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Innhold 

• Sammenhengen mellom risikostyring og beredskap 

 

• Etablering av robust beredskap  
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Hvordan er beredskap integrert i 
risikostyring? 
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Målstyring vs risikostyring  

Mål for  
selskap 

Mål for 
produksjon 

Mål for  
utvinning 

Mål for  
HMS 

Øvrige mål 

Mål for  
Innretning A 

Mål for 
Innretning B 

Mål for 
Leverandør B 

Mål for  
Leverandør A 

1. Målstyring 2. Risikostyring 

Selskaps- 

risiko 

Risiko for 
produksjon 

Risiko for  
utvinning 

Risiko for  
HMS 

Øvrig risiko 

Risiko for  
Innretning A 

Risiko for 
Innretning B 

Risiko for  
Leverandør B  

Risiko for  
Leverandør A 

Stikkord: Måloppnåelse og beslutningsstøtte 
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ISO 31000 Risk Management 
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ISO 31000 – Chapter 5.5 
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Liv og helse 

Miljø 

Verdier 

Omdømme  

TID 

Mennesker 

Organisasjon 

Utstyr 

Systemer 

Helhetlig tilnærming til risikostyring 

Bygg og anlegg 

Kapitalverdier 

Juridisk 

Informasjon 

Driftsoperasjoner 

ÅRSAKER KONSEKVENSER UØNSKET 

HENDELSE 
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Hva kan gå galt? 

RISIKOANALYSE BEREDSKAPS-

ANALYSE 
BEREDSKAPS-

PLAN 

BEREDSKAPS-

ØVELSER OG -

TRENING 

•Fareidentifikasjon 

•Analysere 

•Evaluering av 

storulykkesrisiko 

•Foreslå 

risikohåndtering 
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Hva ønsker vi å oppnå med risikoanalysen? 

• Beslutningsstøtte 

• Dette innebærer:  

• Risikobilde 

• Forståelse for barrierer 

• Forslag til risiko reduserende tiltak 
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Prosess 
Prosess 

kontroll 

Prosess 

alarmer 

Instrumenterte 

sikkerhets 

systemer 

Passiv 

brann- 

beskyttelse/ 

Aktive 

slukke 

systemer 

Hendelses- 

håndtering / 

Beredskap 

Typiske barrierer i prosessområdet 
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Prosess 
Prosess 

kontroll 

Prosess 

alarmer 

Instrumenterte 

sikkerhets 

systemer 

Passiv 

brann- 

beskyttelse/ 

Aktive 

slukke 

systemer 

Hendelses- 

håndtering / 

Beredskap 

Hva analyseres i RA? 
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Passiv 

brann- 

beskyttelse/ 

Aktive 

slukke 

systemer 

Instrumenterte 

sikkerhets 

systemer 

Prosess 

alarmer 

Prosess 

kontroll 

Hendelses- 

håndtering / 

Beredskap 

Barrierene sin innvirkning på risikobilde 

Prosess 
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Hva er det viktigste vi tar med oss fra RA? 

• Fareidentifikasjonen 

• Beskrivelse av representative storulykke 
hendelser 
• Utvikling av situasjonen  

• Årsaker 

• Konsekvenser - Potensiale 

• Beskrivelse av risikobilde – hva er status? 

• Antagelser 

• Anbefalinger 
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Hva kan gå galt? Hvordan kan vi 

fikse problemet 

hvis det går galt? 

RISIKOANALYSE BEREDSKAPS-

ANALYSE 
BEREDSKAPS-

PLAN 

BEREDSKAPS-

ØVELSER OG -

TRENING 

•Fareidentifikasjon 

•Analysere 

•Evaluering av 

storulykkesrisiko 

•Foreslå 

risikohåndtering 
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Metode for risiko- og beredskapsanalyse 
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1. Planlegging og etablering av rammer 

• Ansvarlig leder sin rolle 

• Arbeidsgruppen sin rolle 
•Kompetanse til å belyse hendelsesforløp,  

•Myndighet til å beslutte hva som er god nok beredskap.  

Typisk vil  arbeidsgruppen bestå av :   
• Plattformsjef 

• Sikkerhetsleder offshore 

• Sykepleier offshore 

• Prosessoperatør/kranfører/Boring & Brønn ekspertise 

• Ansvarlig for teknisk sikkerhet i selskapet 

• Arbeidstakerrepresentant 

• Familiarisering 
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Familiarisering 

• Grunnlagsdokumentasjon 
• Risikoanalyse / Eksisterende beredskapsanalyse 

• Tegninger 

•  Samarbeidsavtaler med andre 
organisasjoner/beredskapsressurser  

• Selskapsinterne filosofi dokument/ kravdokument 
/operasjonelle begrensninger 

• Bransjestandarder 

• Erfaringer fra trening og øvelser;  

• Status på teknisk tilstand, som kan medføre behov for ekstra 
tiltak 

• Organisasjonen 
• Roller og ansvar 
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2. HAZID 

• Gjør ikke ny HAZID i beredskapsanalysen, 
men henter nødvendig input enten 

• Ved at leder for oppdatering av 
beredskapsanalysen deltar på HAZID i 
risikoanalysen 

• Ved gjennomlesing av HAZID gjennomført i 
risikoanalysen 
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3. Etablering av register for utvalgte 
uønskede hendelser 

• Representativt utvalg uønskede hendelser  

• Diskuterer med arbeidsgruppen:  
• Er det andre uønskede hendelser som vil kreve noe 

mer/annerledes enn de utvalgte uønskede hendelsene? 
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4 og 5. Identifisere ytelseskrav og 
tilhørende tiltak/ressurser 

• Systematisk gjennomgang av de utvalgte 
uønskede hendelsene - enkeltvis 
• for beredskaps-fasene  

• Varsling 
• Bekjempelse 
• Redning 
• Evakuering  
• Normalisering 

• Diskusjon i arbeidsgruppen: 
• Behov for ytterligere ytelseskrav i denne fasen?  
• Hvilke tiltak/ressurs er nødvendig for å klare 

tilfredsstille ytelseskravet? 
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6. Dimensjonering av beredskapen 

• Vurdere robustheten av hver enkelt ressurs 
• Kapasitet 

• Responstid 

• Tilgjengelighet 

• Robusthet 

• Bli enig om riktig dimensjonering av beredskaps 
organisasjonen. 

• Har vi bommet på dimensjoneringen skyldes det enten: 
• Ikke grundig nok ved valg av uønskede hendelser 

• Ikke systematisk nok ved etablering av ytelseskrav. 
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Andre vurderinger ifm etablering av beredskap 

• Behov for backup personell?  

• Uforenlige funksjoner? 

• Hvor mønstringssted? 

• Splitt-scenario ?  

• Har vi fullgod alternativt evakueringsmiddel?  

• Eller må vi innføre operasjonelle begrensninger? 
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Hva kan gå galt? Hvordan kan vi 

fikse problemet 

hvis det går galt? 

Hvordan gå 

frem i praksis? 

RISIKOANALYSE BEREDSKAPS-

ANALYSE 
BEREDSKAPS-

PLAN 

BEREDSKAPS-

ØVELSER OG -

TRENING 

•Fareidentifikasjon 

•Analysere 

•Evaluering av 

storulykkesrisiko 

•Foreslå 

risikohåndtering 

•Velge 

representative 

uønskede 

hendelser 

•Etablere 

ytelseskrav 

•Dimensjonere 

beredskapen 
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Beredskapsplan  

• Primært et verktøy/ 
en sjekkliste for en 
beredskaps- 
organisasjon som  
• er ferdig opplært,  

• kan sine oppgaver  

• skjønner roller og 
ansvar til de andre 
aktørene som er 
involvert 

2. linje 
 

 

 

 

 

Operasjonelt 

3. linje  
 
 
 
 
 

Strategisk 

1. linje 
 

 

 

 

 

Taktisk 
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Hva kan gå galt? Hvordan kan vi 

fikse problemet 

hvis det går galt? 

Hvordan gå 

frem i praksis? 

Hvordan 

forberede oss 

best mulig? 

RISIKOANALYSE BEREDSKAPS-

ANALYSE 
BEREDSKAPS-

PLAN 

BEREDSKAPS-

ØVELSER OG -

TRENING 

•Fareidentifikasjon 

•Analysere 

•Evaluering av 

storulykkesrisiko 

•Foreslå 

risikohåndtering 

•Velge 

representative 

uønskede 

hendelser 

•Etablere 

ytelseskrav 

•Dimensjonere 

beredskapen 

•Etablere tiltakskort 

som beskriver 

oppgavene til den 

enkelte 

•Avklare 

grensesnittene 

•Grunnleggende 

beredskaps-

kompetanse 

•Individuell trening 

•Tabletops 

•Øvelser 
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Opplæring, trening og øvelser 

• Øver på å håndtere de utvalgte uønskede 
hendelsene vi har analysert, og etablert 
beredskap for. 

• Tanken er: Klarer vi å håndtere de 
hendelsene, så vil vi kunne bruke den 
erfaringen til å håndtere andre hendelser 
også.  
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Ideal   

RISIKOANALYSE BEREDSKAPS-

ANALYSE 
BEREDSKAPS-

PLAN 

BEREDSKAPS-

ØVELSER OG -

TRENING 

      

Mange 

er her...   ?      (    ) 

Hvordan jobber vi med beredskap? 

(    ) 

Olje og 

gass         
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Film fra storøvelsen 2012 

• Eksempel på hvordan vi 

• Øver på å håndtere hendelser ihht etablert 
planverk  

• Øver for å identifisere ytterligere 
forbedringsområder. 
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Prepared. 
 


