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Oppdatert rapport etter gransking og varsel om pålegg (aktivitet 001036022) 

Vi har i perioden 28.11.2019-4.5.2020 gjennomført gransking av hendelsen på Heimdal 

den 28.11.2019 da to personer ble alvorlig skadet. Skaden var forårsaket av at ei 3.4 liters 

nitrogenflaske sprengte under opptrykking. 

 

Rapporten vår er lagt ved. 

 

Granskingen har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kap. 9 i rapporten.  

 

Vi har påvist følgende avvik fra regelverket:  

• Mangelfull sikkerhetsmessig klarering  

• Manglende barrierer mot overtrykk  

• Manglende kompetanse  

• Mangelfull planlegging og risikovurdering  

• Manglende prosedyrer og rutiner  

 

Vi varsler med dette om følgende pålegg:  

 

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør aktivitetsforskriften § 30 om 

sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter, § 21 om kompetanse og styringsforskriften § 15 

om informasjon pålegger vi dere å:  

• sikre at aktiviteter av denne typen blir planlagt og gjennomført på en slik måte at 

de som deltar i aktiviteten ikke skades og at sannsynlighet for feilhandlinger 

reduseres. Dette innebærer nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse 

ved bruk av denne type verktøy og at risikoen er kjent i alle relevante deler av 

organisasjonen, jf. rapportens kap. 9.1.1, 9.1.3 og 9.1.4.  
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• sikre at kunnskap og læring etter hendelsen blir formidlet på en systematisk måte til 

hele selskapet.  

 

Fristen for å etterkomme pålegget er 15.08.2020. Vi skal ha melding når pålegget er 

etterkommet.  

 

Rapporten inneholder påviste avvik i tillegg til de som er grunnlag for varsel om pålegg, 

og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli håndtert. Vi ber om svar 

på dette innen 15.06.2020. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for 

arbeidstakernes representanter, deriblant verneombudene.  

 

De tekniske undersøkelsene av involvert utstyr er ikke ferdigstilt og vi vil derfor 

understreke at tilleggsopplysninger og nye vurderinger som følge av dette, vil bli 

ettersendt.  

 

Rapporten blir publisert på www.ptil.no tidligst en uke etter dette brevets dato. 

 

 

Med hilsen 

 

Kjell Marius Auflem e.f. 
tilsynsleder 

 

Kristi Wiger 
sjefingeniør 

 

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

 

Vedlegg: Granskingsrapport og deltakerliste 

 

  


