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1 Innledning 

Tilsynet var en oppfølging av tilsyn med Gassco/Equinor TSP, Aibel og Kaefer med 
styring av arbeidsmiljørisiko på Kårstø i perioden 7.-14.4.2021 (vår sak 2021/260).  
 
Tilsynet ble gjennomført i form av et heldagsmøte på Kårstø-anlegget onsdag 
27.4.2022. Selskapene hadde i felleskap forberedt en agenda. De holdt hver sine 
presentasjoner, og det ble lagt til rette for oppfølgingsspørsmål og dialog underveis i 
møtet.  

2 Bakgrunn og mål 

I april 2021 hadde vi tilsyn med Gassco, Equinor TSP, Aibel og Kaefer sin styring av 
arbeidsmiljørisiko på Kårstø. Målet med dette tilsynet var å verifisere at påviste avvik 
og forbedringspunkter fra tilsynet i 2021 var håndtert i samsvar med selskapenes 
svar. 

3 Resultat 

3.1 Oppfølging av avvik 

Tilsynet viste at selskapene hadde fulgt opp avvik og forbedringspunkt i samsvar med 
deres svar til oss. 
 
Følgende avvik har vi funnet at er håndtert i tråd med Gassco/Equinor TSP sin 
tilbakemelding av 29.7.2021: 
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• Avvik om «Nødvendig tid til vernearbeid for verneombud” og 
forbedringspunkt “Informasjon til leverandørselskapene om hendelser som 
kunne medføre risiko for deres randpersonell” jf revidert rapport etter tilsyn 
med Gassco, Equinor TSP, Aibel og Kaefer på Kårstø - Styring av 
arbeidsmiljørisiko» fra kapittel 5.1 og 5.2 i rapport etter tilsyn av 11.06.2021, 
vår journalpost 2021/616. 

 
Følgende avvik har vi funnet at er håndtert i tråd med Aibel sin tilbakemelding av 
30.7.2021: 
• Avvik om «Analyser av arbeidsmiljøet” og avvik om “Ansatte i Kaefer og Aibel 

hadde ikke fått informasjon om selskapenes eksponeringsregistre for 
kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly (KMB-register)” jf revidert 
rapport etter tilsyn med Gassco, Equinor TSP, Aibel og Kaefer på Kårstø - 
Styring av arbeidsmiljørisiko» fra kapittel 5.1 i rapport etter tilsyn av 
11.06.2021, vår journalpost 2021/616. 
 

Følgende avvik har vi funnet at er håndtert i tråd med Kaefer sin tilbakemelding av 
21.07.2021: 
• Avvik om «Manglende vurdering av og informasjon om ergonomisk risiko ved 

planlegging og utførelse av arbeid”, avvik om “Ansatte i Kaefer og Aibel hadde 
ikke fått informasjon om selskapenes eksponeringsregistre for 
kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier og bly (KMB-register)” og avvik 
om “Opplæring av verneombud” jf revidert rapport etter tilsyn med Gassco, 
Equinor TSP, Aibel og Kaefer på Kårstø - Styring av arbeidsmiljørisiko» fra 
kapittel 5.1 i rapport etter tilsyn av 11.06.2021, vår journalpost 2021/616. 

4 Deltakere fra oss 

Anne Mette Eide   fagområde Arbeidsmiljø (oppgaveleder) 
Emilia Cristina Thingbø  fagområde Arbeidsmiljø 
Jane Tangen    fagområde arbeidsmiljø 
Semsudin Leto   fagområde HMS-styring 

5 Dokumenter 

Følgende dokumenter ble benyttet under planleggingen og utføringen av tilsynet: 
Fra Aibel: 
• Presentasjon - Ptil tilsyn Kårstø 27.04.2022 - Aibel 

Fra Kaefer: 
• Presentasjon - Ptil tilsyn Kårstø 27.04.2022 - Kaefer  
• Revidert Ptil tilsyn Kårstø 27.04.2022 - Kaefer 
• E-post 29.4.2022 med utfyllende svar på punkt 5.1.3 om eksponeringsregister 
• Innholdsfortegnelse for Grunnleggende sikkerhetsopplæring 
• Innholdsfortegnelse HMS for alle – Omfattende HMS kurs i tre deler  
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• Forsvarlighetsvurdering i PIMS 
• Forsvarlighetsvurdering VO opplæring – Avtale med verneombud og 

tillitsvalgte 
Fra Gassco/Equinor TSP: 
• Presentasjon - Ptil tilsyn Kårstø 27.04.2022 - Equinor 
• Ptil tilsyn Kårstø - Verneombud Equinor - 1. linje leder samling  
• Ptil tilsyn Kårstø 27.04.2022 - Agenda 
• Deltagerliste Ptil tilsyn Kårstø 27.4.2022  
• E-post 29.4.2022 med dokument fra Equinor Kårstø sitt MIS verktøy (utdrag) 

Vedlegg A  Oversikt over intervjuet personell 
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