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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.

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

• 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

Ordet miljøvennlig blir ofte tolket som at et
produkt er mindre helsefarlig i arbeidsmiljøet.

• Isocyanatbasert maling innholdt lite løsningsmidler. Var
dermed “miljøvennlig” og tolket som mindre farlig. (I
dag er det policy mot at slike malinger skal benyttes!)
• Vannbasert maling med lavmolekylær epoxy var
miljøvennlig. (Epoxy gir alvorlig hudallergi og absolutt
ikke arbeidsmiljøvennlig).
• Helserisiko fra “vannbaserte” boreslamssystemer er
lite kartlagt. I tillegg vil borevæsken oppta
hydrokarboner fra formasjonen bl.a benzen.
• Fjerning av nitrøse gasser fra dieseleksos introdusere
urea (SCR - Selective Catalytic Reduction). Det kan
gjøre eksosen mer helseskadelig for de som utsettes
for den i arbeidsmiljøet.

NOx-fondet har eget støtteprogram for hybridisering (batteri) og installering av SCR anlegg
• Installering av batteri (hybridisering) er positivt. Det gir
mindre eksoseksponering ved at dieselmotorene kan
kjøres på bedre (høyere) belastning.
• Men er risiko for “thermal runaway” forsvarlig vurdert?
• Installering av SCR (Selective Catalytic Reduction) gir en
ny eksponering reaktive nitrogenforbindelser som
eksempelvis isocyanatsyre og ammoniakk (NH3)
• Det mangler risikovurdering av arbeidsmiljøeksponering
fra reaktive nitrogenforbindelser i eksosen

https://www.nho.no/samarbeid/nox-fondet/nyheter/stotteprogram-for-offshore-rigger/

Thermal Runaway

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/thermal-runaway

Brannen i batteripakken på MV Ytterøyningen, oktober 2019

Kjemien i en “thermal runaway” forklart

https://www.nrk.no/vestland/ferjebatteriet-var-kopla-frada-det-tok-fyr.-no-atvarar-batteriprodusenten-1.14741990

https://www.nrk.no/vestland/brann-pa-ferjei-sunnhordland-1.14737982

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S0378775312003989?via%3Dihub

SCR (Selective Catalytic Reduction) – «Rensing av eksos»
• SCR er en prosess hvor urea benyttes til å redusere nitrøse gasser til
N2 . Redusert utslipp av nitrogenoksider er et klimatiltak og får store
tilskudd.
• Ved bruk av urea dannes også reaktive nitrogenforbindelser (reactive
nitrogen compounds, RNC).
• SCR teknologi installeres på store dieselmotorer hvor eksosutslippet
kan gi kraftig eksponering av personell.
• Arbeidsmiljøeksponering og helsekonsekvenser er ikke vurdert når
NOx-fondet støtter installering av SCR.

SCR – Selective Catalytic Reduction – langt fra så enkelt og ufarlig som forklart….
SCR er en metode for å fjerne nitrøse (NOx) gasser
fra dieseleksos.
AdBlue er en vandig urea løsning som består av
32.5% urea and 67.5% vann. tilsetning blir ofte
framstilt som en prosess som gjør dieseleksosen
ufarlig;

Urea

*«Dieselbilen slipper ut nitrogenoksidgass, noe

som er med på å forurense området hvor det
slippes ut. Ved å tilsette det som kalles AdBlue,
omdannes dette til ammoniakk og karbondioksid.
Når nitrogenoksidgassene fra eksosrøret reagerer
med ammoniakken inne i katalysatoren blir de
skadelige NOx-molekylene i eksosen omdannet til
harmløst nitrogen og vann, med andre ord,
nærmest uskadeliggjort.»
MEN – ingenting om at urea kan omdannes til
HNCO (isocyanatsyre).

*

https://www.dinside.no/motor/vet-du-hvordan-du-etterfyller-adblue/61045870

https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:16199
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/toxreviews/1022tr.pdf

Men ved innsprøyting av urea er det ikke bare H2O og N2 som dannes.

https://www.tersusdef.com/about/how-selective-catalytic-reduction-scr-works/

• Ved innsprøytning av urea
dannes det reaktive
nitrogenforbindelser
(Reactive Nitrogen
Compounds, RNC).
• Urea omdannes også til
den svært reaktive HNCO
hydrogenisocyanat
(isocyanatsyre).

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es3029389

Ammoniakkutslipp fra SCR anlegg

Rapporten fra Ecoxy viser at
“gamle” SCR anlegg kunne gi
høye utslipp av ammoniakk
(NH3).
NB! Rapporten har ingen
beskrivelse av andre reaktive
forbindelser
https://www.nho.no/samarbeid/nox-fondet/nyheter/ammoniakkutslipp-fra-scr-anlegg-om-bord-i-fartoy/

Drastisk skjerping av grenseverdien for benzen!
Fra 1. juli er grenseverdi redusert fra 1 ppm til 0,2 ppm (3 mg/m3 til 0,66 mg/m3).

Grenseverdiene må ikke oppfattes som skarpe
grenser mellom ufarlige og farlige konsentrasjoner.
Slike skarpe grenser finnes ikke. Det skyldes blant
annet de biologiske forskjellene mellom
mennesker.
To personer kan reagere forskjellig selv om de blir
utsatt for den samme påvirkningen av et
kjemikalie.
Dette gjelder særlig i de tilfellene der det er
påvirkning av flere forskjellige forurensninger
samtidig, eller der det forekommer hardt fysisk
arbeid samtidig med påvirkningen.
Opptak av kjemikalier i kroppen kan øke betydelig
når arbeidsbelastningen øker.
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/

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
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yrkeshygieniker SYH
halvor@safe.no

https://safe.no/bekymringsmelding-fra-safe-til-petroleumstilsynet/

FN’s bærekraftsmål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
•

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendigarbeid-og-oekonomisk-vekst

8.8)
Beskytte
arbeiderrettigheter og
fremme et trygt og sikkert
arbeidsmiljø for alle
arbeidstakere, inkludert
arbeidsinnvandrere og
særlig kvinnelige
innvandrere, og
arbeidstakere i et usikkert
arbeidsforhold

SAFE mener at kamp mot
helsefarlig benzeneksponering i
petroleumsindustrien må bli et
bærekraftsmål.
• Benzen representerer en
helsetrussel ved all utvinning og
prosessering av hydrokarboner.
• Norge har innovasjons- og
teknologikraft til å bli et
foregangsland i å redusere
helsefaren fra benzen.
• Det er ikke likegyldig hvem som
produsere oljen. På samme måte
som markedet velger «grønn
strøm», må krav om et
bærekraftig arbeidsmiljø bli
vektlagt tilsvarende.

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-sakene2002-2021-MS-saken-p%C3%A5-Statfjord-Turbin-oghydraulikkoljer-Halvor-Erikstein-2.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f05
df3ea85f0/kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-roterendeutstyr-halvor-erikstein.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/5bb685a14655488b96b
bac27911b5b4c/halvor-erikstein-safe.pdf

Oppfølging
av saker

I iveren etter å vise fram
arbeidet med «Det grønne
skiftet» er arbeidsmiljøet i stor
grad bli glemt.
Blir ikke hensynet til
arbeidsmiljøet og
Arbeidsmiljølovens formål
ivaretatt, kan det fort bli et
grønt havari

Norsk olje- og gassproduksjon
har alle muligheter til å bli best
på et «grønt skifte» hvor
arbeidsmiljøet ikke blir ofret.
Det er ufattelig om ikke
kjøperne/brukerne av
hydrokarboner stiller krav til
hvordan de er produsert.
Håndtere vi eksponering for
benzen fullt forsvarlig er mye
oppnådd.
Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/
yrkeshygieniker SYH
www@safe.no

