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Stavanger: Ja, pappa kunne vært reddet, tror Gudny Hansen. Hun 
mistet faren sin, Herbert Hansen, i «Alexander L. Kielland»-ulyk-
ken i 1980. Han ble bare 33 år. Datteren mener han kunne vært 
reddet hvis Phillips sitt beredskapsfartøy hadde vært nærmere enn 
én time unna. 
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Phillips Petroleum hadde ansvar for å ha et hjelpefartøy like i nærheten av 
«Alexander L. Kielland». Men beredskapsfartøyet «Silver Pit» brukte nesten 
en time på å nå fram og plukket ikke opp en eneste overlevende etter 
«Kielland»-ulykken. 
«Silver Pit» plukket ikke opp én eneste overlevende og fant ingen omkomne. 
Mistet pappa 



Gudny Hansen var en av de mange jentene og guttene som mistet faren sin i 
«Kielland»-ulykken. 
Et av spørsmålene hun stiller seg, er om pappa og andre oljearbeidere kunne 
vært reddet om Phillips Petroleum hadde hatt beredskapsfartøyet like i 
nærheten av Edda-plattformen og dermed også «Kielland». 
- Jeg syns alt er så veldig trist. Torsdagen før påske var vi ute ved 
«Kielland»-monumentet på Smiodden. Vi satt på benken, så ut på havet og 
monumentet. Der tenkte jeg at det er en grunn til at jeg ikke kommer hit så 
ofte. Når jeg ser på havet og tenker på alt som skjedde og hører fra andre at 
ulykken kunne vært unngått, blir jeg bare lei meg. Pappa var 33 år, nå er jeg 
nesten 20 år eldre enn han ble. Kunne han eller andre vært reddet? 
Gudny Hansen spør og svarer samtidig: 
- Jo, de kunne sikkert reddet en del flere med dette beredskapsfartøyet. Folk 
var jo i sjøen, men det var ingen der til å plukke de opp. 
Beredskapsbåt var langt unna 
Historien om beredskapsfartøyet «Silver Pit» som hadde ansvar for Edda-
plattformen med tilhørende flotellplattform «Alexander L. Kielland», er en 
av flere underkommuniserte fortellinger etter «Kielland»-ulykken. 
Som operatør var Phillips Petroleum ansvarlig for å ha beredskapsfartøy ved 
innretningene på Ekofisk-komplekset. Tiden fartøyet skulle bruke for å nå 
fram, skulle ligge på mellom 15 og 20 minutter om en krisesituasjon oppsto. 
Men «Silver Pit» var stasjonert nede ved Eldfisk og brukte mellom 45 mi-
nutter og en time til «Kielland» etter havariet, ifølge beskrivelsene til den 
norske granskingskommisjonen. 
Høring starter i dag 
Den 27. mars var det 41 år siden «Alexander L. Kielland» tippet rundt i 
Nordsjøen. 123 mennesker mistet livet i det som er landets verste industri-
ulykke. Riksrevisjonen slo fast i sin rapport om gjennomgangen av myndig-
hetenes håndtering av «Kielland»-ulykken, som kom den 9. mars i år, at 
ansvarsforholdene etter ulykken ble lite klarlagt. 
Ansvarsforhold blir en viktig del av «Kielland»-høringen som starter i 
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag. 
Var nesten en time borte 
Ifølge granskingskommisjonens rapport forklarte Phillips’ transportsjef at 
det ble gitt klar beskjed til megleren for «Silver Pit» om at fartøyet skulle 
plasseres i beredskapsområde tre slik at avstanden til Eldfisk Alpha og Edda 
ble like stort. Ulykkesdagen var «Silver Pit» plassert en nautisk mil sørøst 
for Eldfisk Bravo, rundt seks nautiske mil fra Edda-plattformen. 
Kapteinen på «Silver Pit» kjente ikke til dette. Han forklarte i politiavhør et-
ter ulykken at «Silver Pit» ikke hadde fått noen beskjed om å dekke området 
hvor Edda-plattformen og «Kielland» var. Kapteinens klare oppfatning var 
at «Silver Pit» bare var beredskapsfartøy for den faste installasjonen Eldfisk 
Bravo. Han sa også at de aldri tidligere hadde blitt dirigert bort fra den in-
stallasjonen fartøyet skulle ligge på, før ulykken var et faktum og de deltok i 
redningsaksjonen. 



Videre forklarte kapteinen at det ville ta en god halvtime i godt vær for å 
seile fra Eldfisk B til Edda. I politiavhør gjorde kapteinen det også klart at 
først etter ulykken fikk «Silver Pit» beskjed om å være beredskapsfartøy for 
Eldfisk A, Eldfisk B og Edda. Han anslo tiden fra å komme fra Eldfisk A til 
Edda til rundt en time i godt vær. 
«Silver Pit» var en ombygd fisketråler og godkjent som hjelpefartøy. Den 
var spesialutrustet for å hjelpe mennesker som hadde falt i sjøen, hadde 
hjelpebåter og klatrenett og lav skuteside med markert redningsområde for 
å kunne ta opp folk. 
Da «Silver Pit» var så langt borte, førte det til at forsyningsskip i nærområ-
det rykket inn. Disse skipene var ikke egnet på samme måte til å ta opp folk 
som «Silver Pit» og hadde også begrenset med utstyr om bord for rednings-
operasjoner. 
Phillips nektet å vedta bot 
I et annet politiavhør med en av de ansatte i Oljedirektoratet, ble politiet 
forklart at Oljedirektoratet kunne ta stikkprøver om oljeselskapenes bered-
skapsplan ble oppfylt i praksis og ikke bare var en plan på papiret. Han var 
forklarte videre at Oljedirektoratet fant det noe uklart hvordan 
hjelpefartøysdekningen på Ekofisk forholdt seg da de nye forskriftene trådte 
i kraft i oktober 1979. 
Dette ble tatt opp med Phillips Petroleum og selskapet kom da tilbake med 
et forslag til hvordan installasjonene skulle dekkes av hjelpefartøy. Oljedi-
rektoratet ga sin godkjennelse den 5. mars 1980, men det var ikke angitt 
hvilke fartøy som dekket de ulike områdene. Dette vitnet fra Oljedirektoratet 
mente at hjelpefartøyet som hadde ansvar for beredskapsområde tre på 
Ekofisk, hadde ansvar for faste installasjoner, men også for «Alexander L. 
Kielland». 
I Riksrevisjonens gjennomgang av myndighetenes håndtering av 
«Kielland»-ulykken, kommer det fram at Phillips Petroleum nektet å vedta 
en bot på 2 millioner kroner for at selskapet hadde mangler ved 
hjelpefartøysdekning, oppfølging av arbeidsmiljø og sikkerhetsopplæring. 
Utfallet ble at de to første punktene da ble frafalt, mens Phillips betalte en 
bot på 100.000 kroner i 1987 for at de ikke hadde sørget for tilstrekkelig 
opplæring av fire ansatte i et kontraktørselskap. 
Betalte motvillig 
I et brev til politiet i Stavanger skrev Phillips at selskapet betalte boten for å 
få saken avsluttet, men vedkjente seg ikke skyld for forholdene selskapet 
var bøtelagt for. I en e-post skriver pressekontakt Stig S. Kvendseth følgen-
de til Aftenbladet: 
- I den norske granskingsrapporten fremgår det at i alt 26 personer ble ber-
get av fem fartøyer som kom til ulykkesstedet, og at de nærmeste fartøyene 
var forsyningsskipene «Normand Skipper» og «Normand Engineer» som 
begge lå 10-15 minutter unna der «Alexander L. Kielland» havarerte. Det er 
riktig at Phillips ikke vedtok boten for feil plassering av beredskapsfartøyet 
«Silver Pit», og at denne ble frafalt av politiet. Hva som var den juridiske 



begrunnelsen for at boten ble frafalt, har vi ikke tilgjengelig, skriver Kvend-
seth og fortsetter: 
- Vi har samarbeidet med Riksrevisjonen og gitt 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 et-
ter 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 for-
holde 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. 
Bare seks ble reddet 
Ifølge Hovedredningssentralen i Sør-Norge sin egen rapport klarte bare 
skipene å plukke opp seks mennesker direkte fra sjøen. Forsyningsskipet 
«Normand Engineer», som kom til havaristedet klokken 18.55, tok opp fire. 
Forsyningsskipet «Safe Truck» plukket opp en fra sjøen, det samme gjorde 
forsyningsskipet «Viking Girl» som klokken 21.15 plukket opp en mann i 
overlevingsdrakt, nesten to og en halv time etter at «Kielland» tippet rundt. 
Og hva skjedde med «Silver Pit» som skulle vært i førstelinjen? 
Jo, etter at beredskapsskipet var på høyde med Edda-plattformen rundt en 
time etter havariet, ble den beordret til å lete etter overlevende i rednings-
flåter og livbåter. Dette var resultatløst. Det var også letingen dagen etter, 
den 28. mars. Kapteinen fikk da ordre om å gå tilbake til sin posisjon ved 
Eldfisk Bravo og var der rundt klokken 18.15. 
Riksrevisjonen påpekte i gjennomgangen sin at ansvarsforholdene rundt 
ulykken ikke er blitt avklart - og heller ikke ansvarsforholdene til Phillips 
Petroleum og Stavanger Drilling, som henholdsvis operatør og rederi/eier 
av «Alexander L. Kielland». 
Nettopp dette med de uavklarte og manglende ansvarsforholdene er noe 
som har vært en ekstra belastning for overlevende, pårørende og etterlatte 
etter «Kielland»-ulykken. Dette er også et av de sterkeste argumentene 
«Kielland»-nettverket har pekt på for å få ny gransking. De hadde i det 
lengste håpet at Riksrevisjonen ville peke på ansvar. 
Mangel på vilje til ansvar 
For etterlatte Gudny Hansen, som er med i styret i «Kielland»-nettverket, 
er eksempelet med «Silver Pit» som Phillips Petroleum hadde plassert for 
langt borte fra Edda-plattformen og «Kielland, et godt eksempel på et for-
hold hvor det mangler vilje til å peke på ansvar. 
- Selv her ble altså ingen holdt ansvarlig for at Phillips ikke hadde bered-
skapsfartøy som var i nærheten da uhellet var ute, sier Gudny Hansen. 
Hun er ikke alene. 
- Har ofte tenkte på dette 
- Jeg har tenkt over dette mange ganger. Tenk om «Silver Pit» hadde vært i 
nærheten slik den skulle. Da tror jeg flere ville hatt mye større mulighet for 
å overleve, sier «Kielland»-overlevende Kåre Magne Kvåle til Aftenbladet. 



Kvåle bor ved Tingvatn i Hægebostad og var sammen med 13 andre i livbåt 
nummer fem. En livbåt som lå opp ned i bølgene. Kvåle var livsbåtfører og 
var blant dem som visste hvordan livbåten kunne bli snudd. Med iherdig 
innsats av dem som var inni livbåten og folk som lå i sjøen og hjalp til uten-
for, fikk de i samarbeid snudd livbåten. 
I artikkelen «Mayday, mayday, Kielland velter ...» som nylig ble gitt ut i Ar-
beiderhistorie, skriver artikkelforfatterne Marie Smith-Solbakken og Hans-
Jørgen Wallin Weihe om oljearbeidernes solidaritet med hverandre da red-
ningsarbeidet sviktet. Når det ikke var beredskapsfartøy i nærheten, når 
redningshelikopter ikke hadde heiser som virket, pekes det på at det var i 
kraft av arbeidernes fellesskap og altruisme at så mange ble reddet, mot alle 
odds. 
Livbåten reddet 19 
De som var i livbåt nummer fem, reddet opp 19 mennesker fra sjøen. Kvåle 
lar den dag i dag fortsatt tankene svirre rundt om de kunne reddet flere; om 
de hadde vært mer observante eller hadde hatt ei line som de kunne hoppet i 
sjøen med. 
- Det var begrenset hvor lenge folk kunne klare seg i sjøen. Folk gjorde det 
de kunne ut fra begrensede midler, og mange gjorde en riktig stor helteinn-
sats. Situasjonen ville vært helt annerledes og mye bedre om hjelpefartøyet 
lå i nærheten. Da kunne de kommet med en gang. Mye av problemet var å 
komme om bord i skipene som hjalp til. De var ikke tilrettelagt for red-
ningsarbeid, understreker Kvåle til Aftenbladet. 
Han erfarte selv hvor vanskelig det var å klatre opp via klatrenettet i forsy-
ningsskipet «Normand Skipper». 
- Jeg hoppet ut av livbåten og opp i nettet. Jeg har hatt litt dårlig samvittig-
het for det etterpå. Jeg vurderte der og da at jeg kunne hjelpe med overføring 
av folk til «Skipper». Men været ble dårlig og livbåten slo så mye på skutesi-
den at de måtte gå ut igjen. Flere ble med livbåten natta gjennom før de ble 
reddet. Det var ingen fare, men en ubehagelig opplevelse, forteller Kvåle. 
Reddet andre, omkom selv 
En annen oljearbeider hjalp flere folk opp i «Normand Skipper» fra en red-
ningsflåte, men da han selv skulle klatre opp, var han så forkommen og 
nedkjørt at han falt i sjøen og døde. Da redningen sviktet, viser Smith-
Solbakken og Wallin Weihe til enkeltindividets handlinger som avgjørende 
for at tross alt så mange som 89 mennesker ble reddet: 
«Altruistisk empati og handling skjer ikke ut fra egeninteresse, og noen 
ganger med stor risiko for eget liv. Mange av arbeidernes handlinger under 
ulykken var av en slik art og kan ikke forstås ut fra egeninteresse. De som 
hjalp hverandre så på det å hjelpe kollegaer og andre i nød som en del av det 
å tilhøre flokken og de verdiene de var en del av.» 
Flaks og uflaks 
Dette kjenner overlevende Ragnvald Ofte, fra Åpta ved Farsund, seg i igjen, 
men han legger også til at den helt uberegnelige faktoren flaks spilte en stor 
rolle for hvem og hvor mange som overlevde. 



- Jeg husker at jeg møtte kapteinen på «Normand Skipper» etter ulykken da 
jeg var på «Henrik Ibsen» i Tananger. Han så at «Kielland» gikk rundt og 
fortalte meg at han ikke trodde noen skulle komme fra ulykken med livet i 
behold, sier Ofte til Aftenbladet. 
Opplysningene om «Silver Pit» og Phillips Petroleum som nektet å ta ansvar 
for at beredskapsfartøyet var for langt unna, syns han er urovekkende. For 
han er det nytt at Phillips nektet å vedta en bot for dette. 
- Dersom hjelpefartøyet hadde ligget i området, kunne det blitt plukket opp 
en del folk. Flere lå ute i sjøen en stund. De med klær på hadde større sjanse 
for å klare seg en av dem som ikke hadde klær på. Hadde hjelpefartøyet red-
det noen, ville det betydd enormt mye. Mange av dem som omkom var unge 
folk i sin beste alder, flere var også etableringsfasen, påpeker Ofte. 
Ikke minus med beredskapsskip 
Ingeniør og maritim ekspert Emil Aall Dahle, som utarbeidet stabilitetsrap-
porten for granskingskommisjonen etter «Kielland»-ulykken, er usikker på 
om det ville hatt avgjørende betydning for redningsarbeidet og hjelpefar-
tøyet hadde ligget nærmere. Han minner om at mange manglet 
overlevingsdrakt og flytevester. 
- Det hadde ikke vært noe minus for redningsarbeidet at beredskapsskipet 
hadde ligget nærmere. Det burde jo vært der, og det er noe å tenke på for 
framtiden. Vi vet jo også hvor vanskelig det var å løfte de overlevende om 
bord i båt fra sjøen. Utstyret var dårlig og de havarerte måtte ha en viss styr-
ke for å klatre i tau og garn som ble kastet ut, en styrke mange av dem ikke 
hadde fordi de var så kalde etter å ha ligget i vannet, sier Aall Dahle. 
Ulykke ble katastrofe 
Emil Aall Dahle mener «Alexander L. Kielland»-katastrofen i 1980 kunne 
vært unngått, selv da plattformfoten knakk. Han viser til at ulykken ikke ble 
en katastrofe før plattformen mistet stabiliteten og gikk rundt i løpet av 20 
minutter. Hadde plattformen holdt seg oppreist lenger, ville antall omkom-
ne vært mye lavere. Dahle har 18 års erfaring fra Veritas, og har i flere tiår 
vært medlem av den faste havarikommisjonen for fiskeflåten. Han har tidli-
gere vært kritisk til at vann fosset inn i plattformen fordi luker og dører ikke 
var tilstrekkelig lukket. 
Da «Kielland»-havarerte var det litt over 6 grader i sjøen, ifølge grans-
kingskommisjonens rapport. Den amerikanske søke- og redningstjenesten 
har utarbeidet en tabell for forventet tid for mulig overlevelse i ulike sjø-
temperaturer. Her skriver de at ved temperaturer på mellom 4 og 10 grader 
er det mulig å overleve mellom 1 og 3 timer i vannet, mens tiden før du blir 
bevisstløs ligger på mellom 30 og 60 minutter. 
Avdelingsdirektør Jarle Dyre Øversveen ved Hovedredningssentralen Sør-
Norge sier det i ettertid er vanskelig å spekulere i hvor mange som eventuelt 
kunne vært reddet opp fra havet om hjelpefartøyet «Silver Pit» hadde ligget 
i posisjon til å innta området kort tid etter ulykken. 
- Det er vel ikke usannsynlig at det hadde hatt en del å si, men det blir van-
skelig å vurdere fra mitt ståsted. En generell regel er det at jo flere ressurser 



som er i stand til å redde folk opp, jo bedre er det. Men dette avhenger også 
av de rådende forutsetningene, sier han. 
 

 

Stavanger: Hun er ikke alene om å kreve ny gransking av 
«Kielland»-ulykken i 1980. Til høringen på Stortinget i dag vil 
både politikere, fagforeninger og etterlatte kreve svar om ansvar, 
årsak og erstatning. 
Tor Gunnar Tollaksen 
Ellen Kongsnes 
Det vil være et nytt overgrep overfor de overlevende og de etterlatte hvis 
«Kielland»-ulykken ikke blir gransket på nytt, sier Hilde-Marit Rysst. 
- Som nasjon kan vi heller ikke leve med at spørsmål forblir ubesvart, sier 
hun. 
Rysst leder fagforeningen Safe, som har mange medlemmer i 
oljeindustrien, også overlevende etter «Kielland»-katastrofen. 
Høring i Stortinget 
Midt i påsken, den 27. mars, var det 41 år siden «Alexander L. Kielland»-
plattformen tippet rundt i Nordsjøen. 123 mennesker mistet livet i landets 
verste industriulykke. 30 er aldri funnet. 69 overlevde. Ingen er stilt juridisk 
til ansvar for ulykken. 
I dag skal Hilde Marit Rysst fortelle politikerne hvorfor ulykken må 
granskes på nytt, 41 år etterpå. Til høringen i Stortinget kommer også 
Kielland-nettverkets talsmann, Kian Reme, bransjeforeningen Norsk olje 
og gass, flere fagforeninger og oljeminister Tina Bru på vegne av 
regjeringen. 



Avgjøres før valget 
Etter høringen skal komiteen lage en innstilling til Stortinget som 
diskuterer saken i plenum, før endelig avgjørelse før sommeren. 
SV vurderer sterkt å støtte en ny gransking av ulykken. 
- Ansvarsforholdet er et spørsmål som overlevende og etterlatte mener at 
fortsatt henger i luften, sier Freddy André Øvstegård i SV. Han sitter i 
kontrollkomiteen på Stortinget. 
- At etterlatte og overlevende opplever ansvarsforholdet som uavklart, vil 
være et viktig lodd på vektskåla for oss, sier Øvstegård. 
Trosser Riksrevisjonens råd 
Normalt vil et råd fra Riksrevisjonen veie tungt. Denne gangen er SV villig til 
å trosse rådet fra Per-Kristian Foss og Riksrevisjonen. Rysst i Safe støtter 
dette. Det samme gjør Kielland-nettverket. 
- Det er bare tull når Riksrevisjonen sier at det ikke vil være mulig å finne 
flere svar så lenge etterpå. Vi har bedre metoder i dag, både for gransking og 
for tekniske undersøkelser, sier Rysst. 
- Det har vært altfor mye hemmelighold til at det er greit å avslutte nå uten 
ny gransking, slår hun fast. 
Hva har vi lært? 
Høyre-representant Svein Harberg lover åpne ører og et åpent sinn før 
høringen. 
- Et sentralt spørsmål blir om vi har lært og hva vi har lært etter ulykken, 
sier Harberg. 
Rysst i fagforeningen Safe har en annen innfallsvinkel til 
læringsspørsmålet: 
- Oljeindustrien elsker å si at bransjen har lært. Men hva har vi lært? Når 
spørsmål står ubesvart kan vi ikke vite om vi har lært alt vi burde, verken 
om sikkerhet, ansvar eller oppfølging etterpå, sier Rysst. 
I 1980 hadde vi lover som regulerte oppfølgingen av etterlatte og pårørende. 
Lovene ble ikke brukt, påpeker Riksrevisjonen. 
- Hvordan kan vi si at vi har lært nok når vi ikke brukte de lovene vi allerede 
hadde den gangen, spør Rysst. 
Åpent sår i 40 år 
I mer enn 40 år har spørsmålene om årsak og ansvar stått ubesvart for 
mange etterlatte og overlevende. Kravet om en ny gransking er aldri blitt 
fulgt opp. 
Nå er svaret nærmere enn noen gang: Stortinget skal bestemme før 
sommeren om de støtter en ny gjennomgang av ulykken, for å finne svar og 
ansvarliggjøre. 
Etter ny oppmerksomhet rundt ulykken i 2016, bestemte Stortinget i 2019 at 
Riksrevisjonen skulle gå gjennom ulykken på nytt. I dag går politikerne 
gjennom Riksrevisjonens rapport som ble lagt fram 9. mars i år. 
Solveig Horne fra Fremskrittspartiet og Rogaland sitter i komiteen. Hun er 
opptatt av spørsmålet «hva har vi lært» og oppfølgingen av etterlatte og 
pårørende. 



- Umiddelbart klarer vi ikke å se at det er grunnlag for en ny gransking, sier 
Horne før høringen. 
Riksrevisjonens konklusjon 
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. 
Årsak: Det er avdekket svakheter ved granskingskommisjonens arbeid fra 
1981, men hovedkonklusjonen står fast: Utmattingsbruddet var utløsende 
årsak, men det er ulik oppfatning i den norske og den franske 
granskingsrapporten etter ulykken. 
Ikke ny gransking: Tross kritikk av myndighetene og kritikk av at Stavanger 
Drilling og Phillips sitt ansvar ikke er blitt evaluert, vil Riksrevisjonen ikke 
anbefale ny gransking. 
 


