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Kjemisk arbeidsmiljø

• Samle kunnskap
• Dagens eksponering

• Prøvetaking

• Helseefekter

• Skaffe kunnskap
• Kreft

• Oljedamp/oljetåke

• Produksjonsstrømmer

• Varmt arbeid

• Spre kunnskap
• Kontrolltilatk

• Opplæring

• Veiledninger / retningslinjer

• Litteratur

• Web

Tre-parts prosjekt

Prosjektperiode: 2007 – 2011
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Seminarer
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Frokostmøter
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Frokostmøter (forts.)
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Arbeidsmøter
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Rapporter
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Forskning
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Norsk olje og gass retningslinjer

• 130 – Anbefalte retningslinjer for helseovervåkning.pdf

• 131 – Anbefalte retningslinjer for identifisering vurdering kontroll og 
oppfølging av benzeneksponering, 07.04.2014.pdf

• 132 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for håndtering av 
kvikksølv 10.09.2012.pdf

• 133 - Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern.pdf
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http://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/HMS/Arbeidsmiljø/130 - Retningslinjer for helseovervåkning.pdf
http://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/HMS/Arbeidsmiljø/Anbefalte retningslinjer for identifisering vurdering kontroll og oppfølging av benzeneksponering, 07.04.2014.pdf
http://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/HMS/Arbeidsmiljø/132 Kvikksølv/132 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for håndtering av kvikksølv 10.09.2012.pdf
http://www.norskoljeoggass.no/Global/Retningslinjer/HMS/Arbeidsmiljø/133 - Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern.pdf


Leveranser etter prosjektavslutning

Avslutningskonferanse – 13.12.2011 

Verifikasjonsrapport – 20.12.2011

Avsluttende møte i prosjektets styringsgruppe – 29.11.2013

Frokostmøter
Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri;

Dagens eksponeringsbilde – 13.02.2014

Kreftregisterets offshorestudier – 09.05.2014 

Kjemisk arbeidsmiljø i Norsk olje og gass’ fora;

HSE Managers Forum og Operations Committee
 «Dagens eksponering»

 «Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007 – 2012: Kan vi spore bedring?»

Lungeprosjekt om eksponering i boreområdene (oljedamp, oljetåke, elementært 
karbon, organisk karbon og ikke-flyktige mud-komponenter);

 Tentativ plan: Frokostmøte i 2015

Prosjekt gjenvinning/rensing av boreavfall (i regi av Norsk Industri) – pågår  
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Støy
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/
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Hør! – Prosjekt støy i petroleumsindustrien
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Tre-parts prosjekt
Prosjektperiode: 2011 – 2013



Database for støy og vibrasjoner
Håndholdt verktøy
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http://stoydata.sinusas.no/

http://stoydata.sinusas.no/


Kalkulatorer og databaser
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Andre-kalkulatorer-og-databaser-for-stoy-og-vibrasjoner/
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Barrierekontroll 
og rett bruk av hørselvern
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Rett-bruk-av-orepropper/
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Egenprodusert støy
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Vibrasjoner fra håndholdt verktøy
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Vibrasjoner/
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Støyreduksjon i områder
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoyreduksjon-i-omrader/
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Helseovervåking
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Helseovervaking/

http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Helseovervaking/


Hørselskade, medikamenter, kjemikalier
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Horselskade-kjemikalier-og-medikamenter/
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Støy i og rundt helikopter
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/
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Leveranser etter prosjektavslutning

02.04.2014 – Avslutningskonferansen:  «Hør!  Etter!» 
http://www.norskoljeoggass.no/no/Kalender/2014/01/Stoyprosjektet---avslutningsseminar/

11.08.2014 – Revidert versjon av "Rett bruk av ørepropper (videoanimasjon)«

25.08.2014 – Beregningsprogram områdestøy

12.12.2014 – Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for håndtering av 
hørselskadelig støy (Retningslinje 114 Rev 2) er publisert. 

Denne revisjonen er basert på erfaringene fra Støy-prosjektet.
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http://www.norskoljeoggass.no/no/Kalender/2014/01/Stoyprosjektet---avslutningsseminar/
http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Rett-bruk-av-orepropper/Rett-bruk-av-orepropper-med-videoanimasjon/
http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoyreduksjon-i-omrader/Beregningsprogram-for-omradestoy/
http://www.norskoljeoggass.no/no/Publikasjoner/Retningslinjer/Helse-arbeidsmiljo-og-sikkerhet/Arbeidsmiljo/114-Anbefalte-retningslinjer-for-handtering-av-horselsskadelig-stoy/


Norsk olje og gass’ 
videre arbeid med kjemisk arbeidsmiljø og støy

• Prosjektene innen kjemisk arbeidsmiljø og støy har samlet, skaffet og 
spredt kunnskap for å bidra til å øke kunnskapen i næringen om disse to 
problemstillingene. 

• Prosjektene har utviklet en rekke gode verktøy, anbefalinger og beste 
praksis dokumenter som det er opp til selskapene å ta i bruk.

• Norsk olje og gass tar initiativ til relevante oppfølgingsaktiviteter på 
oppdrag fra våre medlemsselskaper.

• Norsk olje og gass sprer informasjon om prosjektleveransene på alle 
relevante arenaer.
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Takk for oppmerksomheten !
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