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Myndigheter og regelverk offshore 

Myndigheter: 
– Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet (alle innretninger) 

– Sjøfartsdirektoratet (innretninger med flagg/sertifikater) 

Regelverk: 
– Drikkevannsforskriften 

– HMS-regelverket 

– SFDs drikkevannsforskrift (revidert!) 

Folkehelseinstituttet er faglig rådgiver: 
- Nybygg, tilsyn, produkter, vannrapporter og veiledning 

- Har arbeidet for å få enhetlig og god regelverkspraktisering 



Veileder i vannforsyning offshore 

• Regelverk og myndigheter 

• Styringssystemer 

• Vannkvalitet 

• Tekniske utforming og drift av: 
– Vannproduksjon 

– Bunkring 

– Vannbehandling 

– Tanker og ledningsnett 

Anbefalt norm i regelverket 

Brukes også i andre sammenhenger 



Krav til drikkevannsanalyser 

Daglige analyser  
• Lukt, smak, pH, konduktivitet, klarhet, klor  

Månedlige analyser: 
• Lukt, smak, pH, kimtall, jern, konduktivitet, turbiditet, kalsium, kopper, farge,    

E. coli, koliforme, intestinale enterokokker, Clostridium perfringens 

Årlige analyser 
• Trihalometaner, bromat, hydrokarboner, mineralolje, benzen, benzo(a)pyren, 

bly, kadmium, PAH, (bor, glykoler) 
 

Fargeforklaring: 
Vanligste problemer / overskrides svært sjelden/aldri 



Eksempler på problemer 

• Evakuering pga. olje i drikkevann eller vannmangel 

• Kokepåbud 

• Sjøvann i drikkevann 

• Malingslukt av vannet 

• Korrosjon 

• Bunkrer dårlig vann 

• Legionellafunn 

• Annen vannforurensning 
 

Utbedring tar tid og er dyrt! 



Tilsynsgjennomføring 

• Varsles av Fylkesmannen eller Sjøfartsdirektoratet 

• Dokumentasjonsgjennomgang på forhånd 
(drikkevannsmanual, HACCP-analyse, ansvar og kompetanse, 
vannprøver, vedlikeholdsdokumentasjon, tegninger etc.) 

• Tilsyn 

– Oppstartsmøte 

– Intervjuer (plattformsjef, sykepleier, teknisk ansvarlige og HVO. 
Landorganisasjonen ved systemrevisjoner) 

– Teknisk befaring 

– Oppsummering og tilsynsrapport 



Fungerer internkontrollen? 

• Er styringssystemene tilstrekkelige?                     
(på selskaps- og innretningsnivå) 

• Er HACCP og beredskapsplanlegging tilstrekkelig? 

• Er vannkvaliteten god? 

• Fungerer de tekniske systemene? 

• Er vedlikeholdet tilstrekkelig? 

• Har personellet tilstrekkelig kompetanse? 

• Hvordan avdekkes og håndteres avvik? 

• Har selskapet ivaretatt sin «påse-plikt»? 

 



Erfaringer fra tilsynet 

• Myndighetene ønsker å ha systemfokus 

– På papiret ser de fleste systemer bra ut… 

– Drikkevann en ressurskrevende bi-ting 

• Opplæring og kompetansekrav er viktig 

• Tilsynsfunn dokumenterer behov for tiltak 

– Tar selskapets systemer alvorlig 

– Samarbeider med innretningenes personell 

– Gjør det lettere å få gjennomslag i organisasjonen 

• Kvaliteten på vannforsyningen blir stadig bedre! 



Hva er utfordringene offshore? 
(to virksomme og uavhengige barrierer mot alle typer forurensning) 



Vannproduksjon: 

Sikre reint sjøvann 

• Egne og andres utslipp 

• Elektroklorering av sjøvannsinntak 
 

Vannproduksjon 

• Kjemikaliebruk 

• Svikt i saltmåling/dumping 
 

Alkalisering 

• Korrosjon 



Bunkring: 

Kimtall kan øke mye under transport 

• Har dårlig tid ved landligge 

• Bruker pumper for å øke fyllehastighet 

→ Får med forurensning fra ledningsnett 
 

Kloreringsbiprodukter 

• Organisk materiale (IVAR 2011: fargetall 5-16, THM 24) 

• Vannet kloreres flere ganger 

→ Overskrider THM grense 
 

Avhengig av andre! 

 

 



Adkomst til tanker: 

 

 



Feil påføring av malingsbelegg: 

• Ikke påført i tråd med                       
leverandørens anbefalinger 
(forbehandling, temperatur, tykkelse, strøk, herding etc.) 

• Ikke uvanlig med lukt og smak av vannet etter 
påføring av nytt overflatebelegg 

• Jukser med løsemidler 

• Mye slurv! 

• Korrosjon etter kort tid 



Klor ”rett på tanken” 

  



Desinfeksjon: 

Sikker klorering: 
• Tilsetting 

• Innblanding 

• Sirkulering 

UV er komplisert: 
• Skal også takle bunkret vann 

• Drift krever kunnskap 
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Sikring mot forurensning:  
(NS-EN 1717) 

Verifiserbar tilbakeslagsventil (EA) 

(endret temperatur, lukt, smak etc.) 
 

Kontrollerbart avbrudd (BA) 

(alle kjemikalier) 
 

Luftgap er alltid best (AA) 

(mot alt, også avløp) 

 

Alle barrierer skal kunne verifiseres! 
 

 

 

 

 



Legionella: 

Sikre gjennomstrømning 

 

 
 

Fjerne blindrør 

 
 

Vanntemperatur < 20oC/> 60oC 
 

Vannprøver? 

 



Forebygging av legionellasmitte 

3. utgave desember 2012: 

• Styringssystemer 

• Vannkvalitet 

• Tekniske krav og anbefalinger 

 

www.fhi.no/legionellaveileder 

http://www.fhi.no/legionellaveileder
http://www.fhi.no/legionellaveileder


Overordnede krav (HMS-forskriften) 

• Et høyt HMS-nivå skal etableres, opprettholdes og   
videreutvikles (både teknisk og styringsmessig) 

• Sentrale prinsipper: Risikoreduksjon, tilstrekkelig 
organisasjon og kompetanse 

• Mest mulig enkel og robust utforming for å unngå 
teknisk svikt og menneskelige feilhandlinger 

 

• Trepartssamarbeid – Vi blir bedre sammen! 

 



Tilsyn og veiledning framover: 

• Fylkesmannen har sagt opp avtalen med oss: 

– Vi bistår i tilsynssammenheng ut året 

– Vi skal ikke vurdere drikkevannsrapporter framover 

– Vi har redusert bemanningen på offshoreområdet 

– Vi kan ikke gi veiledning for innretninger på 
Fylkesmannens ansvarsområde fremover 

• Vi jobber fortsatt for Sjøfartsdirektoratet, og 
bistår innretninger med flagg/sertifikater som før 

• Ny utgave av veilederen publiseres i 2016 (siste?)  



Takk for samarbeidet! 


