


Sikkerhet under ulike regimer – hva betyr det?
ESRA-seminar på Scandic Stavanger Airport Hotel den 20. november 2018.

Hvordan oppnå forbedret risikobasert 
beslutningsunderlag i prosjekter?

Tore Sagvolden – Principal Advisor , Lilleaker Consulting AS
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Agenda

Informasjon om et pågående felles industriprosjekt 
innenfor norsk petroleumsvirksomhet:

Hensikt for seminaret: «hvordan man kan jobbe med analyser og 
studier for å oppfylle krav og forventninger, og mulige 
utviklingsmuligheter.»
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Deltagere i RISP: Sponsorer og leverandører
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RISK INFORMED DECISION SUPPORT IN DEVELOPMENT PROJECTS - RISP

• Forløper: NOROG 
prosjekt Fase I, II og III 
fra 2015 til 2017 (dvs. 
«risiko eierne»)

• RISP: 

– Startet våren 2018

– Planlagt avsluttet 
31.12.2019
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Hensikt med RISP

• “The overall objective of the RISP project is to 
further develop and concretise principles and 
ideas provided by the NOROG project into 
methods and guidelines, and establish a new 
common “industrial practice”. 
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Anbefaling fra NOROG
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• Tradisjonell QRA erstattes med forenklede 

metoder i utbyggingsprosjekter med velkjent 

design

• Hensikt: Bedre beslutningsstøtte til rett tid  

• Fjerne  fokus fra detaljerte og perfekte 

risikobeskrivelser med måling mot 

probabilistiske kriterier («10-4»)

• Forholde seg til ny definisjon av risiko
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Kort sagt

• Beslutningsstøtte i utbyggingsprosjekter relatert til storulykker
• Input fra RISP metoder: Til rett tid, basert på tilgjengelig informasjon

– Robust nok til at beslutninger ikke må endres gitt at kritiske rammebetingelser 
i utbyggingen ikke endres

– Styring av de kritiske rammebetingelsene i utbyggingsprosjektet
• RISP skal definere kritiske rammebetingelser for bruk av metodene
• Utbyggingsprosjektet må ha en god endringsstyring

– Etter-verifikasjon av rett beslutning ved hjelp av QRA/TRA når anlegget er 
ferdigstilt, skal ikke være nødvendig

• Bruke kunskap fra siste 40 år når den er relevant
– Ikke regne om igjen på det vi vet svaret på
– Utnytte kompetansen som er bygget inn i preskriptive krav og i standarder
– Finne effektive løsninger på funksjonelle krav

• Skille mellom «standard» design og «ikke-standard / uprøvet»
• Finne RISP-metoder for «standard» design
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RISP Organisering

Information to authorities

(PSA) and union 

representatives (e.g. 

Samarbeid for Sikkerhet)

Leader of steering committee 

(Equinor)

Steering committee

(representative from each JIP 

sponsor and project owner)

Technical Project leader

(Lilleaker)

Technical committee

(rep. from JIP sponsor, 

project owner and 

workgroups)

Workgroup 1:

Risk management, 

incl. decision process

Workgroup 2:

Explosions

Workgroup 3:

Fires

(heat and smoke)

Workgroup 4:

Other accidents
Workgroup 5:

Regulatory framework
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ISO 17776 – kontekst for sikkerhetsstyring
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Tidspunkt for 
beslutninger versus 

tilgjengelig informasjon
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“Curling foreldre”  = beslutningstøtte i utbyggingsprosjekter

November 16, 2018 Slide 18



Novel 
design

Novel

Operation

Standard

design

Standard 

operation

RISP  fokus
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Kartlegging av beslutninger og nødvendig 
beslutningsstøtte - #1

• Planleggingsfase
– Velge konsept

– Modne konsept og «layout»/design

– Klarlegge teknisk basis for gjennomføringsfase

• Iterative prosesser
– krevende å skille ut enkelt beslutninger på gitt tidspunkt

– Krevende å identifisere reele beslutningstaker

• Beslutningsstøtte fra RISP

• Sikkerhetsstyring – viktige elementer
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Kartlegging av beslutninger og nødvendig 
beslutningsstøtte - #2

• Beslutningsstøtte fra RISP
– Etablering av Design Ulykkeslaster (DeAL)

– Kritiske risikodrivere 

• Betydning for ulykkeslaster

• Påvirke designløsninger

• Forstå risiko og robusthet

– Klargjøre premisser for bruk av Norsok S-001, rev 2018

• Bruke de preskriptive kravene (f.eks trykkavalstningstider) 

• Lage premisser/løsninger for funksjonelle krav (eksempel gassdetektorer)

• Angi spesialstudier som må utføres eller funksjonelle vurderinger som må utføres (eksempel 
ventilasjonsrate 12ACH/ 95 % of time,   minimalisere lekkasjepunkter)

– Vurdere mulighet for definisjon av designscenarior til bruk for optimalisering av design i 
gjennomføringsfasen ( i kombinasjon med CFD verktøy)

– Innspill til utvidet HAZID kalt HAZAN:

• «Validity envelope for RISP».  Sjekkliste

– Gyldighetsområde for RISP modeller

– Premisser for sikkerhetstyring og endringsstyring

• Kunnskapsstyrke

– Ansvarliggjøre beslutningstakere

• Forstå robusthet og premisser (ref risikobegrepet)
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Kartlegging av beslutninger og nødvendig 
beslutningsstøtte - #3

• Planleggingsfase

• Iterative prosesser

• Beslutningsstøtte fra RISP

• Sikkerhetsstyring – viktige elementer
– Sikkerhetsprogram

– Sikkerhetsstrategi og barrierestyring

– DeAL 

– HAZAN

– Endringsstyring
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Kunnskapsstyrke - ett element som vurderes i HAZAN 

• Gyldighet av forutsetninger og premisser 
– Må vi regne med endringer i design basis eller layout?

• Grad av forståelse om aktuelt fenomen
– Forstår vi feilmekanismer og farepotensialer?

• Godhet og tilgjengelighet av data
– Er det tilgjengelig relevante ulykkesdata?
– Er dataene oppdatert, veldokumentert og overførbare til vår situasjon?
– Er data for alvorlige ulykker konsistente med mindre alvorlige hendelser?
– Er det statistiske underlaget godt nok for å trekke entydige konklusjoner.  (Hva 

om det skjer en Turøy eller Fregatt ulykke i morgen)?

• Grad av enighet blant eksperter
– Enighet i Hazan?
– Grunn til å tro at andre eksperter er uenig?
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://www.flickr.com/photos/deeplifequotes/8202316630/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


tore.sagvolden@lilleaker.com

www.lilleaker.com
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