarlige «benzeneksponerings-matrisen»

https://w2.uib.no/filearchive/supplementary-information-to-the-jem-.pdf


Benzenmatrisen angir disse som ueksponerte 

Painter

Derrick employees

Turbine operators*

Turbine operators*

Subsea/hydraulic

*mekaniker roterende utstyr med mer



Eksempel på mangelfull benzen-
eksponeringsmatrise utarbeidet for offshore. 
Eksponeringsmatrisen fra 2012 regner ikke med  
benzeninnblanding i boreslam.
Den regner ikke med eksponering av benzen fra 
avluftingssystemene. 
Landanleggene er ikke med i Kreftregisterets 
kartlegginger av kreftforekomst.

KILDER FOR BENZEN

❑ Avluftingspunkter

❑ Boreslam

Avluftingspunkter 
https://www.ptil.no/contentassets/c00c2f1eb6434d5e9852e
daa06bee9b5/arbeidsmiljoeksponering-helserisiko-og-
registrering-av-helseskade---safe.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f0
5df3ea85f0/kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-
roterende-utstyr-halvor-erikstein.pdf

Boreslam 
https://safe.no/pulsmote-pa-teams-elefanten-i-
rommet-benzen-i-boreslam/

https://w2.uib.no/filearchive/supplementar
y-information-to-the-jem-.pdf

Høy eksponering

https://www.ptil.no/contentassets/c00c2f1eb6434d5e9852edaa06bee9b5/arbeidsmiljoeksponering-helserisiko-og-registrering-av-helseskade---safe.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f05df3ea85f0/kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-roterende-utstyr-halvor-erikstein.pdf
https://safe.no/pulsmote-pa-teams-elefanten-i-rommet-benzen-i-boreslam/
https://w2.uib.no/filearchive/supplementary-information-to-the-jem-.pdf


BORING I HYDROKARBONFØRENDE FORMASJON

NB! Benzen
Boring i reservoar

Det er ikke tatt hensyn til 
at boreslammet blir 

forurenset med benzen 
ved boring i formasjon



https://www.slb.com/drilling/surface-and-
downhole-logging/mud-logging-
services/flairflex-advanced-real-time-fluid-
logging-and-analysis-service

https://cdn.brandfolder.io/VUJJLY3X/at/4
hmqmnbvhwn4srftgmmhvbfr/Isotopic_G
as_Analysis_Data_Sheet.pdf

https://www.ocean24.no/2023/01/17/utvikler-
ny-norsk-teknologi-det-er-satt-borerekorder-
ved-bruk-av-vart-produkt/

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/5
7-millioner-kroner-til-7-nye-prosjekter-innen-
petroleum/

Mudlogging: FlairFlex og GasFact har kanal for deteksjon av benzen. 
Må også kunne brukes til å varsle om benzen i arbeidsmiljøet

EMC har utviklet boreslam som gir bedre tetting 
av brønnveggen. Kan bety mindre inntrengning 
(forurensning) av olje- og gasskomponenter 
(benzen) fra formasjon med hydrokarboner.

https://safe.no/pulsmote-pa-teams-
elefanten-i-rommet-benzen-i-
boreslam/

Teknologi for rensing av boreslam. 
Lukket boreslamsbehandling

Teknologi som kan gjøre arbeidsmiljøet sikrere

https://www.slb.com/drilling/surface-and-downhole-logging/mud-logging-services/flairflex-advanced-real-time-fluid-logging-and-analysis-service
https://cdn.brandfolder.io/VUJJLY3X/at/4hmqmnbvhwn4srftgmmhvbfr/Isotopic_Gas_Analysis_Data_Sheet.pdf
https://www.ocean24.no/2023/01/17/utvikler-ny-norsk-teknologi-det-er-satt-borerekorder-ved-bruk-av-vart-produkt/
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/57-millioner-kroner-til-7-nye-prosjekter-innen-petroleum/
https://safe.no/pulsmote-pa-teams-elefanten-i-rommet-benzen-i-boreslam/


Kommisjon kompensasjon oljepionerene

https://safe.no/pa-tide-a-rette-uretten/

NRK EKKO med innslag om yrkessykdom

https://safe.no/vi-vil-ha-fokus-pa-hvor-farlig-dette-er/

https://safe.no/pa-tide-a-rette-uretten/
https://safe.no/vi-vil-ha-fokus-pa-hvor-farlig-dette-er/
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Informasjon fra SAFE
Benzeneksponering offshore. 
25. november 2022 

• Ny grenseverdi for benzen. Bekymringsmelding til Petroleumstilsynet.

• Avluftingspunkter (venter). Kilder for benzen.

• Kildestyrke, damptrykk og luktgrenser.

• Eksempel på boreslam og innblanding av råolje/gass.

• Bruker du rett åndedrettsvern?

• Filtrerende åndedrettsvern.  

• Har du sett det står <90% RH (luftfuktighet) på filteret?

• Trykkluftforsynt åndedrettsvern.

• Når yrkessykdom rammer.

• Forskrift om utførelse av arbeidet.

• Trodde du Lov om yrkesskadeforsikring var en «arbeidslivets 
kaskoforsikring»?

• SAFE temahefte. HMS og yrkesskadeforsikringen

• Kommisjon kompensasjon oljepionerer.

• Den livsfarlige benzeneksponeringsmatrisen.

• Arbeidsmiljølovens § 5-3. Leges meldeplikt. Mistanke om yrkessykdom.

• VEDLEGG

• Den lange saken. Hva har oljearbeidere og piloter felles? Eksponering 
for turbinoljer med organofosfater.

https://safe.no/wp-content/uploads/2023/02/Arbeidsmiljo-Benzen-25.11.2022-Halvor-Erikstein-1.pdf

https://safe.no/wp-content/uploads/2023/02/Arbeidsmiljo-Benzen-25.11.2022-Halvor-Erikstein-1.pdf
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