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Tor Gunnar Tollaksen 
Phillips-sjefer kjente ikke til hemmelig «Kielland»-avtale 
Den 27. mars er det 41 år siden «Alexander L. Kielland»-plattformen havarerte på 
Ekofiskfeltet og 123 mennesker omkom. Fortsatt kommer nye opplysninger fram som 
kaster lys over norgeshistoriens verste industriulykke. 
Den 9. mars i år la Riksrevisjonen fram sin rapport om ulykken. En rapport de har 
jobbet med i nær to år. Politikerne i Stortingets kontrollkomité hadde bedt 
Riksrevisjonen om å gå gjennom ulykken på nytt. 
I rapporten kom flere nye opplysninger fram og de konkluderer med at Staten forsømte 
de etterlatte, pårørende og overlevende etter ulykken. 
Riksrevisjonen avslører også innholdet i to forliksavtaler som ble inngått i domstolen i 
Paris, etter søksmålet om hvem som skulle betale for ulykken. 
Også før Riksrevisjonen fikk tilgang til nye opplysninger har det vært kjent at et forlik 
ble inngått. Men det har vært antatt at det var snakk om et mindre beløp enn det som 
Riksrevisjonen avslørte. 
Inngikk kredittavtale 
Nå har hele innholdet i det hittil hemmelige forliket mellom franske og norske 
interesser endelig kommet i dagslys. Det som også viser seg er at sjefene som overtok i 
oljegiganten Phillips Petroleum kort tid etter at forliket ble inngått i 1991, ikke fikk 
informasjon om forlikene. 
Norsk oljeforsikringspool og Phillips Petroleum, som var operatør på Ekofisk-lisensen, 
inngikk et forlik med franske interesser den 26. juni 1991. Den ene avtalen innebar 50 
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millioner i erstatning fra det franske verftet CFEM til Norsk oljeforsikringspool og 
Phillips Petroleum. 
I den andre avtalen inngikk Phillips Petroleum en separat avtale med Schlumberger-
gruppen som innebar 87,5 millioner kroner (tilsvarende drøyt 160 millioner kroner i 
2021) i kreditt fra Schlumberger-gruppen. Betingelsen var at Phillips økte innkjøpene 
fra Schlumberger-eide selskap mellom 1991 og 1996. 
Forex Neptune, som konstruerte «Alexander L. Kielland», var en del av Schlumberger-
konsernet og ble sammen med det franske verftet CFEM og underleverandøren Richard-
Ducros i 1981 saksøkt av Phillips Petroleum og Norsk oljeforsikringspool. 
Visste ikke om avtalen 
- Jeg var ikke klar over denne avtalen som ble inngått mens jeg var i Texas. Jeg vet ikke 
hva avtalen innebar for oss konkret. Økning av innkjøp avhenger av ulike faktorer, og 
kommer som en naturlig del av økt aktivitet også. Jeg har ikke vært borti at 
Schlumberger ble favorisert på noe nivå, sier Knut Åm til Aftenbladet. 
Åm overtok som administrerende direktør i Phillips Petroleum i desember 1991 etter 
Mike McConnel som pensjonerte seg etter 40 år. 
- Denne avtalen visste jeg ingenting om, sier Rolf Wiborg til Aftenbladet. 
Wiborg startet i Phillips Petroleum i 1978 og var i en rekke ulike stillingen fram til 
1997. I 1992 kom han tilbake til Norge etter et opphold for Phillips i USA. I Norge var 
han driftsdirektør og hadde ansvar for alt som skjedde ute i havet. I 1993 ble han 
viseadministrerende direktør, en rolle han hadde fram til våren 1997. 
- Jeg burde visst om denne avtalen. Om jeg tillater meg å spekulere litt, kan det være en 
grunn til at vi som kom hjem fra USA ikke ble involvert i dette. Dersom vi ikke visste om 
denne kredittavtalen med Schlumberger-gruppen, ville vi heller ikke bli beskyldt for å 
favorisere. Likevel valgte vi som regel Schlumberger som var langt framme både hva 
angikk kvalitet og kompetanse. I ettertid er jeg sånn sett veldig glad for at jeg ikke visste 
om denne avtalen Phillips-gruppen (Ekofisk-lisensen) hadde med å øke innkjøpene hos 
Schlumberger, sier Wiborg. 
Selv ønsker ikke ConocoPhillips å si noe om avtalens innhold. Pressekontakt Stig S. 
Kvendseth har ingen kommentar til spørsmål om hvordan det kan ha seg at verken 
administrerende direktør eller viseadministrerende direktør for Phillips Petroleum 
Norge kjente til avtalen som var inngått med Schlumberger. 
ConocoPhillips ønsker ikke å la seg intervjue om saken, og Kvendseth skriver følgende 
til Aftenbladet. 
- Vi har samarbeidet med Riksrevisjonen og gitt de tilgang til relevante arkiver for deres 
mandat for undersøkelsen som var hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar i 
forbindelse med ulykken. Vi har også delt forlikene etter den tragiske ulykken med 
Riksrevisjonen. Vi tar til etterretning de funn og vurderinger som fremkommer i 
Riksrevisjonens rapport. Nå er rapporten til behandling i Stortingets kontroll- og 
konstitusjonskomité, og vi vil forholde oss til det som blir utfallet av deres behandling. 
Det er viktig for oss igjen å gjenta at «Alexander L. Kielland»-ulykken var en tragisk 
ulykke hvor 123 mennesker mistet livet, og vi føler med de etterlatte og overlevende. 
- Norge tapte 
Tidligere har det vært lagt til grunn at de norske interessene fikk 6,5 millioner kroner. 
Dette har også Aftenbladet skrevet, sist i fjor høst da utkastet til forliksavtalen ble 
funnet. Der kom det fram at det franske verftet, CFEM, var innstilt på betale mellom 500 
000 og 1 million dollar for å få «Kielland»-saken forlikt. 



Forretningsadvokat Georg Scheel var sakfører for Norsk oljeforsikringspool som gikk til 
søksmål mot det franske verftet i 1981. Han ledet søksmålet der de norske krevde 700 
millioner kroner i erstatning, sammen med Phillips Petroleum. 
Advokat Georg Scheel står fast på at forliket likevel er et uttrykk for at norske interesser 
i realiteten tapte søksmålet. 
- Jeg husker ikke beløpet. Det er veldig lenge siden, og jeg har ingen papirer lagret i 
saken. Oppsummeringen er at vi i realiteten tapte, sier Scheel til Aftenbladet. 
Aftenbladet har skrevet om det hemmelige forliket fra 1991 flere ganger. Phillips 
Petroleum har aldri ønsket å kommentere det. De har heller ikke ønsket å åpne sine 
arkiver. Riksrevisjonen har imidlertid fått tilgang til arkivene hos det som i dag er 
ConocoPhillips. Utenom beløpene som er kommet fram i Riksrevisjonens arbeid, holdes 
forliket for øvrig som ble signert den 26. juni 1991 fortsatt hemmelig. 
- Bare småbeløp 
Det er her det kommer fram at forliket besto av to avtaler, ikke en, og at beløpene som 
betales mellom partene er høyere enn tidligere kjent. 
- Om beløpet i forliket var 50 millioner eller 6,5 millioner kroner, er det uansett 
småbeløp sammenlignet med kravet var 700 millioner kroner. Den franske 
ekspertgruppen konkluderte i 1985 med at det franske verftet ikke hadde ansvaret for 
ulykken, slik den norske kommisjonen hadde hevdet. Det betydde i realiteten at vi tapte, 
sier Scheel. 
Georg Scheel representerte ikke Phillips Petroleum i søksmålet og vet ingenting om 
kredittavtalen mellom Phillips og Schlumberger som Riksrevisjonen forteller om. 
Scheel praktiserer fortsatt som forretningsadvokat i shipping og offshore. Han sier at 
det slett ikke er uvanlig at et forlik inneholder avtaler av kommersiell karakter. 
- Målet med et forlik er å løse saken og komme videre. I en rettssak eller ved fellende 
dom kan det oppstå et dårlig forhold etterpå. Ofte er partene involvert i felles prosjekter 
og det kan bli vanskelig å samarbeide. Alle er tjent med å avslutte saken, sier Scheel. 
- Phillips sikret seg noe 
Tidligere viseadministrerende direktør i Phillips Petroleum, Rolf Wiborg, mener at det 
er grunn til å tro at Phillips anså sjansene for å nå fram i Frankrike som dårlige. Dersom 
Norge ikke vant fram, ville Phillips nesten ikke fått noe tilbake. Dette kan ha gjort at 
Phillips ville sikre seg noe tilbake fra de utgiftene Phillips hadde påtatt seg i forbindelse 
med «Kielland»-ulykken. 
- De 200 millionene som Phillips krevde var kanskje strengt tatt utgifter Phillips-
lisensen hadde påtatt seg etter havariet. Forhold som ikke hadde noe med det vi hadde 
leid riggen inn for. Ved å inngå forlik med Schlumberger-gruppen og binde seg til å øke 
volumet av innkjøp var nesten en sikker bankers for Phillips-gruppen, som da ville få 
tilbake noen (hele verdien) av de utgiftene vi hadde hatt i forbindelse med ulykken. Men 
en slik avtale ville også være til fordel for motparten, påpeker Wiborg. 
Her kan du lese om dykkere som kom med helt nye opplysninger i «Kielland»-saken. 
Selv om en slik avtale, ut fra fri-konkurranse-prinsippet i EØS-avtalen, ikke ville vært 
mulig ble Phillips’ kredittavtale med Schlumberger og øke innkjøpene hos 
Schlumberger inngått før EØS-avtalen trådte i kraft. Det skjedde først den 1. januar 
1994, mens Phillips’ avtale med Schlumberger-gruppen hadde en varighet fra 26. juni 
1991 til 1996. 
- Slik avtaler har ikke tilbakevirkende kraft, men jeg tror Phillips er veldig glade for at 
dette ikke kom fram tidligere da det kunne medført en god del støy dersom «nåtidens 
briller» var rettet mot innholdet i avtalen, avrunder Wiborg. 
Riksrevisjonens «Kielland»-rapport 



123 mennesker mistet livet og 89 overlevde da boligplattformen «Alexander L. 
Kielland» havarerte i Nordsjøen 27. mars 1980. 
Riksrevisjonen la tirsdag 9. mars sin gjennomgang av «Kielland»-ulykken. 
Riksrevisjonen konkluderte med følgende: 
Myndighetene får sterk kritikk for mangelfull oppfølging av etterlatte og overlevende. 
Veritas blir kritisert for sin dobbeltrolle ved at de både var med på granskingen etterpå 
og var ansvarlig for inspeksjonene av plattformen før ulykken. 
Ikke hørt: Riksrevisjonen slår fast at mange relevante aktører ikke er blitt intervjuet 
eller hørt av den norske kommisjonen. Ingen av dykkerne som undersøkte vraket av 
Kielland ble intervjuet av den norske kommisjonen. 
Årsak: Det er avdekket svakheter ved granskingskommisjonens arbeid fra 1981, men 
hovedkonklusjonen står fast: Utmattingsbruddet var utløsende årsak. 
Fransk versjon: Riksrevisjonen slår imidlertid også fast at det er ulik oppfatning av de 
sammensatte ulykkesårsakene i den norske og den franske granskingsrapporten etter 
ulykken. 
Ikke ny gransking: Til tross for kritikk av myndighetene, og kritikk av at Stavanger 
Drillings og Phillips sitt ansvar ikke er blitt evaluert, vil Riksrevisjonen ikke anbefale ny 
gransking. 
 


