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Pålegg og revidert granskingsrapport etter hendelse med fallende gjenstand på 

Askeladden  

 

Vi har i perioden 10.2.2021 – 1.5.2021 gjennomført gransking av hendelse med 

fallende gjenstand på KCA Deutag Drilling Norge AS (KCAD) sin innretning 

Askeladden. En person ble alvorlig skadet 10.2.2021 i forbindelse med demontering 

av en borekaksslange. 

 

Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av rapporten vår. I overensstemmelse 

med varselet gir vi følgende pålegg: 

 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, innretningsforskriften § 13 om 

materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier, aktivitetsforskriften § 

30 om sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter og § 92 om løfteoperasjoner pålegger vi 

KCAD å, jf. rapportens kapittel 10.1.1, 10.1.2 og 10.1.3: 

• Identifisere og iverksette tiltak som sikrer at håndtering av borekaksslanger blir 

planlagt og gjennomført på en slik måte at de som deltar i aktiviteten ikke 

skades, og at dette kan gjennomføres på en effektiv og forsvarlig måte på KCAD 

sine innretninger i Norge. 

• Gjennomgå system for ledelse av løfteoperasjoner og system 

for sikkerhetsklarering av aktiviteter med tilhørende arbeidsprosesser, og 

implementere tiltak som sikrer forsvarlige løfteoperasjoner.   

• Presentere en forpliktende og tidfestet plan for korrigerende tiltak, og som synliggjør 

prioritering av tiltakene, med beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak. Frist 

for å framlegge en tidfestet plan: 25.6.2021. 

 

Frist for å etterkomme pålegget er 30.9.2021. Vi skal ha melding når pålegget er 

etterkommet. 
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Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av 

dette brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell 

klage skal sendes til oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og 

fremgangsmåten kan fås hos oss. 

 

Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, 

jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd. 

 

Vedtaket blir publisert på www.ptil.no. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Irja Viste-Ollestad e.f. 
tilsynsleder 

 

 

Lars Melkild 
sjefingeniør 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
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