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Praktiske opplysninger

• Rømningsveier

• Mobiltelefoner

• Toaletter

• Lunch (11:45)



ESRA Norge – Norsk forening for risiko- og 

pålitelighetsanalyse

• Stiftet i 1994 

• Norsk avdeling av ESRA - European Safety and 

Reliability Association

• Tilknyttet Tekna – Teknisk naturvitenskapelig 

forening



Formål

• ESRA-Norge skal holde en klar og avgrenset faglig profil med hovedvekt 
på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til 
risiko- og pålitelighetsanalyse.

Aktuelle aktiviteter: 

• Samle fagmiljøet innen risiko- og pålitelighetsanalyse og styrke 
samarbeidet mellom fagpersoner innenfor industri, myndigheter, 
forskere, konsulenter, rådgivere m.v. 

• Arrangere møter og miniseminarer som belyser ett eller et fåtall faglige 
temaer slik at det blir tid til fordypning. 

• Informere medlemmene om:
• "Nyheter", f.eks. gjennomførte utviklingsprosjekter, sentrale anvendelser m.v. 

• Møter, seminarer og konferanser. 

• Andre nyheter av interesse for medlemmene 

• Samarbeide med andre beslektede faggrupper/foreninger i Norge og 
internasjonalt. 



Norsk Engelsk Eksempel

Sikkerhet Safety Ulykker:

Ras, trafikkulykker, skipskollisjoner etc.

Sikkerhet Security Tilsiktede uønskede handlinger:

Tyveri, vandalisme, terrorisme, sabotasje etc.

Sikkerhet Certainty Jeg er sikker på at det er onsdag i dag

Securityseminar: praktiske metoder og 

eksempler på anvendelse





Forskjell = mulighet for 

erfaringsoverføring (begge veier)



Neste seminar - www.esra.no

- 20. november i Stavanger: Sikkerhet under ulike 

regimer – hva betyr det?

- Noen av foredragene:
- En vurdering av forskjellene mellom petroleumsregelverket i Norge og UK v/ 

Graeme Dick, Reflekt as.

- Ulike sikkerhetsregimer, erfaringer fra riggselskap med operasjoner i Norge, 

UK, Canada, Afrika, Asia og Australia v/ Einar Bekkevold, Proactima as.

- EUs direktiv for «common safety methods for risk analysis» innen jernbane 

v/ Gunhild Halvorsrud, LRC

- Hvordan oppnå forbedret risikobasert beslutningsunderlag i prosjekter -

Erfaringer fra et pågående felles industriprosjekt knyttet til formålstjenlige 

risikoanalyser ved utbygginger av olje- og gassfelt i Nordsjøen v/ Tore 

Sagvolden, Lilleaker.





Seminarer under planlegging

(ikke endelig bekreftet)

Tidspunkt Tema

Januar 2019 Risiko og pålitelighet i en moderne transportverden

Mars 2019 Smartere måter å jobbe med risiko på i en digital verden

Mai/juni 2019 Barrierestyring - 7 år med barrierestyring i olje og gass, ser vi 

effekten?

September 

2019

Samfunnssikkerhet, naturkatastrofer, store arrangementer, 

alternative ulykkesteorier

November 

2019

Fremtidens risikoanalyser

Bruken av kvantitative risikoakseptkriterier



Styret

• Terje Dammen, Safetec (leder)

• Inge Alme, Infratek

• Bjørn Axel Gran, IFE

• Minoru Stende Jensen, Avinor

• Olivier Baldan, DnVGL

• Unni Nord Samdal, Equinor

• Ranveig Kviseth Tinmannsvik

• Willy Røed, Proactima og UiS



Medlemskontingent

- Personlig medlem: 250 NOK

- Student medlem: 0 NOK

- Støttebedrift: 3000 NOK

- Lyst å bli medlem? Se www.esra.no

http://www.esra.no/

